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PREFÁCIO
SIMCORTE - O Encontro do Boi Verde-Amarelo
A pecuária de corte é uma das atividades mais
importantes do agronegócio brasileiro, gerando milhões de
empregos diretos e indiretos, estando presente em praticamente
todos os municípios. Na atual conjuntura da economia brasileira, o
setor do agronegócio tem demonstrado mais uma vez a sua
importância: enquanto o crescimento econômico brasileiro em
2014 foi próximo à zero, a agropecuária cresceu a uma taxa de
5,8% neste mesmo ano.
Contudo, a pecuária de corte passa por uma necessidade
contínua de aperfeiçoamento, aumento de produtividade e
lucratividade, em um cenário cada vez mais competitivo com
outras atividades agrícolas e aumento dos custos de produção.
Diante disso, toda a cadeia produtiva da carne deve estar atenta
às mudanças, que ocorrem com frequência. Além disso, um
sistema de produção de bovinos de corte que visa a
sustentabilidade requer a compreensão de inúmeros fatores
relacionados à implantação, produção e utilização de novas
tecnologias e práticas de manejo que estimulem o aumento da
produtividade com uso racional dos recursos naturais.
Portanto, a divulgação das mais recentes tecnologias
geradas no país e no mundo é de extrema importância para o
desenvolvimento da pecuária de corte nacional. Neste sentido, a
realização de eventos que reúnam a experiência de profissionais
atuantes em todos os elos da cadeia é uma forma efetiva de
difundir conhecimentos e contribuir para formação de modernos
produtores e profissionais da área.
Os Editores
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BEEF HEIFER DEVELOPMENT SYSTEMS AND LIFETIME
PRODUCTIVITY
Andrew J. Roberts, Jennifer M. Muscha, Brooke L. Shipp and Mark Petersen
USDA, ARS, Fort Keogh Livestock and Range Research Laboratory, Miles City, Montana

SUMMARY
Yearly feed cost and length of cow productivity are two
major factors affecting beef cattle production efficiency. For
decades the scientific recommendation made to producers has
been to provide adequate feed during heifer development and to
the cow herd prior to calving to ensure high pregnancy rates.
While high pregnancy rates resulting from this management
approach are considered desirable, long term implications need to
be given serious consideration. Feeding to maximize reproductive
rate removes much if not all of the selection pressure for cow
efficiency by enabling inefficient cows to stay in the herd and over
feeding efficient cows that could meet production goals with less
feed inputs. In addition, heifers that are developed to heavier prebreeding weights and cows that are fed to higher body condition
scores require more feed calories daily for maintenance when
compared to heifers developed to lighter weights and cows
maintained in lower body condition scores. When forage quality
and or quantity is limited, these management induced changes in
maintenance requirements can be the difference between weight
loss in animals managed to be heavier and weight gain in animals
managed to be lighter. The amount of supplemental feed provided
to last trimester pregnant cows grazing dormant winter forage also
appears to influence how their daughters perform later in life.
Daughters from cows fed what was considered to be marginally
sufficient winter supplement may do better in years of feed scarcity
than daughters from cows provided greater levels of winter
supplemental feed.

2

- X Simpósio de Produção de Gado de Corte

IMPACT OF COW LONGEVITY ON PRODUCTION EFFICIENCY
The impact that length of beef cow productivity has on
production efficiency was recently reviewed by Roberts et al. (2015).
Rate of reproductive failure varies due to cow age, where failure in cows
2 to 4 years of age is often greater than in cows 5 to 7 years of age.
Increasing retention of young cows improves production efficiency
through decreased replacement rate and changing age structure of the
herd resulting in a greater proportion of cows at maximal production
potential for calf BW at weaning and cow BW at time of culling. An
example of the impact that dam age has on weaning weight of calf and
cow weight is shown in Table 1. An example of change in distribution of
animal numbers by age due to decreasing annual replacement rate
from 18 to 14% is shown in Figure 1. Calculations from these cow age
specific culling and weight data indicate that changing replacement rate
from 18 to 14% could result in 27% increase in kg of production per
replacement heifer going into the herd (Table 2). This level of
improvement in output per animal input is substantial and should be
considered when evaluating production efficiency.
Table 1 - Effect of cow age on weight of cow and calf in a composite
herd consisting of ½ Red Angus, ¼ Charolais and ¼
Tarentaise (Adapted from Roberts et al., 2015)
Cow age group
Open yearling
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cow weight, kg
396
428
480
529
568
568
568
568
568
568
559
550

Calf wean weight, kg
200
208
221
235
240
240
240
240
238
235
230
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Table 2 - Differences in productivity in a 560 cow herd with either 14
or 18% replacement rate (adapted from Roberts et al., 2015)

Calf, kg
Cow, kg
Open Heifer, kg(n)
Total, kg
Retained heifers, n
Kg/retained heifer

Replacement rate
14%
18%
91,719
81,912
38,135
43,754
2,771(7)
6,335 (15)
132,625
132,001
79
100
1,679
1,320

Difference
kg
%
9,807
12%
-5,619
-13%
-3,564
-56%
624
0.5%
359

27%

Figure 1 - Distribution of animals by age in a 560 cow herd with
either a 14 or 18% replacement rate (data from Roberts
et al., 2015).
Although improving longevity increases production
efficiency, strategies to achieve improved retention are not well
documented. Genetic advancement in sustained reproductive
function is challenging, due to the fact that reproductive success is
the sequential culmination of numerous discrete physiological
processes, each ending in a qualitative response. Successful
completion of one process is prerequisite to evaluate subsequent
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processes, and the entire process must be repeated each year.
Physiological processes regulating reproduction are subject to
nutritional threshold requirements.
Genetic potential for other
production traits such as milk, growth and mature size may take
priority of nutrients above reproduction which can result in genetic
by nutrition interactions on reproductive function, where females
with high production potential maintain reproductive performance
in nutrient abundant environments, but fail to sustain reproductive
function in nutrient limited environments. Extensive research on
the effects of nutrition on reproduction has led to
recommendations that heifers and cows be fed to a threshold body
weight or body condition score (BCS) to alleviate nutritional
interactions that might otherwise result in reproductive failure. This
management approach minimizes selection for animals capable of
sustained reproductive function under limited nutritional
environments and may not be sustainable as competition for feed
resources between demands for livestock and human uses
continues to increase. Rearing and managing cows under
nutritionally limited environments may lead to adaptation resulting
in greater reproductive success when nutrient resources are
limited. Such adaptation may also improve chances for longer
retention in their offspring in nutrient limited environments (Roberts
et al., 2016).
IMPACT OF REDUCING FEED INPUTS DURING HEIFER
DEVELOPMENT AND WINTER SUPPLEMENTATION ON
LIFETIME PRODUCTION EFFICIENCY
To understand long term implications of managing cows
with less feed, a lifetime productivity study was initiated in 2001 at
the USDA, ARS Fort Keogh Livestock and Range Research
Laboratory, in Miles City, MT. Cattle used in this research were
from the CGC composite herd developed at Fort Keogh. This
composite consists of 50% Red Angus, 25% Charolais and 25%
Tarentaise (Newman et al., 1993). In 2001, the herd was divided
into two lifetime winter treatment groups. From early December to
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the first part of March of each year, one group of cows was fed
alfalfa hay that was expected to provide adequate protein to
complement low protein grazed native forage and the other group
of cows was fed at a lower level that was expected to be marginal
in respect to providing sufficient protein based on average quality
and availability of winter forage. Depending on the year of the
study, supplement was fed on 1, 2 or 3 days per week at a rate
that was equivalent to 1.8 or 1.1 kg alfalfa per cow per day for the
adequate and marginal group, respectively. During periods when
forage was not available due to ice or snow, and in the first 4 to 6
weeks of calving (March into April) cows were provided
approximately 10 or 8 kg alfalfa per cow per day for the adequate
and marginal group, respectively. All cows were managed as one
herd throughout the rest of the year. Pregnancy rates over eight
years of management on these treatments did not differ; 90% and
89% for cows in the adequate (962 observations) and marginal
(1117 observations) groups, respectively.
Heifer calves weaned each year from the cows in the
lifetime productivity study have also been managed at 2 levels of
feed input during a 140-day period between weaning and first
breeding, and each subsequent winter. Heifers were weaned in
October (average age 185 days) from cows and placed into a
feedlot and were fed a diet consisting of 64% corn silage, 23%
alfalfa and 13% protein/mineral supplement. After about 1 month
of acclimation to pen feeding, heifers were placed into an open
front barn with small pens equipped with 6 individual feed bunks
controlled with Calan gates which allow heifers to be fed
individually. Heifers were fed to appetite (Control) or were
restricted to 80% of the same diet as controls at a common body
weight (Restricted) for a 140-day period ending about 5 weeks
before start of breeding. Heifers were then fed and managed
together until the following winter. Depending on year, heifers
were either synchronized and bred by AI and bull cleanup for a 45day breeding season or bred naturally for a 65-day breeding
season. Heifers that became pregnant were separated and fed
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differently through each subsequent winter; Control heifers were
fed the same as the Adequate cow herd and Restricted heifers
were fed the same as Marginal herd (as described in the
preceding paragraph). Information concerning growth, efficiency,
carcass characteristics and reproductive performance on heifers
born in the first several years of this study has been published
previously (Roberts et al. 2007, 2009). In addition, an up to date
summary of results of the study was recently reported (Roberts, et.
al., 2016). A review of these results is provided below.
Growth of heifers from weaning to 2 years of age is
depicted in Figure 2, with the 140-day differential feeding period
indicated by two vertical lines. As expected, restricted heifers
grew slower during the 140-day period. Although restricted heifers
were fed 20% less than their control counterparts at a common
weight, the fact that control heifers grew faster during the 140 days
resulted in restricted heifers eating 26% less food over the 140
days. Restricted heifer development improved efficiency, as
indicated by greater gain:feed during the 140-day restriction and
greater average daily gain when grazing on summer pasture.
When evaluated over the 10 years of the study, pregnancy rate did
not differ between heifers in the control (89%) or restriction (88%)
development groups. Conservative estimates indicate that cost of
developing a pregnant heifer was US $33 (2008 costs) less for
heifers in the restricted group.
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Figure 2 - Growth of heifer calves developed on 2 different levels
of feeding during a 140-d period after weaning (period
bracketed by vertical lines): Control (n=656) or
Restricted (n=655; fed at 80% of that consumed by
controls adjusted to a common BW basis). Rate of
growth (kg/d) differed (P < 0.05) during the 140-day trial
and following 7 month period (Control =black values,
Restricted =gray values). From 20 to 23 mo of age,
heifers grazed dormant forage over the winter and were
supplemented with the equivalent of 1.8 or 1.1 kg alfalfa
hay/day for Control or Restricted treatments,
respectively. Data from Roberts et al., 2016.
Because heifers were produced by dams that were also on
two feeding protocols, 4 possible classification groups for the
heifers exist: Control heifers out of dams that were fed adequate
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winter supplementation, Control heifers out of dams that were fed
marginal winter supplementation, Restricted heifers out of dams
that were fed adequate winter supplementation, and Restricted
heifers out of dams that were fed marginal winter supplementation.
While weight data shown in Figure 2 were not influenced by dam
treatment, growth beyond 2 years of age was influenced by dam
treatment and development/winter management for the cow
(Roberts et al., 2016). Cows that were restricted during
development as heifers and were fed the lower level of
supplement each winter were lighter at prebreeding as 2, 3, 4 and
5 year old than control cows (Table 3). Lighter body weight would
correspond to reduced maintenance energy requirements. Weight
of cows prior to breeding at 3, 4 and 5 year of age were greater for
cows born to marginally supplemented dams than cows from
adequately supplemented dams due, in part, to differences in body
condition (Table 3). Thus, the small differences in winter
supplementation influenced the fetuses inside the cows, resulting
in differences in the body weight and condition that were evident
several years after the fetus was born. This phenomenon is
referred to as fetal programing.
Although data need to be collected out to 2016 to establish
the proportion of cows born in 2011 that stay in production to age
5, results to date indicate that the proportion of cows that
produced calves from one breeding season to another, and thus
were retained in the herd, is influenced by dam and cow
treatments (Roberts et al., 2016). Retention of cows that were
restricted during post-weaning development and fed less
supplemental feed each winter appears to be greater for cows out
of dams that received marginal levels of supplemental feed in the
winter (Figure 3, gray line with black X ) than cows out of dams
that were fed adequate levels of supplement (Figure 3, gray
diamonds). More cows in the restricted group failed to become
pregnant or wean a calf between the second and third breeding
period resulting in less retention from 2 to 3 years of age (Figure 3,
gray lines between age 2 and 3) than control cows (Figure 3, black
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lines). This greater loss in the young restricted cows emphasizes
the relatively high nutritional requirements at this stage of
production. Managing these cows in a separate herd from the
older cows to reduce competition and potentially (or) providing
greater supplemental feed would likely improve retention.
Table 3 - Influence of level of supplemental feed provided to the
dams and nutritional inputs to daughters on weight and
body condition score (BCS). Data adapted from Roberts
et al., 2016
Alfalfa supplement
fed to dam1
1.8 kg/d
1.1 kg/d
1.8 kg/d
1.1 kg/d
P dam treatment

Cow
treatment2
Control
Control
Restricted
Restricted
P cow
treatment

1 Level

Weight prior to
breeding at 3
years of age, kg
413
424
408
415
0.006

Weight prior to
breeding at 5
years of age, kg
480
499
475
485
0.001

BCS prior to
breeding at 5
years of age
5.0
5.1
4.7
4.9
0.05

0.04

0.003

0.05

of supplement fed dams during last trimester while grazing dormant winter forage.
to appetite (Control) or 20% less (Restricted) during 140-day period between
weaning and breeding and provided 1.8 (Control) or 1.1 (Restricted) kg alfalfa hay
supplement when grazing dormant winter forage
2Fed
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Figure 3 - Influence of level of feed provided to dams during winter
supplementation and on retention of cows managed
under two levels of feed input during postweaning
development and winter supplementation (see text for
additional explaination) that were born to cows provide
levels of supplement during last 3 to 4 months of
pregnancy that were concsidered to be either adequate
(Adeq) or marginal (Marg) with respect to meeting NRC
requirements (data from Roberts et al., 2016). * Data
points affected by interaction (P < 0.07) of cow and dam
treatments. Loss between 2 and 3 years of age was
greater (P < 0.01) for Restricted cows (gray lines) than
Control cows (black lines). Loss between 3 and 4 years
of age was greater (P < 0.03) for cows out of Adeq dam
(diamonds) than cows out of Marg dams (squares).
Productivity of cows was also affected by an interaction of
how they and their dams were treated (Roberts et al., 2016).
Calves from restricted cows out of dams fed marginal levels of
supplemental winter feed were 0.7 to 0.9 kg lighter at birth and 3
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to 5 kg lighter at weaning than the calves from cows in the other 3
groups. Collectively, these results provide examples that fetal
programing is taking place in response to the small differences in
amount of supplemental feed provided to a cow’s dam during
pregnancy.
It appears that providing marginal level of
supplemental feed to pregnant cows influences their daughters to
be better adapted for sustained production with less feed inputs,
albeit by reduction in calf weight at birth and weaning.
Results indicate that nutritional management during heifer
development and during winter grazing may have long term
implications on their offspring. Providing more feed during heifer
development and feeding more supplement during subsequent
winters improved proportion retained between 2 and 3 years of
age, but results at this time indicate that this advantage may
disappear at older ages. Impacts of these feeding protocols on
the next generation of cows are currently being investigated.
In the study described above, it is not possible to separate
the impact of feeding less during heifer development from the
impact of feeding less supplement during winter grazing. Present
thought is that maintaining 2 and 3 year old cows separate from
older cows throughout the winter will allow younger cows greater
access to limited quantities of supplemental feed, potentially
improving retention rate in heifers developed on restricted or slow
levels of growth during the post-weaning period.
RANGE VS. FEEDLOT DEVELOPMENT OF HEIFERS
Based on the finding above, research was initiated in 2012
to compare lifetime productivity among heifers developed in 1 of 3
different protocols; calves weaned and developed in a feedlot
(Feedlot; similar to the Control treatment described above), or
weaned and developed on pasture (Range). Heifers developed on
the range are supplemented with 1.8 kg of a 20% crude protein
cake supplement/day (Range + Cake) or are provided access to a
self-fed high protein plus mineral concentrate designed to be
consumed at 0.11 to 0.45 kg/d (Range + Protein). Weights of
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heifers developed on these protocols in the first year of this study
are shown in Figure 4. Although the Range heifers grew very slow
during the winter, their growth from spring through the subsequent
winter was greater than feedlot raised contemporaries. In the first
3 weeks of spring when the feedlot heifers were moved to pasture,
the feedlot developed heifers lost 0.34 kg/day the first year or
failed to gain in the second year, whereas Range heifers gained >
0.5 kg/day on the same pasture. Gains during the breeding
season were also greater in Range raised heifers than those that
had been developed in the feedlot. Although Range heifers were
13 to 36 kg lighter at start of breeding than heifers developed in
the feedlot, pregnancy rates were similar among the treatments
(Table 4). Estimated cost during the 5 month period heifers were
fed differently was 170, 130 and 90 US $ for the feedlot, Range +
Cake and the Range + Protein groups, respectively.

Figure 4 - Growth of heifers developed in a feedlot or on native
range. Arrow denotes transfer of feedlot heifers to
pasture.
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Table 4 - Reproductive performance of heifers developed in the
feedlot or on range
2012 Born
Method of development

2013 born
% pregnant at % rebred at
1 year age
2 years age
95
90

% calved at 2
years age
91

% rebred at 2
years age
95

Range + Cake

88

76

91

90

Range + Protein

89

90

93

93

Feedlot

Data from the first 3 years of this study show that feedlot
raised heifers are heavier through the end of the first summer.
The larger size of the feedlot heifers has not provided a clear
reproductive advantage, and average daily gain through the
breeding season has been less in the feedlot reared heifers than
their range reared contemporaries, even though all heifers were
managed together beginning approximately 2 months before
breeding. The range raised heifers require less harvested feed
and financial inputs to have comparable first year reproductive
success, and have greater rate of gain on pasture throughout the
breeding season. The important future response that will be
measured is the retention rate of heifers, raised in feedlot or
range, as brood cows.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Results from this research indicate that relatively small
differences in nutritional environments that animals are exposed to
during fetal and subsequent development can influence traits later
in life. Management of cows with lesser nutritional inputs may
improve the capacity of future offspring to cope with nutritional
stress.
The implications of these generational effects on
interpretations of completed and future research concerning
impacts of nutrition on production need to be considered. Results
from studies evaluating nutritional restriction conducted on
populations maintained in a very ample nutritional environment
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may not be indicative of the response expected in populations
managed under limited nutritional environments. In addition,
greater emphasis should be given to evaluation of the long term
implications of nutritional effects on cow herd performance, as
opposed to evaluation of a single production year.
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INTRODUCTION
Marbling is the last fat depot to mature in the growing beef
animal (McPhee et al., 2008) and pre-feedyard management
practices can influence intramuscular fat deposition (Anderson and
Gleghorn, 2007). Intramuscular adipose tissue of beef cattle is
reported to differ in metabolism (Smith and Crouse, 1984) and
development (Ortiz-Colon et al., 2009) compared with
subcutaneous and perirenal adipose tissue, potentially due to the
anatomical location of intramuscular adipocytes within the
perimysium of muscle bundles. Intramuscular fat content is
positively correlated (r = 0.46 to 0.49) with fiber area of oxidative
muscle fiber types (Melton et al., 1974; May et al., 1977) and
number of capillaries per muscle fiber (r = 0.63; Melton et al.,
1975).
Cattle fed lower concentrations of carbohydrates and
allowed slower rates of BW gain exhibit greater proportions of type
1, oxidative skeletal muscle fibers at the expense of type 2,
glycolytic fibers (Seideman and Crouse, 1986; Vestergaard et al.,
2000; Lehnert et al., 2006; Greenwood et al., 2009; Shibata et al.,
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2009). Within the perimysium, intramuscular adipocytes develop in
close proximity to muscle fibers and their resident satellite cells
(SC), which play a critical role in post-natal muscle growth (Moss
and Leblond, 1971; Harper and Pethick, 2004). Our hypothesis
was that slower rates of gain and muscle growth during the
stocker phase would increase aerobic metabolism and
angiogenesis of muscle promoting differentiation of intramuscular
adipocytes for lipid filling during finishing. The objective of this
study was to examine the effect of rate of gain to similar age or
BW on partitioning of fat among depots, gene expression of
adipose tissue, muscle fiber type composition, and satellite cell
effects on preadipocyte differentiation in stocker cattle.
MATERIALS AND METHODS
Before the initiation of these studies, procedures for animal
care, handling, and sampling were approved by the Oklahoma
State University Institutional Animal Care and Use Committee.
Animals and Management
Two experiments were conducted using fall-weaned Angus
steers (Exp. 1, N = 69, 258 ± 29 kg; Exp. 2, N = 72, 258 ± 28 kg)
from the Oklahoma State University Range Cow South Range
Research Unit near Stillwater, OK USA.
Steers were not
implanted before weaning or during the grazing phase. Steers
were stratified by BW and allotted to 1 of 4 winter grazing
treatments: (1) control, 1.02 kg/d of a 40% CP cottonseed mealbased supplement to meet their degradable intake protein (DIP)
requirement while grazing DNR (CON); (2) ground corn/soybean
meal-based supplement fed at 1% of BW while grazing DNR
(CORN); (3) grazing WP at a high stocking rate (3.21 steers/ha) to
achieve a low rate of BW gain (LGWP); and (4) grazing WP at a
low stocking rate (0.99 steers/ha) to achieve a high rate of BW
gain (HGWP).
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At the end of the winter grazing phase (138 d) in Exp. 1, 3
steers per treatment from the same sire were harvested at the
FAPC abattoir and carcass data (HCW, LM area, 12th-rib fat
thickness, KPH, marbling score, and calculated USDA Yield
Grade; USDA, 1997) were collected by trained personnel from
Oklahoma State University to compare carcass characteristics of
steers at similar age. In Exp. 2, 4 steers per treatment were
harvested at the FAPC abattoir prior to finishing when the steers in
each treatment reached an estimated HCW of 200 kg. Following
winter grazing phase in each experiment, the remaining steers
were moved to a feedlot facility and fed a high-concentrate diet to
reach a visually predicted 12th-rib fat thickness of 1.27 cm. Steers
were harvested at a commercial abattoir and carcass data (HCW,
LM area, 12th-rib fat thickness, KPH, marbling score, and
calculated USDA Yield Grade; USDA, 1997) were collected by
trained Oklahoma State University personnel.
Tissue Sample Collection and Analysis
At each harvest, samples of longissimus muscle (LM) and
subcutaneous (SC) and perirenal (PR) adipose tissue were
collected, a piece of LM was taken for muscle fiber typing and
satellite cell isolation (Exp. 2 only), and remaining tissue stored in
RNAlater for gene expression analyses. Prior to isolation of total
RNA, LM samples were dissected of intramuscular (IM) adipose
tissue under magnification. Messenger RNA expression of
adipogenic [peroxisome proliferator activated receptor gamma
(PPARγ), sterol regulatory element binding factor 1 (SREBF1),
CAATT/enhancer binding protein beta (CEBPβ), and delta-like
homolog 1 (preadipocyte factor 1; DLK1)] and lipogenic [glycerol3-phosphate dehydrogenase (GPDH), fatty acid synthase (FASN),
diacylglycerol acyltransferase 2 (DGAT2)] genes were determined
in adipose tissues using qRT-PCR.
In Exp. 2, samples from the LM were cryosectioned for
immunofluorescence staining using appropriate antibodies for
type-1 and -2 myosin heavy chains, and capillaries. All type 1 and
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type 2 muscle fibers and capillaries in each image were
enumerated and densities expressed on a square millimeter basis.
Additionally, satellite cells were isolated from the LM of each steer
at the conclusion of the stocker and finishing phases and were
grown in cell culture to evaluate proliferation activity and
differentiation capacity. Embryonic mouse preadipocytes (3T3-L1)
were grown in cell culture for 6 d in 10% calf serum. After 6 d in
culture when 3T3-L1 preadipocytes were confluent, media was
replaced with satellite cell-conditioned media from either 96 h
(proliferative) or 14 d (differentiated) satellite cell cultures. After 48
h of exposure to satellite cell-conditioned media, the 3T3-L1
preadipocyte cultures were fixed and stained with the neutral lipid
marker, Oil red O (ORO) as previously described (Koopman et al.,
2001; Starkey et al., 2011). Total RNA was isolated from 3T3-L1
preadipocyte cultures and mRNA expression of PPARγ and fatty
acid binding protein 4 (FABP4) were determined using qRT-PCR.
Additional samples of LM from LGWP and HGWP steers in
Exp. 1 were evaluated under magnification, and dissected
according to the stage of development of the intramuscular
adipose tissue within steer. Intramuscular adipose tissue was
sorted and stored based on visual assessment into one of three
categories: immature, intermediate, and mature. Muscle fibers
lying immediately adjacent to intramuscular deposits were
collected and stored separately according to the development
category of the intramuscular fat with which they were associated.
Total RNA was isolated from muscle and adipose tissues of each
developmental category to determine mRNA expression of
vascular endothelial growth factor A (VEGFA), angiopoietin 1
(ANGPT1), angiopoietin 2 (ANGPT2), FASN, PPAR γ, adiponectin
(ADIPOQ), and leptin (LEP).
Statistical Analysis
Body weight and growth rate data during the grazing phase
and intermediate carcass characteristics were analyzed as a
completely randomized design using a general linear model (Proc
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GLM; SAS Inst. Inc., Cary, NC) that included treatment as a fixed
effect with steer as the experimental unit. Final carcass data were
analyzed using a general linear model (Proc MIXED; SAS Inst.
Inc., Cary, NC) with treatment as a fixed effect and pen as the
experimental unit. Relative mRNA expression values for adipose
tissues were analyzed using MANOVA (PROC GLM) which
included the fixed effects of treatment, adipose tissue, and the
interaction term in Exp. 1 and 2.
Muscle fiber type composition and proportion of ORO+ 3T3L1 cells were analyzed using the GLIMMIX procedure of SAS.
Mean fiber cross-sectional area, capillary density, and relative
gene expression data were analyzed using the MIXED procedure
of SAS. For all analyses, treatment was the fixed effect, steer
served as the experimental unit and was included as a random
effect, and the Kenward-Roger adjustment was used to correct
degrees of freedom. Pearson correlation coefficients were
computed between gene expression in intramuscular adipose
tissue and its associated muscle tissue for each stage of
development using Proc CORR of SAS.
Meta-Analysis.
A meta-analysis was conducted using
grazing performance data and intermediate carcass characteristics
(N = 36) from Hersom et al. (2004), and Exp. 1 from the current
study. Analysis of covariance was conducted using a fixed effect
model (Proc GLM; SAS Inst. Inc., Cary, NC) to test the hypothesis
of equal slopes of marbling score and 12th-rib fat thickness with
ADG or HCW and quadratic terms (ADG2 or HCW2) among
experiments. Regression analysis was performed using a mixed
model (Proc MIXED; SAS Inst. Inc., Cary, NC) that included
experiment and experiment by ADG and ADG2 or HCW and HCW2
cross-product terms as random variables to account for
differences in intercept and slope among experiments when
necessary based on results of ANCOVA (St-Pierre, 2001).
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RESULTS AND DISCUSSION
Performance. In Exp. 1, final BW and ADG during winter
grazing were different (P < 0.01) for steers in all treatments (Table
1). In Exp. 2, ADG during grazing followed the same trend as Exp.
1 with a difference (P < 0.01) among all treatments. Although
grown to similar HCW, final BW did differ in Exp. 2 with HGWP
steers having lesser (P < 0.01) final BW than CON and LGWP
steers; CORN steers were intermediate. Similar to the current
experiments, Hersom et al. (2004) reported ADG of 1.31, 0.54,
and 0.16 kg/d in year 1, and 1.10, 0.68, and 0.15 kg/d in year 2 for
high-rate of gain on wheat pasture, low-rate of gain on wheat
pasture, and steers fed a protein supplement while grazing
dormant native range, respectively.
Table 1 - Winter grazing performance of steers in Exp. 1 and
overall grazing performance of steers in Exp. 2 for the
different stocker production programs
Item
CON1
Exp. 1
Steers, No.
17
Days grazing, No.
138
Supplement intake, kg/d 1.01
Initial BW, kg
258
Final BW2, kg
281a
ADG, kg/d
0.19a
Exp. 2
Steers, No.
18
Days grazing, No.
262
Supplement intake, kg/d 1.02
Initial BW, kg
265
Final BW2, kg
380b
ADG, kg/d
0.46a
1

CORN

LGWP

HGWP

SEM P-value

17
138
2.74
262
323b
0.52b

16
138
261
341c
0.68c

18
138
249
430d
1.37d

-

18
180
2.65
257
370ab
0.61b

18
142
257
381b
0.83c

18
74
254
366a
1.29d

-

7.4
3.5
0.03

6.7
4.3
0.02

0.52
0.01
0.01
0.67
0.04
0.01

CON = DNR plus 40% CP supplement; CORN = DNR plus corn-based supplement;
LGWP = low rate of gain on wheat pasture; HGWP = high rate of gain on wheat pasture;
DNR = dormant native range.
2 Initial BW was a significant covariate (P < 0.05).
a,b,c,d Within a row, means without a common superscript differ (P < 0.05).
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In Exp. 1, there were no differences in ADG, DMI, or G:F
during finishing when steers were fed to a common 12th-rib fat
thickness (Table 2). However, in Exp. 2, the CON steers had faster
(P < 0.01) ADG and greater DMI compared with steers in the other
treatments. There was no difference (P = 0.39) in G:F among steers
in Exp. 2. The reason for the ADG and DMI differences in Exp. 2
could be due to the seasonal differences of when each treatment
was finished; however, this also applied to CON steers in Exp. 1.
The CON steers were finished during the early fall and winter
months, whereas the CORN, LGWP, and HGWP steers were
exposed to parts of the high heat and humidity that is seen in
Stillwater, OK during the summer months. In both experiments, the
CON steers had numerically greater G:F suggesting a compensatory
gain effect of previously restricted steers.
Table 2 - Finishing performance of steers from different stocker
production programs for Exp. 1 and 2
Item
Exp. 1
Steers, No.
Days on feed
Initial BW, kg
Final BW, kg
ADG, kg/d
DMI, kg/d
Gain:feed, kg/kg
Exp. 2
Steers, No.
Days on feed
Initial BW, kg
Final BW, kg
ADG, kg/d
DMI, kg/d
Gain:feed, kg/kg

CON1

CORN

LGWP

HGWP

SEM

P-value

11
112
360a
597a
2.12
12.1
0.175

11
112
403b
632b
2.04
12.5
0.163

13
138
352a
610ab
1.87
11.8
0.158

15
83
432c
588a
1.87
11.2
0.168

4.1
8.2
0.09
0.43
0.005

0.01
0.04
0.16
0.16
0.09

14
112
386d
617b
2.06b
11.9b
0.173

14
146
367b
590a
1.53a
10.0a
0.153

14
128
378c
575a
1.54a
10.0a
0.155

14
131
358a
581a
1.70a
10.5a
0.162

0.5
7.9
0.06
0.25
0.008

0.01
0.02
0.01
0.01
0.39

1 CON = DNR plus 40% CP supplement; CORN = DNR plus corn-based supplement; LGWP =
low rate of gain on wheat pasture; HGWP = high rate of gain on wheat pasture; DNR = dormant
native range.
a,b,c
Within a row, means without a common superscript differ (P < 0.05).
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In the current experiments, there were few differences in
ADG, DMI, or G:F during finishing among treatments. Hersom et
al. (2004) also reported no difference in feedlot ADG, DMI, or G:F
among the winter grazing treatments implemented before
finishing. Similarly, White et al. (1987) and Lewis et al. (1990)
reported no difference in finishing ADG, DMI or G:F among steers
previously grown on different planes of nutrition. In contrast,
Choat et al. (2003) observed that steers previously grazing
dormant native range with a low rate of gain had greater ADG and
G:F, but similar DMI during finishing compared with steers
previously grazing wheat pasture. Sainz et al. (1995) reported that
steers fed a high-concentrate diet ad libitum with greater ADG
during the growing phase and more body fat entering the feedlot
had lower DMI, ADG, and G:F during finishing compared with
steers limit-fed a high-concentrate diet or fed an alfalfa hay-based
diet during the growing phase. Ridenour et al. (1982) reported
that steers grown to heavier BW before finishing had lower ADG
during finishing compared with steers at lighter feedlot placement
weights. Therefore, the results are inconsistent on whether rate of
gain during the previous stocker phase affects finishing ADG or
G:F.
Carcass characteristics. At intermediate harvest in Exp. 1,
HGWP steers had heavier HCW (P < 0.01) compared to steers
grazing DNR; LGWP steers were similar to HGWP steers (Table
3). The HGWP, LGWP, and CORN steers had similar LM area,
but larger (P < 0.01) LM area compared to the CON steers. Fat
thickness at the 12th rib and KPH were greater (P < 0.01) for
HGWP steers than steers in the other treatments at intermediate
harvest, and the CON, CORN, and LGWP steers were similar
except the CON steers had the lowest 12th-rib fat thickness.
Marbling score was greater (P < 0.01) for HGWP than LGWP
steers, and LGWP steers had greater marbling score than both the
CON and CORN steers at intermediate harvest.
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Table 3 - Intermediate carcass characteristics of steers following
the winter and summer grazing phases for Exp. 1 and 2
Item
Exp. 1
Steers, No.
Age, d
HCW, kg
Dressing percent, %
12th-rib fat thickness, cm
KPH, %
LM area, cm2
Marbling score2
Exp. 2
Steers, No.
Age, d
HCW, kg
Dressing percent, %
12th-rib fat thickness, cm
KPH, %
LM area, cm2
Marbling score2

CON1

CORN

LGWP

HGWP

SEM

P-value

3
406
150a
52.7a
0.03a
0.50a
37.2a
180a

3
411
180ab
55.6b
0.10ab
0.50a
51.0b
217ab

3
411
210bc
59.3c
0.17ab
0.67a
58.3b
280c

3
404
238c
59.5c
0.85c
1.33b
60.6b
340d

11.6
0.67
0.06
0.14
3.23
18.4

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

4
528
207
52.1a
0.36
0.63a
53.1
158a

4
445
201
52.3a
0.06
0.50a
57.7
143a

4
406
226
59.2c
0.36
1.13b
60.6
315c

4
344
204
55.0b
0.46
1.38c
55.2
228b

6.9
0.36
0.09
0.11
2.52
21.8

0.09
0.01
0.06
0.01
0.22
0.01

1

CON = DNR plus 40% CP supplement; CORN = DNR plus corn-based supplement;
LGWP = low rate of gain on wheat pasture; HGWP = high rate of gain on wheat pasture;
DNR = dormant native range.
2 Marbling score: 100 = Practically Devoid00; 200 = Traces00; 300 = Slight00; 400 =
Small00.
a,b,c Within a row, means without a common superscript differ (P < 0.05).

At intermediate harvest in Exp. 2, the HGWP steers tended
to have greater (P < 0.06) 12th-rib fat thickness compared with the
CORN steers with the CON and LGWP steers being intermediate
(Table 3). The HGWP steers had greater (P < 0.01) KPH fat but
lower (P < 0.01) marbling scores compared with the LGWP steers.
The LGWP and HGWP steers had greater KPH and marbling
scores when compared with the CON and CORN steers; CON and
CORN steers did not differ (P > 0.05).
Differences in LM area, 12th-rib fat thickness, and marbling
score among treatments observed at intermediate harvest in Exp.
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1 are most likely due to differences in HCW, which were minimized
but not eliminated in Exp. 2 when steers were harvested at similar
HCW. Hersom et al. (2004) reported that when steers are harvested
at similar age following winter grazing, high-rate of gain steers
grazing wheat pasture had greater HCW, dressing percent, LM area,
12th-rib fat thickness, and marbling score compared with low-rate of
gain steers grazing wheat pasture and control steers grazing
dormant native range. In contrast, McCurdy et al. (2010) reported no
differences in dressing percentage, LM area, 12th-rib fat thickness,
or marbling score among steers fed growing diets of differing energy
density for similar rates of gain when steers were harvested before
finishing. Sainz et al. (1995) also observed no differences in HCW or
LM area between growing programs varying in dietary energy density
and energy intake when steers were harvested at similar empty body
weight before entering the finishing phase. Similar to the current
study, Sainz et al. (1995) reported that steers fed more energy dense
diets had greater 12th-rib fat thickness and marbling score compared
with steers fed a less energy dense diet.
There were no differences in HCW or dressing percentage
among steers at final harvest for Exp. 1 (Table 4). Unexpectedly, the
LGWP steers had greater (P < 0.01) 12th-rib fat thickness, lesser (P
< 0.01) KPH, and smaller (P < 0.01) LM area than steers in the other
treatments, which increased (P < 0.01) USDA Yield Grade for LGWP
steers. There were no differences in final marbling scores (P = 0.99)
among steers in the different treatments.
In Exp. 2, there was no difference in HCW; however, CON
steers had a lower (P < 0.02) dressing percentage and less (P <
0.05) 12th-rib fat thickness compared with steers in the other
treatments at final harvest (Table 4). Unexpectedly, HGWP steers
had smaller (P < 0.01) LM area compared with steers in the other
treatments, which resulted in a greater (P < 0.01) USDA Yield Grade
for HGWP steers. Even though the CON steers were harvested at
lesser 12th rib fat thickness, they tended (P = 0.10) to have higher
marbling scores compared with the CORN and LGWP steers.
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Table 4 - Final carcass characteristics of steers from different
stocker production programs
Item
Exp. 1
Steers, No.
Age, d
HCW, kg
Dressing percent, %
12th-rib fat thickness, cm
KPH, %
LM area, cm2

CON1

CORN LGWP

HGWP

SEM

P-value

11
632
375
62.7
1.59a
2.18c
91.0b

11
637
397
63.1
1.55a
2.09bc
93.7b

13
557
383
62.8
1.94b
1.73a
83.9a

15
494
375
63.1
1.37a
1.97ab
95.8b

9.8
0.56
0.12
0.09
2.24

0.32
0.80
0.01
0.01
0.01

Marbling score2
Exp. 2
Steers, No.
Age, d
HCW, kg
Dressing percent, %
12th-rib fat thickness, cm
LM area, cm2
Marbling score3

423

428

427

425

16.1

0.99

14
640
374
60.8a
1.19a
85.1b
465

14
590
371
63.3b
1.53b
87.8b
402

14
533
363
62.9b
1.54b
85.8b
429

14
475
364
63.1b
1.65b
76.2a
439

8.7
0.60
0.12
2.10
17.3

0.77
0.02
0.05
0.01
0.10

1

CON = DNR plus 40% CP supplement; CORN = DNR plus corn-based supplement;
LGWP = low rate of gain on wheat pasture; HGWP = high rate of gain on wheat pasture;
DNR = dormant native range.
2 Marbling score: 300 = Slight00; 400 = Small00; 500 = Modest00.
3 12th-rib fat thickness was a significant covariate (P < 0.05).
a,b,c Within a row, means without a common superscript differ (P < 0.05).

Previous studies (Sainz et al., 1995; Hersom et al.,
2004; McCurdy et al., 2010) reported that nutrition and
management practices before finishing had minimal effects on
final marbling score when steers were harvested at similar
12th-rib fat thickness. Similarly, Ridenour et al. (1982), White
et al. (1987), and Lewis et al. (1990) reported no differences
in marbling score when steers grown on different planes of
nutrition before finishing were harvested at similar 12th-rib fat
thickness at the end of finishing. However, Klopfenstein et al.
(2000) estimated that long-yearling steers fed to the same
12 th rib fat thickness would have greater marbling scores
when compared with calf-fed steers.
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Meta-Analysis. When steers were harvested at similar
age during the stocker phase, marbling score increased
linearly with ADG and HCW, whereas 12th-rib fat thickness
increased at an increasing rate (curvilinearly) with increasing
ADG and HCW (Fig. 1). The coefficient of determination was
slightly larger between marbling score and HCW than
marbling score and ADG, whereas the coefficient of
determination was slightly larger between 12th-rib fat
thickness and ADG than 12th-rib fat thickness and HCW.

Figure 1 - Relationship of marbling score with ADG during the grazing
phase (A) or HCW at intermediate harvest (B) and the
relationship of 12th-rib fat thickness with ADG during the
grazing phase (C) or HCW at intermediate harvest (D) for
steers harvested at similar intermediate ages (♦) during the
grazing phase. Adapted from Sharman et al., 2013. N = 36.
A) Marbling score at similar age (solid line) = 106±44.9 + 171±18.9×ADG; R2 = 0.72;
RMSE = 50.70.
B) Marbling score at similar age (solid line) = -163±90.9 + 2.02±0.310×HCW; R2 =
0.78; RMSE = 43.90.
C) 12th-rib fat thickness at similar age (solid line) = -0.047±0.057 +
0.212±0.221×ADG + 0.445±0.153×ADG2; R2 = 0.86; RMSE = 0.163.
D) 12th-rib fat thickness at similar age (solid line) = 1.20±0.92 – 0.019±0.010×HCW +
0.000073±0.000027×HCW2; R2 = 0.74; RMSE = 0.219.
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Adipose tissue gene expression. In Exp. 1, when
samples were collected from steers at similar age (different HCW),
there was not a treatment × adipose tissue interaction (F-test; P >
0.15) for the canonical variate of adipogenic or lipogenic mRNA
expression (Fig. 2). The canonical variate of adipogenic mRNA
expression in adipose tissues in CON steers was less (P < 0.10)
compared with other steers. The canonical variate of adipogenic
genes was moderately positively correlated (P < 0.05) with
SREBF1 and CEBPβ mRNA expression and strongly negatively
correlated (P < 0.05) with DLK1 mRNA expression indicating that
these genes had the most influence on treatment differences. The
canonical variate of lipogenic mRNA expression in adipose tissues
of LGWP and HGWP steers was greater (P < 0.10) compared with
adipose tissues in CON and CORN steers, and all three lipogenic
genes had a strong positive correlation (P < 0.05) with the
canonical variate. In adipose tissues, the canonical variate of
adipogenic mRNA expression was less (P < 0.10) in IM than SC
and PR adipose tissue, and was less (P < 0.10) in SC than PR
adipose tissue. There was a strong positive correlation (r = 0.90; P
< 0.05) between the canonical variate of adipogenic mRNA
expression in adipose tissues and PPARγ mRNA expression. For
the canonical variate of lipogenic mRNA expression, IM was less
(P < 0.10) than SC and PR adipose tissues, and PR was less (P <
0.10) than SC adipose tissue. Fatty acid synthase and DGAT2
mRNA expression had strong positive correlations (r = 0.82 and
0.76, respectively; P < 0.05) with the canonical variate of lipogenic
mRNA expression.
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Figure 2 - Canonical variate from multivariate analysis of variance of adipogenic
(A and B) and lipogenic (C and D) gene expression of intramuscular
(IM), subcutaneous (SC), and perirenal (PR) adipose tissue of steers
from intermediate harvest in Exp. 1 (A and C) and 2 (B and D).
Treatment × adipose tissue interaction was not significant (P > 0.15),
but main effect of treatment and adipose tissue were significant (P <
0.05) in graphs A and C. Treatment × adipose tissue interaction was
significant (P < 0.05) in graphs B and D. Inset tables present the
Pearson correlation coefficient (Corr) between individual genes and
the canonical variate. CON = DNR plus 40% CP supplement; CORN
= DNR plus corn-based supplement; LGWP = low rate of gain on
wheat pasture; HGWP = high rate of gain on wheat pasture; DNR =
dormant native range. PPARγ = peroxisome proliferator activated
receptor gamma; SREBF1 = sterol regulatory element binding factor 1
(adipocyte determination and differentiation-dependent factor 1);
CEBPβ = CAATT/enhancer binding protein beta; DLK1 = delta-like
homolog 1 (preadipocyte factor 1); GPDH = glycerol-3-phosphate
dehydrogenase; FASN = fatty acid synthase; DGAT2 = diacylglycerol
acyltransferase 2. abcWithin a treatment or tissue, means without a
common superscript differ (P < 0.10). *Correlation coefficient is
different from zero (P < 0.05). †Correlation coefficient is different from
zero (P < 0.10). Adapted from Lancaster et al., 2014.
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In contrast to Exp. 1, there was a significant (F-test; P <
0.05) treatment × adipose tissue interaction for the canonical
variate of both adipogenic and lipogenic mRNA expression in
steers harvested at similar carcass weight at intermediate harvest
in Exp. 2 (Fig. 2). There was no difference in the canonical variate
of adipogenic mRNA expression among treatments in IM;
however, HGWP and LGWP steers had greater (P < 0.10)
canonical variate of adipogenic mRNA expression than CORN and
CON steers in SC adipose tissue. In PR adipose tissue, the
canonical variate of adipogenic mRNA expression was greater (P
< 0.10) for HGWP steers compared with CORN steers; CON and
LGWP steers were intermediate. These differences are mainly
driven by mRNA expression of PPARγ and SREBF1 (r = 0.71 and
0.98, respectively), but mRNA expression of CEBPβ and DLK1
also had positive correlations (P < 0.05) with the canonical variate.
Similar to the pattern seen for adipogenic genes, the canonical
variate of lipogenic mRNA expression was similar (P > 0.10)
among treatments in IM, but LGWP steers had greater (P < 0.10)
canonical variate of lipogenic mRNA expression compared with
CON and CORN steers in SC adipose tissue. In PR adipose
tissue, the canonical variate of lipogenic mRNA expression was
greater (P < 0.10) for HGWP steers compared with the other
steers. Strong positive correlations (P < 0.05) were observed
between mRNA expression of GPDH, FASN, and DGAT2 and the
canonical variate of lipogenic mRNA expression.
Smith and Crouse (1984) reported that lipogenic enzyme
activity and the rate of fatty acid synthesis increased in SC
adipose tissue of steers fed the higher energy ground corn diet
compared with corn silage diet, but diet did not influence enzyme
activity or rate of fatty acid synthesis in IM adipose tissue. This
agrees with the current study which indicates that rate of gain (i.e.,
dietary energy) was not a key factor in mRNA expression of
lipogenic genes in IM, but was in SC adipose tissue. Additionally,
lipogenic enzyme activity and glycerol synthesis from acetate,
lactate, or glucose was consistently greater in SC than IM adipose
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tissue (Smith and Crouse, 1984), which is similar to the greater
mRNA expression of lipogenic genes in SC than IM adipose tissue
in the current study. Chung et al. (2007) reported no difference in
acetate incorporation into intramuscular adipocytes between
steers fed corn or hay-based diets when harvested at similar BW;
however, corn-fed steers had greater acetate incorporation in
subcutaneous adipocytes. Similarly, Graugnard et al. (2009)
reported no difference in mRNA expression of FASN and DGAT2
in longissimus lumborum muscle (possibly indicative of
intramuscular fat) of Angus steers fed high or low starch diets for
112 d, whereas, Graugnard et al. (2010) reported greater mRNA
expression in steers fed the high starch diet; steers fed high or low
starch diets had similar BW. Therefore, the effect of dietary
energy density on lipogenesis in intramuscular adipose tissue at
similar BW is inconsistent, but increased dietary energy increases
lipogenesis in subcutaneous adipose tissue.
Chung et al. (2007) reported no difference in cellularity of
intramuscular or subcutaneous adipose tissue between steers fed
a corn or hay-based diet harvested at similar BW suggesting no
difference in recruitment and differentiation of new adipocytes.
Similarly, Graugnard et al. (2009, 2010) reported no difference in
mRNA expression of PPARγ and SREBF1 in longissimus
lumborum muscle (possibly indicative of intramuscular fat) of
Angus steers fed either a low or high starch diet for 112 d,
incidentally steers had similar BW. These results suggest that
dietary energy density has minimal impact on adipocyte
differentiation in intramuscular adipose tissue at similar BW.
Smith et al. (2007) reported that yearling-fed steers had greater
number of intramuscular adipocytes/g of tissue than calf-fed steers
at a constant age, but the number of intramuscular adipocytes/g of
tissue was similar when yearling-fed steers achieved a constant
BW. Additionally, in cell culture studies, Grant et al. (2008) and
Ortiz-Colon et al. (2009) observed that there are inherent
differences in the ability of stromal-vascular cells from IM, SC, and
PR adipose tissue to differentiate (PR > SC > IM), which agrees
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with the consistently lower adipogenic mRNA expression in IM
compared with other adipose tissues.
Muscle gene expression and fiber type. At the conclusion
of the stocker phase in Exp. 2, skeletal muscle fiber crosssectional area was greater in the LM of cattle that achieved the
highest rates of BW gain while grazing winter WP compared with
cattle that grazed DNR (P < 0.01; Table 5). Steers on the CON
treatment that grazed DNR and had the lowest rate of BW gain
during the stocker period tended to have more type 1, oxidative
muscle fibers at the conclusion of the stocker phase compared
with cattle from all other treatments (P = 0.12). Capillary densities
of cattle from the 4 stocker programs were not different (P = 0.41)
at intermediate harvest. However, at the conclusion of the finishing
phase, LM fiber cross-sectional area (P = 0.24) and the proportion
of oxidative and glycolytic muscle fibers (P = 0.48) were similar
among steers, but capillary density tended to be greater (P = 0.14)
in CON steers compared with those from all other treatments
(Table 5).
In immature IM and its associated LM, mRNA expression of
VEGFA, ANGPT1 and ANGPT2 in LM had a strong positive
correlation with mRNA expression of ANGPT1 and ANGPT2 (r =
0.69 to 0.94), FASN and PPARγ (r = 0.89 to 0.96), and ADIPOQ
and LEP (r = 0.56 to 0.94) in intramuscular adipose tissue (Table
6). Interestingly, similar correlations were not observed between
more mature IM fat deposits and their associated muscle fibers.
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Table 5 - Skeletal muscle fiber type, fiber area, capillary density in
skeletal muscle of beef cattle from different stocker
production systems at the conclusion of the stocker and
finishing phases
Variable
Intermediate harvest
Fiber area, μm2
Type 1 fibers, %
Type 2 fibers, %
Capillaries per mm2
Final harvest
Fiber area, μm2
Type 1 fibers, %
Type 2 fibers, %
Capillaries per mm2

CON1

CORN

LGWP

HGWP

SEM

P-value

1,898.17a 1,862.76a
27.53y
32.99x
67.01x
72.47y
66.60
49.40

2,511.52b 2,167.76b
26.02y
28.00y
73.98y
72.00y
48.15
58.55

133.97
2.06
2.06
8.75

< 0.01
0.12
0.12
0.41

3,034.44
27.21
72.79
67.30x

3,118.84
28.96
71.04
41.30y

292.75
2.09
2.09
8.27

0.24
0.48
0.48
0.14

3,289.07
27.23
72.77
45.95y

2,491.06
30.87
69.13
50.05y

1CON

= 40% CP supplement; CORN = corn-based supplement; LGWP = reduced rate of
BW gain on wheat pasture; HGWP = increased rate of BW gain on wheat pasture.
abMeans within a row lacking a common superscript letter differ (P ≤ 0.05).
xyMeans within a row lacking a common superscript letter differ (P ≤ 0.15).

Satellite cell and preadipocyte interaction. The relative
expression of PPARγ and FABP4 mRNA, or the proportion of
preadipocytes exhibiting lipid accumulation and staining for ORO
in 3T3-L1 mouse preadipocytes exposed to conditioned media
from proliferative (96 h) satellite cell cultures from steers at the
conclusion of the stocker phase was not different among
treatments in Exp. 2 (P > 0.15; Table 7). At final harvest, the
relative expression of PPARγ mRNA was lower (P = 0.05) and
expression of FABP4 mRNA was higher in preadipocytes exposed
to conditioned media from proliferative (96 h) satellite cells
collected from CON and CORN steers compared with those
exposed to media from HGWP satellite cell cultures (Table 7). Yet,
the proportion of ORO+ cells was similar among treatments (P >
0.15). However, when 3T3-L1 preadipocytes were exposed to
conditioned media from differentiated satellite cell cultures, PPARγ
and FABP4 gene expression and the percentage of ORO+ lipid
filled cells were similar among treatments (P > 0.15; data not
shown). PPARγ is considered an early marker while FABP4 is a
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later marker of adipogenic differentiation (Rosen et al., 2000).
Therefore, the greater abundance of PPARγ mRNA and
decreased FABP4 mRNA expression observed in 3T3-L1
preadipocytes exposed to 96 h-satellite cell-conditioned media
from HGWP steers indicates that these preadipocytes were not as
differentiated.
Table 6 - Correlations of angiogenic gene expression in
longissimus muscle (LM) with gene expression in
corresponding immature, intermediate, and mature
intramuscular adipose tissue (IM)
Item
Immature IM
FASN
PPARγ
ANGPT1
ANGPT2
ADIPOQ
LEP
Intermediate IM
FASN
PPARγ
ANGPT1
ANGPT2
ADIPOQ
LEP
Mature IM
FASN
PPARγ
ANGPT1
ANGPT2
ADIPOQ
LEP
1

VEGFA1 (LM)
0.96*
0.89*
0.91*
0.79*
0.93*
0.72*

ANGPT1 (LM)
0.91*
0.91*
0.94*
0.69*
0.95*
0.56*

ANGPT2 (LM)
0.91*
0.92*
0.94*
0.69*
0.96*
0.56*

0.01
-0.18
-0.19
-0.15
-0.19
0.54

-0.35
-0.20
-0.18
-0.12
-0.43
-0.18

-0.75*
-0.58*
-0.53
-0.35
-0.32
-0.61*

0.37
0.37
0.42
-0.14
0.19
0.79*

-0.06
0.18
0.26
0.29
-0.22
-0.11

-0.38
-0.12
-0.13
0.52
-0.07
-0.43

VEGFA =vascular endothelial growth factor A; ANGPT1 = angiopoietin 1; ANGPT2 =
angiopoietin 2; FASN = fatty acid synthase; PPARγ = peroxisome proliferator activated
receptor gamma; ADIPOQ = adiponectin; LEP = leptin.
*Correlations are significantly different from zero (P < 0.05).
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Table 7 - Relative fold change in the expression of genes involved
in adipogenic differentiation and lipid accumulation of
3T3-L1 preadipocytes exposed to conditioned media
from mitotically active (96 h in culture) satellite cells of
beef cattle from different stocker production systems at
the conclusion of the stocker and finishing phases
Variable
Intermediate harvest
PPARγ2
FABP4
Oil Red O+ cells, %
Final harvest
PPARγ
FABP4
Oil Red O+ cells, %

CON1

CORN

LGWP

HGWP

SEM

P-value

1.07
0.93
52.43

1.14
0.88
56.04

1.08
0.93
51.81

1.10
0.91
47.7

0.04
0.03
3.34

0.59
0.56
0.39

1.06a
0.94a
57.12

1.06a
0.95a
56.35

1.09ab
0.92ab
53.56

1.16b
0.86b
54.02

0.03
0.02
2.56

0.05
0.04
0.68

1CON

= 40% CP supplement; CORN = corn-based supplement; LGWP = reduced rate of
BW gain on wheat pasture; HGWP = increased rate of BW gain on wheat pasture.
2PPARγ = peroxisome proliferator activated receptor gamma; FABP4 = fatty acid binding
protein 4.
abMeans within a row lacking a common superscript letter differ (P ≤ 0.05).

CONCLUSION
Collectively, these results suggest that differentiation and
lipid synthesis in intramuscular adipose tissue are primarily related
to BW, whereas differentiation and lipid synthesis in subcutaneous
and perirenal adipose tissue is influenced by energy intake and
rate of gain. It is perplexing as to why differentiation and lipid
synthesis of intramuscular adipose tissue was not negatively
impacted by rate of gain as was subcutaneous and perirenal
adipose tissue. We theorize skeletal muscle plays a key role in
regulating the development of intramuscular adipose tissue.
Overall, our results demonstrate that rate of BW gain during the
stocker phase can alter muscle fiber type, capillary density, as well
as satellite cell activity that may ultimately impact marbling
development in growing beef cattle. Additionally, the strong
correlation of angiogenic growth factors in LM with angiogenic
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growth factors and markers of adipocyte differentiation in
immature intramuscular adipose tissue suggest that there is a
highly coordinated change that occurs between skeletal muscle
and intramuscular fat during the early stage of adipose
development. However, the mechanisms of intramuscular adipose
tissue development are still not fully clear and more in vitro and in
vivo studies are needed to further elucidate the pathways and
mechanisms involved in intramuscular adipose tissue
development. Further understanding the interactions between
skeletal muscle and adipose tissue during intramuscular
development could allow for development of management
strategies that optimize carcass quality.
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ABSTRACT
Meat cannot be considered as a mere commodity. Modern
consumers not only care for certain quality traits and adequate
prices, but are increasingly paying attention to other non-traditional
cues, such as origin of food, production systems from where their
meat comes from and animal welfare practices, among others.
Uruguay bases most of its beef production on grass, although
grain supplementation is used to feed animals facing nutritional
restrictions with animal welfare benefits. Not only do grass-based
production systems clearly present environment-friendly features,
but also these systems positively influence meat quality traits,
especially those affecting human health. Although Uruguay´s
extensive conditions allow animals to best perform their
physiological and behavioural functions, many adjustments should
be done to enhance animal productivity and animal welfare
throughout the meat supply chain. Local research has provided
the Uruguayan meat industry with information on how to improve
animal welfare, efficiency, performance and product quality, taking
into account consumer´s preferences and health issues as well.
Local scientists unanimously agree that unbiased scientific
information must be always delivered, so as to maintain the
country´s credibility and trust. Throughout the years, national meat
marketing policies shifted from "selling meat" to "selling trust" and
now, Uruguayan beef marketing present and future challenges lie
on how to continue adding value and creativity for each link and
for the meat supply chain as a whole. The promotion, of the
“Uruguayan Natural Meat” brand -among others- will continue to
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spur sustainable production systems, processing
commercialization along the entire national industry.

and

KEYWORDS: marketing, beef quality, grass-based production
systems, animal welfare, Uruguay.
INTRODUCTION
Uruguay has a temperate climate which makes it ideal for
animal production systems, where livestock graze freely on the
open range and drink clean and fresh water. The design of
modern and competitive agri-food production systems in Uruguay
requires innovation and science to develop a smarter and more
responsible use of natural resources that are essential for human
and animal life (Montossi, 2014). Uruguay is worldwide
acknowledged for its high quality and safe meat production, and
holds a privileged position in accessing international markets. It
also presents an excellent sanitary status, individual animal
traceability, national laws abiding by animal welfare and is also
very competitive in matters of production costs (Realini et al.,
2015).
Meat cannot be thought of as a mere commodity. Other
non-food related considerations, such as environmental
sustainability, ethics and local labour laws among others, have to
be taken into account to develop attractive and competitive agrifood business (Montossi and Cazzuli, 2015). Besides product
quality, its origin and the way that meat is produced, consumers
are becoming aware of other relevant factors in their purchasing
decisions. This global trend has been proven in UE for Uruguayan
meat (beef and lamb) and reviewed by Montossi et al. (2013) and
Realini et al. (2015).
Improving product quality along with its healthy traits and
safety issues, while promoting sustainable meat productions
systems based on traceability and certification as well as on solid
scientific background are all key aspects to be considered in
further development of marketing and promotion of Uruguayan

VI Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 43

beef and lamb consumption around the world. This is a model
which is still under construction, but nonetheless, some basic
steps have already been taken to build it. In this sense, some
examples and actions taken are considered, reviewed and
highlighted in this paper.
URUGUAY: LIVESTOCK PRODUCER AND EXPORTER
Agriculture is the Uruguayan economy´s cornerstone, being
fundamental to its present growth and social development. More
than 70% of total exports come from agriculture, demonstrating
how prosperity and national population wellbeing depends on it.
Uruguayan beef exports share in global market increased more
than 100% (from 3.1 to 6.6%), in the last four years. Since 1990,
national beef production presented a continuous and accumulated
growth of 67%. Historically, this period is considered to be the
greatest in growth and competitiveness in national livestock
production (Soares de Lima and Montossi, 2011). International
meat market standards have increased in the last decade,
especially considering the following: a) origin product and process
certification; b) environment care and biodiversity; c) animal
welfare; d) food safety regulations; e) new quality features; f)
product differentiation and g) healthy properties (Montossi and
Sañudo, 2007). The last emerging demand refers to some
particular consumers that are including the concept of “social
responsibility” and “carbon and water footprints” in their
purchasing decision. They try to recognise value and pay for it to
those commercial providers who certify both product and
processes "from fork to farm”, taking into account social and
environmental quality indicators. Meat production, industrialisation
and commercialisation cannot disregard this new scenario. Within
a context of an escalating international and regional
competitiveness for red meat market shares and considering that
Uruguay has many comparative advantages to fulfil the above
mentioned market requirements (Figure 1), the country faces the
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challenge of meeting the unsatisfied demand (adapted from
Montossi et al, 2008).

Figure 1 -

Main features of the Uruguayan beef and sheep
industries (adapted from Montossi et al., 2008).

Even though grass-fed beef stands for the vast majority of
Uruguayan production and exports, ever since Uruguay entered
the "481 tariff quota" in UE, in which 30 months or less animals
must be grain fed during the last 100 days before they are
slaughtered, this kind of intensive production has significantly
increased (Caputi and Acosta, 2015), positively affecting national
beef exports.
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PAYING ATTENTION TO CONSUMER´S PREFERENCES
There are several intrinsic and extrinsic factors influencing
beef and sheep meat acceptance for consumption (Figure 2)
(based on Montossi et al., 2013).

Figure 2 - Factors affecting consumer preferences (based on
Montossi et al., 2013).
From the government regulation and consumer point of
views, concern has increased as to the sustainability of
intensification of animal industries. More than ever, meat
industries potential damages on the environment, human health
and animal welfare are taken into account by consumer´s every
time they purchase meat or its by-products (Montossi et al., 2013).
Uruguay has managed to open more than 100 markets all
over the world, mostly where highly sophisticated tastes and
preferences are registered, where consumers are highly
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demanding when choosing meat products. There are several
issues that have been brought up in the last years concerning
consumers´ attitudes and motivation towards the product they
intend to buy. One of them is taking into account animal welfare
aspects as well as animal health and food security issues. Origin
and certification are two important cues and environmental issues
are highly valuated as well. It is also taken into consideration the
products´ quality, its consistency, differentiation and supply
continuity. Human health is seen as a very important factor at the
time of choosing a meat product and so are its culinary attributes,
preparation and cooking easiness. Finally, aspects involving social
responsibility influence consumers´ choice as well (Montossi et al.,
2014).
Uruguay is the seventh global beef exporter and 70% of
national beef production is meant to supply foreign markets. In the
1990´s, this figure was only 30%. Livestock production necessarily
has to address the satisfaction of overseas consumers, being this
a great challenge to the country. Uruguay has worked on a
marketing strategy centred on product differentiation and value
adding, where nutritional quality plays a key role in it. Despite all
past efforts, Uruguay should promote even more meat production
based on pastures as part of this differentiation and value adding
process (Realini et al., 2015).
Lamb and beef are also a rich source of protein and
necessary micronutrients (iron, zinc, selenium and vitamins mainly B12 and E from grass-fed animals) in human diet, which are
not present in vegetables or have a low bioavailability (Biesalki,
2005). This condition, in addition to the low carbohydrate content
of lean red meat, could be also beneficial to reduce and/or prevent
overweight, cancer or diabetes. It was assumed that impaired
bioavailability of micronutrients is a problem in the elderly segment
of world population (Viteri & Gonzalez, 2002). Therefore, meat is
part of the solution to this challenge, especially considering that
elderly people are an increasing proportion of the world´s
population in the long term. Human health concerns have
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increased in relation to fat consumption present in red meats,
resulting in recommendations of higher intakes of PUFA
(polyunsaturated fatty acids), particularly those of n-3, and at the
same time promoting the reduction of n-6 fatty acids consumption
with optimums of PUFA/SFA (saturated fatty acids) and n-6/n-3
ratios higher than 0.4 and lower than 4, respectively (Department
of Health, 1994). According to Bayarri et al. (2010), consumers´
interest on their own wellbeing and the information shown on
product labels are increasingly acquiring importance among the
factors explaining food selection. Cabrera et al. (2010), Cabrera
and Saadoun (2014) and Saadoun and Cabrera (2013) studied the
nutritional value of Uruguayan meat, proving that this food is an
important and healthy component of human diet. Fatty acid profile
and vitamin E content of meat are well known factors influencing a
healthy human diet (Realini et al., 2015).
Later on, this paper will focus only on two aspects
concerning consumer´s demands and therefore attending
marketing strategies: beef production systems and animal welfare.
Beef production systems in Uruguay
Uruguay is an agri-exporter country, whose economy is
based mainly on natural resources. Beef production has been
historically one of Uruguay specialties and grass-fed livestock is
the unquestioned national and traditional production. In 2014,
summing up beef and its by-products, these items achieved the
status of main exported products (Uruguay XXI, 2015).
Moreover, natural grasslands are the main nutritive basis
for national beef feeding, which stands for over 64% of total
exploited area, whereas other kind of pastures - such as fertilised
or oversown natural grasslands, artificial pastures and annual
forage crops - represent 13.5% of productive area (General
Agricultural Census, 2011). In other words, grass and forage
production has been the pillar of Uruguay´s economy for many
years.
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According to Sepúlveda et al. (2011) feeding systems are
considered by some consumers to be a key extrinsic quality trait of
meat. Font-i-Furnols et al. (2011) affirmed that consumers mainly
prefer feeding systems based on pastures and forages rather than
cereal-based ones. Research asserts that carefully informed
consumers have a favourable image about extensive livestock
systems and associate them with positive attributes (e.g. in UE),
while more intensive systems (e.g. feedlots) create negative
expectations and may influence and penalise the qualitative
assessment of meat (Montossi et al., 2013). All these statements
place Uruguay in an enviable position among global meat
producers and exporters.
As it was mentioned earlier, environmental issues are
increasingly taken into account from a consumer´s point of view.
Given that Uruguay virtually fulfils the most sophisticated
consumer´s requirements in this area ("natural" meat production),
research was carried out in order to connect Uruguay
environmental advantages with meat quality traits, so as to
scientifically prove that these advantages do not necessarily have
to negatively affect meat quality.
In spite of being pastures the main nutritive basis for
Uruguayan livestock, meat production systems have intensified in
the last years - especially in fattening operations - incorporating a
variable amount of feeding concentrates on animals´ diets (del
Campo et al., 2014a).
Extensive production systems based mainly on pastures
have been conventionally associated with inferior meat quality
attributes (e.g. meat tenderness and meat and fat colour) (del
Campo et al., 2014a). However, Brito et al. (2009), del Campo et
al. (2008) and Realini et al. (2004) reported that finishing
strategies did not show clear changes in meat quality. Thus,
pasture-based finishing strategies did not only clearly affect
quality, but according to all those authors, it also increased meat
tenderness in beef.
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Local research led by Realini et al. (2013) found out that
European meat consumers presented the higher acceptability
scores for Uruguayan beef form grass-fed animals with or without
concentrate supplementation than animals fed on concentrate
only. This researcher´s results leverages Uruguayan livestock
production systems, since these are grass-based in their vast
majority (Montossi and Cazzuli, 2015).
On the other hand, Brito et al. (2014a) carried out an
experiment where the objective was to determine effects and
interactions of different post-weaning and finishing feeding
regimes (pasture-based versus concentrate-based) on animal
performance, carcass and meat quality traits. In this experience,
results were the exact opposite of those reported by international
studies in which feed-lot animals report more tender meat than
grass-fed animals. Also, in accordance with Realini et al. (2004)
and Brito et al. (2009), this trial reported higher concentrations of
linoleic acid than grain-fed steers. According to UK Department of
Health (1994) recommendations, PUFA:MUFA1 should be above
0.45; even though the ratios found in this study where below that
level, grass-fed steers at finishing period presented the highest
levels. A healthier n6:n3 ratio was found for steers that were
grass-fed during both periods.
Brito et al. (2014a) also conducted another experiment in
which calves were fed differently during their first winter of life, and
later on their second winter, they were fed differently again. These
nutritive differences consisted on different forage allowances of
oats and ryegrass pastures. No significant differences were found
on meat quality traits, but carcass traits were affected by
treatments, where animals with higher forage availability during
their last winter achieved heavier hot carcasses.
Putting together all these studies, Brito et al. (2014a)
concluded that feeding systems affect animal performance and
carcass traits, but not meat tenderness.
1

MUFA: mono unsaturated fatty acids.
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In Uruguay, during the last 10 years, cow slaughtering has
held a very important proportion in the overall national figures,
presently being 46.5% of total national slaughtering (INAC, 2014).
Lagomarsino and Montossi (2014) carried out an experiment to
assess the effect of different levels of forage allowances combined
with the use of rice bran supplementation (0.8-1.6% LW
allowance) during winter on meat quality traits and fatty acid
composition in Hereford cull cows. Under this trial conditions, no
differences were found on meat quality traits in cull cows.
Nonetheless, different feeding systems had a significant impact on
fatty acid composition, especially on n6:n3 ratio, where this ratio
was higher in the supplemented treatments, even though all
rations were within the UK Health Department (1994)
recommendations. This experience shows the beneficial effects of
grass feeding cull cows or grass feeding systems with low levels of
added supplements.
Fattening duration whether on pastures or in feed lots and
their combinations, can also affect fatty acids profiles.
Concentrate-only diets for the last 40 days before slaughtering
would not affect fatty acid composition of intramuscular fat. These
systems result in higher intramuscular fat and therefore promote
higher meat palatability, yet with similar fatty acids profiles (Realini
et al., 2015).
Montossi & Sañudo (2007) compared meat from Uruguayan
grass-fed steers with meat from grazing animals which were
supplemented from the United Kingdom, and meat from feed lot
steers from Spain and Germany. Uruguayan meat presented very
high levels of fatty acids from de n-3 series, as well as better fatty
acid profile ratios (n6:n3 and PUFA:MUFA).
Based on previous studies, Realini et al. (2015) affirmed
that grass-fed animals produce meat which presents higher levels
of n-3 fatty acids and CLA2 content, as well as more favourable
PUFA:MUFA and n6:n3 ratios and a higher vitamin E content

2

CLA: Conjugated Linoleic Acid.
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which helps in the conservation process of meat and human
health (Montossi and Sañudo, 2007).
Uruguay has the particular feature of having most of its
meat production systems based on grass and eventually
supplementation on pastures may be quite usual especially during
forage shortage, most commonly used during winter time (Realini
et al., 2015). Brito et al. (2014b) found that differences in fatty
acids profiles and vitamin E content were scarce when comparing
pure grass-fed systems with grass-fed systems that include
supplementation up to a 1% LW allowance.
In Uruguay, restricted grain supplementation on fattening
beef under grazing conditions is one of the available technologies
to increase farm production and profitability in particular under
high stocking rates or restricted forage quantity and quality, as well
as the improvement of carcass and meat quality (Realini et al.
2015). In this context and looking for opportunities to improve
Uruguayan red meat profitability and acceptability in the European
market, different pasture:concentrate combinations have been
studied on fatty acid composition, sensory attributes and
consumer acceptance and perceptions, which have been
summarised by Montossi and Sañudo (2007). These studies have
proved that the inclusion of certain amounts of concentrates in the
diet of lambs and beef grazing artificial sown pastures, could
improve animal performance, carcass and meat quality, sensory
attributes as well as consumer acceptance without changing the
fatty acid composition compared with grass-fed animals.
Therefore, it has been proved that is possible to use restricted
grain supplementation to promote simultaneously lamb and beef
productivity and efficiency as well as healthy meat under grazing
conditions.
The conceptual model of the influence of diet on
intramuscular fat and fatty acid profile and their ratios in lamb and
beef met is summarised in Figure 3.
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Figure 3 - The influence of production systems on intramuscular
fat and fatty acid profiles and their ratios in lamb and
beef meat.
Finally, in addition to the already mentioned importance of
consumers´ healthier diet through red meat consumption, it is also
important to consider red meat as a significant contributor to global
food security. This means enough meat availability, its continuous
accessibility, supply stability, affordability and the utilisation of
meat as part of an appropriate and healthy diet, which should
contribute to achieve a nutritional well-being status.
Grazing animals also play an important role in promoting
the conservation and best use of marginal land and productions
systems of the world.
As all these studies mentioned above stated that grassbased production systems are a competitive advantage per se,
which in turn are well aligned with consumer preferences.
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Animal welfare
Based on Montossi et al. (2013), the potential factors
affecting beef and sheep welfare in production systems under
grazing conditions are highlighted in Figure 4.

Figure 4 - Factors affecting animal welfare under
conditions (based on Montossi et al. 2013).

grazing

Under extensive production systems, animals are free to
move within a habitat that allows them to best perform their
physiological and behavioural functions (Montossi et al., 2013).
This would be the first evident advantage of the traditional and
most common Uruguayan grass-based production systems, and
this should be highlighted every time that Uruguayan beef is sold
abroad.
However, Sevi et al. (2009) claim that rustic animals from
extensive systems have their ability to cope with environmental
conditions and inadequate management practices highly

54 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

overrated. These authors also state that grazing can also affect
animal well-being, due to seasonal fluctuations of herbage
allowance and quality; consequently, these animals may undergo
temporary nutritional stress, and thus affect their wellbeing.
According to del Campo et al. (2014a), many animal welfare
recommendations, regulations and practices are based on
scientific information generated mainly from intensive production
systems, which are by no means the general situation presented
in Uruguay, as it has been presented before by INIA Uruguay
during the International Congress of Meat Science and
Technology in 2014 (ICoMST 2014; http://icomst2014.inia.uy/) . In
Uruguay, an Advisory Animal Welfare Workshop has been
implemented and it has been lead by the Ministry of Livestock,
Agriculture and Fisheries of Uruguay. This Working Group
represents national research and extension institutes, central
government, universities and meat marketing institutions, and the
private sector among others (del Campo, 2012). It is very
important that any scientific study concerning animal welfare
should always be carried out in an unbiased way and needs to be
published whatever the results (del Campo et al., 2014a), as well
as being audited by the scientific community and international
commercial entities.
For example, del Campo et al. (2010) reported that a short
period in lairage time had significant negative effects on pH
values, meat colour and meat tenderness of Hereford and Braford
steers, when comparing between 3 and 12h of lairage time.
According to this experiment, resting periods in pens, probably
longer than 3h should be applicable, especially in animals that
may had had stressful pre slaughter conditions. These
recommendations differ from those proposed by UE regulations,
showing the importance of generating local research that takes
into consideration local conditions through a holistic approach.
As for individual temperament, del Campo (2008) and del
Campo et al. (2010) showed that calmer animals presented more
tender meat than those excitable. These conclusions led del
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Campo et al. (2014a) to recommend that special considerations
should be always thought of when working with excitable animals,
given the relation between animal welfare and meat quality.
Furthermore, these authors stressed that education and training of
stockpersons, lorry drivers and all people who work with animals
will lead to improve meat industry animal welfare and meat
industry competitiveness.
Following the same line of thought, Montossi et al. (2013)
suggested that an acceptable level of tameness can be achieved
by certain adjustments to the management system, in particular a
scheduled series of short periods of contact with human beings.
This is something that has to be bore in mind, because in
Uruguayan extensive systems and semi-extensive systems
animal-human contact does not occur as often as in more
intensive situations.
Entire animals show many disadvantages in meat quality
when compared to castrated males, regarding tenderness, meat
colour, fat cover and marbling (Arthaud et al., 1997, Gerrard et al.,
1987 and Seideman et al., 1982, cited by del Campo et al.,
2014b). Since castration is a necessary management practice in
beef production, especially in extensive conditions (del Campo et
al., 2014ab) and considering that it is a painful procedure, local
studies have been carried out to determine stress-associated
responses and to address and implement local husbandry
practices to promote animal welfare.
Consistently with international recommendations, del
Campo et al. (2014c) proved in local conditions of Uruguay, that
stress response and pain of castrated animals with different
methods is reduced, the earlier in life these procedures are
performed. Furthermore, as for animal performance, animals
castrated from one week to one month old showed slight
increases of body weight, while animals who were castrated at 6-7
months of age presented weight losses from 3 to 5%.
Del Campo et al. (2014b) carried out a trial in which the
objective was to determine the impact of different castration
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methods on animal growth and meat quality. Calves castrated at 7
months of age did not show any differences on growth, regardless
of the castration method. Brightness and redness in meat were
lower in animals castrated in a traditional way without pain
mitigation, but no other traits (pH or tenderness) were affected by
different castration methods. Therefore, these authors recommend
that animal welfare criteria should be determinant when choosing
the best method to castrate calves.
As del Campo et al. (2014a) clearly stated, unbiased
scientific information related to animal welfare must be delivered
so as to maintain the country´s credibility, integrity and
competitiveness. Beef marketing should always rely on scientific
information for the sake of a transparent export-oriented beef
supply chain.
Marketing
INAC is the National Meat Institute of Uruguay and its
mission is to develop joint actions to promote the national meat
supply chain and formulate legislations that will contribute to its
socio-economic development. INAC Marketing Department has
defined medium and long term strategies for the Uruguayan meat
industry, in which market research is a pillar. After 2001-2002
economic crisis, a new marketing paradigm shifted from "selling
meat" to "selling trust". In order to "sell trust", transparency,
confidence and trustworthy, accessible information from “farm to
fork” was imperatively needed, and traceability played a key role in
this matter. INAC´s logo (Figure 5) represents grass turning
gradually into the bar-code that reaches consumers (Bonsignore,
2014, personal communication).
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Figure 5 - INAC´s main logo: “from nature to table”.
Concepts such as "slow food", "natural Uruguay", "healthy
fast-food", "meat boutique" are some of the approaches that have
been used to promote Uruguayan red meat all over the world, as
well
as
the
"we
pack
nature"
marketing
concept
(http://www.inac.gub.uy/innovaportal/v/7816/7/innova.front/we-packnature) (Bonsignore, 2014, personal communication).
FINAL COMMENTS
The scientific community has great responsibility in
generating technological innovations to promote a better world,
where increasing production needs to match the rising global food
demand and still has to be aligned with a respectful treatment of
natural resources.
Policy makers, in an international coordination and
cooperation effort, have to promote and facilitate the adoption of
environmentally sustainable practices, without necessarily
restricting productivity and efficiency. This should be particularly
emphasised in underdeveloped countries with exporting capacity
which appears as an excellent opportunity for social equity
compared to central economies.
According to international studies, both production systems
and animal welfare prove to be a very important extrinsic cue for
meat consumers all over the world. That is to say, consumers
value these extrinsic aspects per se, even though they also
directly affect meat quality and safety. Additionally, Montossi and
Cazzuli (2015) stated that the promotion of suitable production
systems is also a key factor to understand the new and consistent
trend in which consumers opt to purchase agri-foods that are
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produced and processed in a respectful coexistence with natural
resources.
The international and local scientific information presented
in this article highlighted and summarised the increasing
importance of designing and implementing sustainable production
systems aiming to reach high value and sophisticated niche
markets worldwide. Uruguayan red meat industry has focused on
how to flexibly carry out strategies to fill the requirements and
standards of these niche markets, through the implementation of
production, processes and marketing differentiated practices.
Integrated production systems will eventually materialise
worldwide based on "a holistic approach” (ethics, culture,
environment, society and economics) with the supportive progress
and contribution of science as well as respecting the general and
ample factors of diversity and differences found between
developed and underdeveloped countries. This approach will be
based on cooperation of societies from all around the world and a
thorough understanding of beef and lamb industries and
consumer´s preferences, believes and rights.
Montossi et al. (2013) stated the following: “Red meat
industries around the world are very dissimilar given the huge
variation presented in natural resources, social, economical,
cultural, technological and geo-political issues amongst others".
These authors are very conscious that many of the technological
proposals, productive advantages and disadvantages, socialeconomical opportunities and limitations, and market accesses
and constraints addressed here to improve livestock industry
competiveness, could work properly for some production systems
and markets, or produce neutral to even negative impacts in other
situations. They also emphasised that "culture, beliefs, values and
education of livestock industry shareholders and consumers
worldwide are of vital importance and will definitively shape the
final impact of those along the red meat chains”. These concepts
are summarised in Figure 6.
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Figure 6 - The alignment of diverse production systems features
and consumer preferences and characteristics.
Figure 7 presents an integrated global approach on
differentiation, segmentation and alignment between production
systems and consumer´s preferences.
Besides the benefits of caring about environmental
sustainability and the consumer perceptions of it, animal ethical
issues should also guide public policies in this same direction.
Certifying or further promoting these two features may certainly be
of great aid in boosting marketing strategies for Uruguayan meat
and gain confidence and loyalty from consumers worldwide.
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Figure 7 - An integrated global approach: differentiation,
segmentation and alignment between production
systems and consumer´s preferences.
Independent and unbiased scientific information has to be
generated and communicated by Uruguayan research entities in
cooperation with international counterparts aligned with its traditional
virtues concerning about "natural" production systems and animal
welfare. This is an unavoidable path to build a sustainable business
to keep on reaping good economic and social results.
In relation to marketing and promoting of the Uruguayan Beef
Industry, Silvana Bonsignore (2014, personal communication) from
the National Meat Institute of Uruguay (INAC) quoted “As scientific
and technological breakthroughs will continue to provide objective
answers and set the ground to guide humanity on which road to
follow, task for marketers will be to design the most appropriate
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communication strategy for each case, not only in pursuit of
commercial goals but also in order to contribute to educate within a
value-based framework and to improve the life quality of global
population, with honest and transparent information”. Meat marketing
specialists must also deepen and improve their market research
techniques, detecting precisely what consumers want, which their
needs and desires are whenever they undergo buying experiences.
In addition, specialists must understand where the new consumer
trends are heading to, in order to give adequate feedback to each
different link in the meat supply chain. Marketing should add value
and creativity in each link: “from farm to fork and from fork to farm”.
Scientific and technological information locally generated and
internationally evaluated and audited will play a crucial part in the
design of modern “clean, green and ethical” production systems,
aligned with consumer’s trends and overseas government policies
and regulations.
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UM SÉCULO DE SELEÇÃO DE ZEBU NO BRASIL
Luiz Antonio Josahkian1, Henrique Torres Ventura1
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Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ, Uberaba - MG

O aumento da população mundial e o consequente
aumento da demanda por alimentos configura um grande desafio
aos segmentos produtores de fontes nutricionais. Dentro desse
contexto, a pecuária tem um papel notadamente importante como
fornecedor de proteína animal, principalmente em países como o
Brasil, onde há grande disponibilidade de terras para formação de
pastagens e criação de gado com demandas moderadas de
investimentos em estrutura e manutenção. Os sistemas brasileiros
de produção de gado de corte baseiam-se, principalmente em
genética oriunda de zebuínos.
As primeiras importações intencionais de zebu para o
Brasil, vindos da Índia, ocorreram em 1870, seguidas de outras
importações com frequência e quantidade de animais irregulares.
Estima-se que em torno de 7.000 exemplares foram introduzidos
no país. Por uma destacável capacidade de adaptação, os
zebuínos se estabeleceram e se multiplicaram por todo território
nacional, representando 80% dos rebanhos destinados à
produção de carne.
Desde sua introdução, a seleção das raças zebuínas
passou por fases diferentes ao longo do seu processo seletivo.
Cada uma, em seu tempo, representou um importante acréscimo
ao porte genético atual dos zebuínos, presentes em tantos
sistemas de produção no Brasil e pelo mundo afora. Basicamente
podemos verificar que houve cinco fases distintas:
1. de 1934 a 1960, quando a preocupação fundamental era
identificar raçadores e matrizes com superioridade em tipo
racial. Os padrões das raças haviam sido estabelecidos na
década de 30 e precisavam ser ratificados pela seleção e,
consequentemente, terem seus valores reconhecidos pelo
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mercado. Fase conceitual e de inegável importância no
processo histórico da seleção zebuína.
2. de 1960 até meados da década de 70, quando se inicia uma
fase de culto ao peso, então tomado como medida absoluta de
superioridade. As importações de novo material genético da
Índia em 1960 e 62 inaugurariam um novo ciclo na seleção,
especialmente para a raça Nelore. Essa fase trouxe
contribuições muito importantes para a zebuinocultura, mas
também acentuou a predisposição quase natural do ser
humano para a seleção unidirecionada para peso.
3. de fins da década de 1970 até final da década de 80, nessa
fase instala-se uma nítida tendência de procura por animais
com alto desempenho em ganho de peso. Pouca preocupação
podia ser verificada nos critérios de seleção para a composição
de tecidos (ossos, músculos e gordura) no corpo dos animais.
Uma busca acentuada de peso final muito alto, associada à
elevação do porte dos animais - principalmente em termos de
altura - marca esse ciclo e deixa uma forte tendência que
persiste até os dias atuais, embora com enfoques
diferenciados. Essa fase foi, entre outras coisas, consequência
da adoção do modelo norte-americano “new type”, que no
Brasil recebeu o nome de moderno novilho de corte. A
transposição pura e simples dos conceitos do “new type” para
os sistemas brasileiros de produção é uma herança até hoje
questionável: o tipo morfológico dos taurinos requeria
mudanças pela tendência em acumular muita gordura, o oposto
dos zebuínos.
4. do início dos anos 90 até os anos 2000, quando se reabrem as
discussões quanto ao modelo de animal a ser selecionado.
Uma visão holística da seleção torna-se compulsória frente à
competitividade internacional gerada pela globalização. A
compreensão de que animais são modelos biológicos muito
mais complexos do que podem explicar somente altas taxas de
crescimento e ganho em peso, fazem da seleção uma ciência
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mais difícil de ser entendida, mas seguramente menos frágil do
ponto de vista de sustentação da atividade ao longo do tempo.
Selecionar ficou mais difícil, ou pelo menos mais complexo, do
que o modelo de foco único - o peso - determinada até então. A
percepção inequívoca de que requeremos mais dos animais do
que simplesmente crescer e ganhar peso modificou a forma e o
conteúdo dos critérios de seleção.
5. A partir dos anos 2000, quando se moldam no mercado
exigências cada vez mais crescentes de qualificação do valor
genético dos animais. Essa nova consciência dos usuários de
genética impacta diretamente nos critérios de seleção adotados
pelos fornecedores de genética. Aliado a isso, o
amadurecimento dos programas de melhoramento genético em
operação no país, entre eles o PMGZ – o Programa da
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu permitiu oferecer
aos compradores mais informações, cuja qualidade e
confiabilidade são crescentes.
No contexto atual é evidente a importância de se produzir
com eficiência, com o menor gasto possível de recursos como água,
terra, insumos agrícolas, combustíveis e com a menor emissão de
gases prejudiciais ao meio ambiente para cada quilo de carne ou de
leite produzidos, de modo que seja possível a manutenção dessa
produção com lucratividade e sustentabilidade.
Uma ferramenta comprovadamente capaz de proporcionar
incremento na eficiência dos sistemas de produção animal é o
melhoramento genético. Selecionar indivíduos com potencial
genético para ganhar peso em menos tempo, iniciar a reprodução
precocemente e ser capaz de produzir leite em quantidades
consideráveis proporciona sustentabilidade tanto econômica
quanto ambiental.
Segundo Capper e Bauman (2013) em 1944 se gastava
15,3 MJ de energia metabolizável para produzir um litro de leite, e
69% da energia consumida pelo animal era apenas para
mantença, enquanto que em 2007, para produzir a mesma
quantidade de leite seria necessário 7,1 MJ de energia
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metabolizável, e apenas 37% do total de energia se destinaria à
manutenção das funções fisiológicas. Isso mostra um aumento
importante na eficiência da produção de leite. Outros pontos
destacados nesta pesquisa foram as reduções no número de
animais (-79%), alimento (-67%), água (-65%), terra (-90%),
combustíveis fósseis (-76%), emissão de gases (-63%) por
unidade de leite produzido. Diferentes fatores contribuíram para
esta evolução: genética, nutrição, manejo, medicina preventiva e
bem-estar animal. De acordo com Shook (2006) 55% dos ganhos
produtivos em gado de leite são devidos a genética, o que mostra
a viabilidade de se praticar a seleção de animais geneticamente
superiores.
Na literatura também é possível verificar progressos
significativos para o gado de corte. Capper e Bauman (2013)
reportaram que em 1977 se gastava 128 MJ de energia
metabolizável para produzir um quilo de carne, com 609 dias para
o animal chegar ao abate, enquanto que em 2007 seria
necessário 113 MJ de energia metabolizável para cada quilo de
carne produzido, com 485 dias para o animal estar pronto para
ser abatido. Além disso, os mesmos autores observaram que em
30 anos houve uma redução de 30 % no número de animais, 19%
na quantidade de comida e 12% no consumo de água por unidade
produzida de carne. Faz-se importante destacar que parte desse
aumento na eficiência da produção de carne é devido à genética.
Em uma abordagem baseada em simulação, White e
Capper (2014) compararam um sistema de produção médio e dois
sistemas melhorados para produção de 1 × 109 kg de carcaça
quente, sendo um melhorado em 15% para peso ao abate e outro
sistema melhorado em 15% para ganho de peso médio.
Observou-se no sistema melhorado para peso de abate uma
economia de 12,1% de comida, 15,5% de terra, 9,2% de água, e
uma diminuição na excreção de nitrogênio (-10,1%) e na excreção
de fósforo (-12,2%). Adicionalmente verificou-se um aumento no
lucro na cria, 67 a 143% e no confinamento, 37 a 136%. Esse
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aumento no peso final pode ser atingido via melhoramento
genético.
Na raça Nelore, em 14 anos de seleção (de 2000 a 2014),
foi possível a obtenção de progresso genético de 8,59 kg para
peso ao sobreano, o que contribuiu para um aumento de 35 quilos
no peso médio (fenotípico) ao sobreano (Ventura et al., 2015). O
peso ao sobreano tem correlação genética favorável e
significativa com o peso na idade adulta (idade de abate). Boligon,
et al. (2009) reportaram estimativas de correlações genéticas
entre peso ao sobreano e peso aos dois e três anos de 0,85 e
0,69, respectivamente. Esses resultados reforçam a ideia de que
é possível melhorar o peso de abate via melhoramento genético,
e com isso aumentar a eficiência na produção de carne.
Características reprodutivas também são economicamente
impactantes. A diminuição em doze meses na idade ao primeiro
parto pode resultar em um bezerro desmamado a mais (180 kg)
ao comparar duas vacas com intervalo de parto igual a um ano e
idade de descarte igual a oito anos. Essa precocidade sexual
pode ser alcançada com a utilização da seleção de animais
geneticamente melhoradores e acasalamentos dirigidos. Na raça
Nelore, em 14 anos de seleção (de 2000 a 2014), observou-se um
progresso genético de menos 12,93 dias para idade ao primeiro
parto, e, fenotipicamente, entre os anos de 2000 e 2001 verificouse uma redução de 7,06 meses para esta característica
zootécnica (Ventura et al., 2015).
Para que se obtenham os ganhos em produtividade pelo
melhoramento genético é preciso que se utilizem corretamente as
ferramentas disponíveis.
O criador pode usufruir dos benefícios da genética por meio
de duas vias principais: a compra de reprodutores melhorados ou
pela implementação de um programa de seleção e acasalamento
dirigido.
A primeira opção é mais indicada para rebanhos comerciais
em que se busca aumento imediato de produtividade com
praticidade e eficiência, visando apenas a venda de animais para
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o abate ou para produção de leite. Existem no mercado
programas específicos que permitem que pequenos e médios
criadores tenham acesso à genética melhorada sem a
necessidade de investimentos proibitivos. A Associação Brasileira
dos Criadores de Zebu em parceria com iniciativas públicas e
privadas, em que se destaca a participação fundamental da
EMATER-MG, no ano de 2006 iniciou as atividades do PróGenética Programa de Melhoria da Qualidade Genética do
Rebanho Brasileiro. Essa iniciativa consiste na promoção de
feiras em vários estados do Brasil, com ofertas de touros
registrados pela ABCZ. Ao comprar um touro melhorador, o
produtor de carne ou leite poderá incorporar genes favoráveis à
produção eficiente em seu rebanho, o que resultará em maior
lucratividade e menor impacto ambiental.
Criadores que pretendem produzir a própria genética, que
pode ser utilizada para obtenção de rebanhos de alta
produtividade e/ou venda de reprodutores melhorados, devem
procurar a implementação de um programa de seleção e
acasalamento.
A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu mantém o
Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, PMGZ, cujas
ferramentas e acompanhamento técnico permitem ao criador
selecionar indivíduos geneticamente superiores em diferentes
características zootécnicas, e acasalar corretamente os
reprodutores para obtenção de progresso genético. O programa
disponibiliza técnicos treinados para auxiliar os criadores na
formação de lotes, organização de pesagens e aferições, com o
objetivo de executar uma obtenção de dados zootécnicos
confiáveis e com qualidade suficiente para alimentar sistemas de
avaliação genética. Esses dados são processados pela
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que emite relatórios
técnicos e publica avaliações genéticas nacionais.
Os técnicos de campo e os criadores utilizam esses
resultados na forma de pesos calculados, índices de eficiência
reprodutiva e DEPs em conjunto com a avaliação visual dos
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animais para selecionar os indivíduos geneticamente superiores e
posteriormente proceder a acasalamentos dirigidos. Para otimizar
o processo, a ABCZ fornece ferramentas como as comunicações
eletrônicas e o SIAG (Sistema Integrado de Avaliação Genética).
Nestas ferramentas é possível consultar índices, comparar
médias, classificar animais por DEPs para características de
crescimento, habilidade materna e reprodução, verificar
tendências genéticas, e simular acasalamentos.
Conclui-se que a genética zebuína é indiscutivelmente
importante para a produção de carne no Brasil, e por extensão
para todos os países que compõem a faixa intertropical, e que a
mesma evoluiu consideravelmente no século transcorrido desde
sua introdução até os dias atuais. Além disso, é possível concluir
que a genética é fator importante para se produzir com
sustentabilidade e que a implementação e utilização desta
ferramenta pode ser conduzida com o auxílio de programas
específicos disponíveis no mercado.
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INTRODUÇÃO
Em outras espécies produtoras de carne com maiores
taxas de reprodução, como as espécies suína, avícolas e até
ovinas, a participação de fêmeas jovens na produção de carne
sempre foi e será representativa. Nos sistemas produtivos de
bovinos de corte com baixos índices de desmama, quase a
totalidade das poucas bezerras desmamadas precisa ser retida
para a reposição das matrizes que apresentam baixos índices de
concepção.
O aumento da competitividade da pecuária de corte
nacional ocorrido nas últimas décadas trouxe o incremento dos
índices produtivos dos rebanhos bovinos de corte. Esse fato tem
gerado o aumento do número de fêmeas jovens destinadas ao
abate, animais esses com qualidade de carne semelhante aos
machos, conforme será discutido neste trabalho. Em vistas disso,
nos últimos anos as empresas frigoríficas têm buscado diferenciar
o preço entre novilha jovem e vaca adulta, buscando aumentar a
oferta de carne de qualidade e, dessa forma, agregar valor à
commodity carne bovina.
Por outro lado, a atração dos produtores rurais pela
agregação de valor oferecida às fêmeas jovens pode resultar em
redução no número de fêmeas acasaladas, abrindo espaço para a
transformação de áreas de pastagens em áreas agrícolas,
principalmente àquelas destinadas ao cultivo de soja. Segundo
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Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2015) a área
cultivada de soja na região Sul do País em 2015 alcançou
11.022,4 mil hectares, com aumento de 5% em relação à safra
anterior. A valorização dessa commodity que acompanha a queda
cambial do real, tem valorizado o arrendamento e o valor venal
das terras agricultáveis em algumas localidades, aumentando o
custo de oportunidade da atividade pecuária o que
consequentemente contribui com a oscilação do rebanho bovino
em tais regiões.
Independente disso, o abate de fêmeas sempre foi parcela
representativa da carne consumida no mercado interno brasileiro.
No entanto, em outras épocas, pouca atenção era dada à
qualidade da carne das fêmeas, muitas vezes abatidas sem
acabamento de carcaça, e por isso sem representatividade no
mercado de carne bovina de qualidade. O objetivo deste trabalho
é comparar e discutir a produção quantitativa e qualitativa da
carcaça e da carne obtida do abate de fêmeas bovinas e sua
inserção no mercado do boi gordo no Sul do País.
CARACTERÍSTICAS DE ABATE: PESO, ACABAMENTO E
RENDIMENTO DE CARCAÇA
Peso de abate
Muito se discute a respeito de peso de abate dos bovinos
percentualmente em relação ao peso adulto de animais de
diferentes grupamentos genéticos. Na verdade, a pecuária de
corte ainda parece não ter estabelecido o peso de abate ideal de
alguns grupamentos raciais, como ocorre, por exemplo, na
suinocultura. Uma justificativa para isso é que a maior parte dos
rebanhos bovinos no Sul do País ainda passam por períodos de
restrição alimentar que comprometem o peso adulto dos animais.
No Brasil Central, o peso de 18 @ é indicativo de novilhos Nelore
de 30 a 40 meses prontos para o abate. No Sul, o peso de abate
e o grau de terminação dos animais oscilam, resultados de uma
considerável variedade racial e de frame do rebanho de corte,

VI Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 77

somados a um mercado de reposição bastante acessível, o que
algumas vezes apressa a venda de um lote antes mesmo que o
grau de acabamento e o peso corporal estejam adequados.
A tabela A mostra dois trabalhos de pesquisa conduzidos
na Universidade Federal de Santa Maria e um da Universidade
Estadual Paulista, campus Jaboticabal, que compararam machos
e fêmeas. No primeiro deles, uma comparação entre novilhos de
2,5 anos e vacas de descarte adultas (Vaz et al., 2002), nos
outros, novilhos e novilhas jovens (Fernandes et al., 2007) ou
superjovens (Vaz et al., 2010a) com a mesma idade ao abate.
Independente da idade de abate, as fêmeas foram estatisticamente
mais leves que os machos, resultado do dimorfismo sexual
decorrente das ações hormonais que ocorrem na espécie bovina
desde muito jovem. Segundo Souza et al. (2002) trabalhando com
animais da raça Guzerá, observaram uma diferença de peso de
11,6 kg a mais para machos em relação às fêmeas aos 205 dias
de idade, 33,6 kg mais pesados aos doze meses e 48,3 kg mais
pesados aos 18 meses, resultados do efeito dos hormônios
responsáveis pelo dimorfismo sexual (Xu et al., 1992).
Tabela A - Peso de abate comparativo entre fêmeas e machos,
comparados em diferentes idades
Autores
Vaz et al., 2002
Fernandes et al., 2007
Vaz et al., 2010a

Grupo
genético
Hereford
Canchim
Braford

Sistema de
terminação
Confinamento
Confinamento
Pastagem

Novilhos
castrados
426,7a
468,8c
365,8d

Vacas

Novilhas

475,7b
-

416,8c
310,3d

a

Novilhos de 2,5 anos de idade. b Vacas com oito anos de idade. c Novilhos e novilhas
de dezenove meses de idade. d Novilhos e novilhas de quatorze meses de idade.

A tabela B apresenta a variação de peso de abate em
diferentes trabalhos de pesquisa que utilizaram fêmeas bovinas
como unidades experimentais e também mostra a variação de
peso de abate em relação a idade, respondendo ao maior
desenvolvimento corporal dos bovinos que avançam a idade
adulta. A referida tabela mostra vacas com desenvolvimento
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corporal já formado, pesando 508,24 kg ao abate e novilhas em
fase de crescimento com peso de abate de 390,40 kg. De forma
geral, o mercado de carcaças bovinas tende a discriminar animais
demasiadamente leves.
Por outro lado, a redução da idade de abate em bovinos de
corte é primordial para a viabilização econômica dos sistemas
pecuários no Sul do País. O abate de animais superjovens
também reduz o peso de carcaça dos machos, conforme mostram
Silveira et al. (2013) ao compararem níveis de concentrados em
novilhos da raça Charolês ou Nelore, obtendo com média de peso
corporal 348,86 kg. No entanto, Santos (2005) estudou novilhos
abatidos com as idades 22 e 13,1 meses, comparados com
novilhas abatidas com 22,5 e 15,2 meses, observando pesos de
carcaça fria 175,1 e 182,6 kg, respectivamente para os machos e
188,6 e 201,5 kg, citados na mesma ordem, para as fêmeas. Os
resultados de Santos (2005) mostram carcaças de fêmeas mais
pesadas tanto ao ano como aos dois anos de idade.
Independente do sexo, animais ao ano apresentaram carcaças
mais pesadas e com maior acabamento do que os animais com
22 e 22,5 meses ao abate, indicando a possibilidade do produtor
manipular o peso e o acabamento das carcaças, com o aumento
do nível alimentar durante a terminação.
Na década de 90, a castração de fêmeas foi pesquisada
como uma forma de melhorar o ganho de peso desses animais
durante a terminação, à medida que os períodos de cio interferem
temporariamente no consumo diário de alimento. Restle e Grassi
(1993) trabalhando com vacas europeias e zebuínas, não
verificaram diferença no ganho de peso diário das vacas, tanto
durante como após o aleitamento dessas vacas. Com isso a
prática de castração em fêmeas pelo método cirúrgico, segue
como uma ferramenta com o objetivo principal de evitar a prenhez
aos animais que são destinados ao abate, as quais podem ser
destinadas à conserva se estiverem no terço final de gestação
(Brasil, 1952).
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Tabela B - Características de peso de abate, espessura de
gordura, rendimento de carcaça e conformação de
fêmeas bovinas
Autores

Grupo
genético

Kuss et al., 2005

Charolês
x Nelore
Charolês
x Nelore
Charolês
x Nelore
Charolês
x Nelore
Hereford

Kuss et al., 2005
Kuss et al., 2005
Kuss et al., 2009 1
Vaz et al., 2002
Restle et al., 20031

Charolês
x Nelore

Médias
Vaz et al., 2010ª
Restle et al., 2001
Coutinho Filho et
al., 2006
Fernandes et al.,
2007
Rezende et al.,
20131
Médias
1

PAB2
(kg)
Vacas
464,8
506,6
566,2
512,6
475,7
523,6

Sistema de
terminação

EGS3
(mm)

RCF4
(%)

CON5
(pontos)

Confinamento
por 60 dias
Confinamento
por 75 dias
Confinamento
por 140 dias
Confinamento
por 92 dias
Confinamento
por 112 dias
Confinamento
por 80 dias

4,72

51,19

8,13

4,40

50,80

9,47

7,54

54,93

10,90

5,55

52,30

9,50

5,83

46,62

7,83

5,54

50,30

10,30

5,59

51,02

9,35

5,10

-

9,40

4,78

51,61

10,56

7,29

-

-

5,30

52,89

-

5,30

-

9,16

5,56

52,25

9,70

508,2
Novilhas
Braford

310,3

Charolês
x Nelore
S.Gertrudis
Canchim

468,8

Nelore

371,9

384,0
416,8

390,4

Pastagem
cultivada
Confinamento
por 80 dias
Confinamento
por 109 dias
Confinamento
por 126 dias
Confinamento
por 98 dias

Médias de diferentes tratamentos realizado no trabalho. 2 Peso de abate.3 Espessura
de gordura subcutânea medida na 12a costela. 4 Rendimento de carcaça fria em relação
ao peso de origem. 5 Conformação em pontos, seguindo escala de 1 a 18 pontos, na
qual o maior valor indica melhor conformação.
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Acabamento
A tabela B também mostra que as novilhas apresentaram
deposição de gordura subcutânea semelhante às vacas (5,56 mm
e 5,59 mm, respectivamente), conforme médias dos trabalhos
brasileiros revisados. A deposição de gordura sobre a carcaça
não é fator limitante ao abate de fêmeas, já que o fato desse
gênero possuir peso adulto inferior ao macho inteiro ou castrado,
resulta em metabolismo de deposições de gordura sobre a
carcaça ainda cedo (Berg; Butterfield, 1976; Khatib, 2014), desde
que oferecido a essas bezerras altos níveis nutricionais, já que a
fêmea tende a possui menor eficiência alimentar que o macho
(Coutinho Filho et al., 2006).
São comuns os trabalhos que comparam fêmeas e machos
da mesma idade, verificando menor grau de acabamento nos
machos. Trabalhando na comparação entre novilhos e vacas de
descarte Hereford, Vaz et al. (2002) observaram que a espessura
de gordura em novilhos com 2,5 anos de idade ao abate foi 5,33
mm, enquanto as vacas apresentaram 5,83 mm sobre a 12ª
costela. Fernandes et al. (2007) citam alta variação na espessura
de gordura sobre a carcaça de animais Canchim, de diferentes
condições sexuais, com valores estatisticamente similares de 4,3,
5,6 e 5,3 mm, respectivamente, para machos não castrados,
castrados e fêmeas de dezenove meses de idade ao abate.
Trabalhando com animais da raça Santa Gertrudes, Coutinho
Filho et al. (2006) utilizaram machos e fêmeas de 12-13 meses de
idade ao abate e também citam similaridade na espessura de
gordura subcutânea que era, em média, 7,18 mm. No entanto,
também em animais abatidos a mesma idade (14 meses), da raça
Braford, Vaz et al. (2010a) observaram que nos animais meio
irmãos, a espessura de gordura foi estatisticamente menor nos
machos castrados (4,1 mm) em relação às novilhas (5,1 mm).
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Rendimento de carcaça
A atenção da pesquisa ao rendimento de carcaça se deve
ao fato dessa ser uma característica importante para a
economicidade da cadeia produtiva e trabalhada no
melhoramento genético de todas as espécies produtores de
carne. Ele também retrata o desempenho do animal quantificado
em produção de carne e não somente peso vivo. Com os
sistemas de remuneração pelo peso de carcaça que vigora nos
frigoríficos, animais do mesmo peso que possuem maior
aproveitamento de carcaça geram maior receita ao produtor e
maior eficiência econômica ao frigorífico (Pascoal et al., 2010;
Pascoal et al., 2011).
Ressalta-se neste trabalho que os rendimentos de carcaça
relatados pela pesquisa em abates experimentais tendem a ser
superiores aos rendimentos de carcaças abatidas em linhas
comerciais, resultado do alto grau de desbaste de gorduras que
os frigoríficos sul-americanos realizam nas carcaças, buscando
não remunerar ao produtor frações de gordura que, se forem
mantidas, serão removidas das carcaças posteriormente, pois o
RIISPOA (Brasil, 1952) que determina o que deve ser removido
da carcaça, é omisso no que se refere ao que não pode ser
removido da carcaça. Trabalhando em frigorífico comercial, Vaz et
al. (2012) observaram que vacas Braford adultas com grau de
gordura uniforme (classe 4) apresentaram rendimento de carcaça
similar (47,9%) às vacas com gordura mediana (classe 3; 47,8%),
embora as carcaças fossem 16,1 kg mais pesadas. Tanto vacas
com gordura uniforme como mediana apresentaram maior
rendimento de carcaça dos que as vacas com gordura ausente
(classe 1); 44,4%) que possuíam carcaças 41,4 kg mais leves do
que as vacas com gordura mediana.
Em condições experimentais, as diferenças no rendimento de
carcaça de fêmeas e machos está relacionado a maior
musculosidade dos machos, mesmo castrados (Vaz et al., 2002), e ao
maior peso de componentes não carcaça, como couro e trato
digestório, mais desenvolvido para dar suporte aos períodos de
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gestação e lactação das fêmeas (Vaz et al., 2010b). O dimorfismo
sexual da espécie bovina começa ainda cedo, provavelmente
acompanhando a maturação sexual das fêmeas que chegam à idade
reprodutiva, Xu et al. (1992) comentam que os embriões masculinos
geralmente se desenvolvem a estágios mais avançados do que as
fêmeas durante os primeiros 8 dias após a fecundação in vitro.
Além do gênero, entre as principais características que afetam
o peso de carcaça dos animais estão a conformação de carcaça, o
genótipo e as condições nutricionais durante o aleitamento e a recria
dos animais. Essas últimas podem ser severas o suficiente para
alterar o arranjo corporal e posteriormente a composição física da
carcaça (Berg; Butterfield, 1976; Vaz; Restle, 2003). Existindo efeito
da composição física da carcaça, o peso ao abate (Preston; Willis,
1974), o acabamento de gordura subcutânea e a deposição de
gorduras intermusculares não descartadas na linha de abate (Kuss et
al., 2005) são fatores positivos ao rendimento de carcaça.
Na tabela B se observa que as vacas apresentaram um
rendimento inferior quando comparado com novilhas 51,02% e
52,25% respectivamente. Tanto as duas categorias como a média
entre elas foram menores que o rendimento encontrado por Vaz et al.
(2010b) trabalhando com novilhos Braford de 14 meses de idade
(55,6%). Em animais confinados, Pacheco et al. (2013) observaram
que o rendimento de carcaça fria em fêmeas jovens (53,3%) ou
adultas (51,2%) é inferior ao rendimento dos machos (57,0%).
Conformação
A conformação de carcaça apresentadas na tabela B
mostram médias de conformação de carcaça similares entre
novilhas e vacas. Na verdade, os dados apresentados na tabela
servem para mostrar a variabilidade que pode ocorrer na
conformação, mas não podem servir para comparar as duas
classes de idade. É normal a perda do volume muscular com o
avanço da idade, reduzindo a conformação de carcaça das vacas
em relação às fêmeas mais jovens. Restrições alimentares
durante a gestação e o aleitamento também refletem em perda de

VI Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 83

massa muscular irreversível aos animais adultos (Berg;
Butterfield, 1976; Khatib, 2014). Os dados da tabela B são
resultados de trabalhos com diferentes grupos genéticos e
avaliados por diferentes pesquisadores. Sabidamente animais de
raças de corte continentais possuem melhor conformação do que
animais azebuados ou britânicos.
Quando se comparam machos e fêmeas, de mesma idade,
a vantagem é visível aos primeiros. Vaz et al. (2002) observaram
conformação 7,83 e 10,33 pontos, respectivamente, para vacas
adultas e novilhos de 30 meses. Em animais da raça Braford,
Pascoal et al. (2009) citam conformação de 5,13 e 10,81 pontos,
respectivamente para vacas com idade média de 72 meses e
novilhos de 36 meses. Vaz et al. (2010a) observaram que os
novilhos com um ano de idade ao abate apresentaram 63,5% de
músculo na carcaça contra 58,8% das novilhas de mesma idade
(P=0,112). Moreira et al. (2012) estudaram efeitos de sexo e
maturidade sobre o peso de carcaça quente em um frigorífico em
Mato Grosso, concluíram que, em média, machos não castrados e
machos castrados obtiveram conformação superior às fêmeas
com 3,12, 3,08 e 2,31 pontos respectivamente (escala de 1 a 5).
CARACTERÍSTICAS DE DESOSSA
Rendimento de cortes primários
A tabela C mostra os rendimentos de cortes primários da
carcaça em estudos que analisaram fêmeas abatidas jovens ou
adultas. As médias em percentagens de traseiro e dianteiro são
similares àquelas observadas em trabalhos que compararam
machos e fêmeas, no entanto, a alta deposição de gordura sobre
a costela e o maior desenvolvimento desse corte é observado em
alguns trabalhos, resultando em maior rendimento de ponta de
agulha nas fêmeas (Vaz et al., 2010b). Coutinho Filho et al. (2006)
observaram diferença pronunciada na ponta de agulha em vacas
(17,10%) do que a observada nos machos (13,11%), compensada
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pela maior representatividade do dianteiro superior nos machos
em relação às fêmeas.
Tabela C - Rendimento de cortes primários da carcaça de fêmeas
Autores
Restle et al.,
20031
Vaz et al.,
2010b
Coutinho
Filho et al.,
2006
Rezende et
al., 20131
Média geral
1Medias

Grupo
genético
Charolês
x Nelore
Nelore x
Hereford
Santa
Gertrudis

PAB2
(kg)
523,6

Nelore

371,9

310,3
384,0

397,5

Categoria
Vacas
adultas
Novilhas
14 meses
Novilhas
16 meses
Novilhas
27 meses

Traseiro Dianteiro
(%)
(%)
48,83
36,03

Ponta de
agulha (%)
17,10

50,40

36,20

13,40

50,02

35,67

14,31

51,85

36,52

11,62

50,23

36,10

14,11

de diferentes tratamentos. 2 Peso de abate medido na origem.

Ao discutir o maior percentual de ponta de agulha das
novilhas, Vaz et al. (2010b) observaram maior percentual de
costilhar nas fêmeas, citam a preparação torácica das fêmeas
jovens para suportar um maior consumo de alimentos durante a
gestação e lactação. Já nos machos castrados, o serrote mais
desenvolvido pode ocorrer e representar a manutenção da
proporcionalidade que existe nos animais jovens, independente
do sexo. Quando a castração não ocorre, machos inteiros tendem
a desenvolver o dianteiro como uma característica do dimorfismo
sexual. Já Pascoal et al. (2009) observaram vacas com carcaças
mais compridas, membros mais curtos e finos, resultando em
maior rendimento de serrote, menor de dianteiro e similaridade no
percentual de ponta de agulha em relação aos novilhos castrados.
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Rendimento de cortes secundários
Escassos são os trabalhos que compararam cortes
desossados de novilhas em relação aos novilhos de mesma
idade. A tabela D mostra rendimentos dos principais cortes em
trabalhos nacionais que desossaram carcaças de fêmeas. As
médias para rendimentos de filé mignon, contrafilé, alcatra, coxão
de dentro, coxão de fora e picanha, os principais cortes do
serrote, mostram valores similares aos resultados citados por
Pascoal et al. (2011) que trabalharam com novilhos Braford,
abatidos com diferentes graus de acabamento.
Tabela D - Rendimentos de cortes desossados em carcaças de
fêmeas de corte
Autores
Coutinho Filho et al., 20061
Junqueira et al.,
19982
Pascoal et al., 20093
Costa et al., 20104
Média geral

PAB5
(kg)
384
464
500
496
360

FM6
(%)
1,62
1,71
1,72
1,40
1,54
1,60

CF7
(%)
6,12
6,11
5,82
3,92
4,41
5,28

Alcatra
(%)
4,69
3,84
3,81
2,80
4,42
3,91

CD8
(%)
6,17
7,04
7,10
6,51
5,50
6,46

CF9 Picanha
(%)
(%)
3,70
3,64
1,74
3,76
1,64
4,02
1,18
2,30
3,48
1,52

1 Animais Santa Gertrudis, abatidos com 12-13 meses. 2 Animais mestiços Marchigiana
x Nelore, abatidos com 22 meses. 3 Animais Braford com média de 8 anos.4 Animais
Nelore, abatidos com 8 anos. 5 Peso de abate medido na origem. 6 Filé mignon. 7
Contrafilé. 8 Coxão de dentro. 9 Coxão de fora.

Pascoal et al. (2009) compararam a desossa de vacas com
idade média de 6 anos e novilhos com 3 anos ao abate,
observando menor rendimento de miolo da alcatra, maminha e
contrafilé nos novilhos. No mesmo trabalho os autores citam que
as carcaças de ambas categoriais são similares quanto ao
rendimento total de cortes preparados (77,8 contra 77,6%), ao
percentual de ossos (17,5 contra 17,9%) e retalhos descartados
(4,54 contra 4,09%). Apesar de similaridade nos cortes do serrote,
Costa et al. (2010) observaram maior rendimento de peito em
machos Nelore não-castrados em relação às vacas, bem como
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maior aproveitamento de cortes preparados nos machos (73,21%)
em relação às vacas (71,43%).
CARACTERÍSTICAS DA CARNE
Características visuais
A tabela E mostra os valores médios publicados em
trabalhos brasileiros para as características cor, textura e
marmoreio da carne, aspectos fundamentais na decisão de
compra dos consumidores (Maysonnave et al., 2014). Em média,
a coloração da carne avaliada subjetivamente foi menor que a
coloração observada em machos jovens, na pesquisa de Cattelam
et al. (2009) que observaram 3,83 pontos na cor da carne de
novilhos abatidos com 21 meses de idade.
Tabela E - Características visuais da carne de fêmeas em
diferentes pesquisas
Autores
Cattelam et
al., 2009
Restle et al.,
2002
Rezende et
al., 20131
Média geral
1

Grupo
genético
Charolês
x Nelore
Charolês
Nelore
Nelore

Vacas

Confinamento
99 dias

Cor2
(pontos)
3,75

Textura3
(pontos)
2,96

Marmoreio4
(pontos)
6,42

Vacas
Vacas
Novilhas

80 dias
80 dias
98 dias

3,75
3,14
3,30

2,90
2,51
3,19

8,92
10,07
8,56

3,48

2,90

8,50

Categoria

Médias de diferentes tratamentos. 2 Escala de 1 a 5 pontos; maior valor carne com
coloração mais clara. 3 Escala de 1 a 5 pontos; maior valor carne com textura mais
fina. 4 Escala de 1 a 18 pontos; maior valor carne com maior marmorização.

Em carcaças de animais Hereford, Vaz et al. (2002) não
observaram diferença na coloração das carnes de novilhos (4,67
pontos) ou de vacas adultas (4,25 pontos). Santos et al. (2008)
comentam que a coloração da carne de vacas de descarte pode
ser menos desejável que a coloração observada em novilhos
jovens, principalmente quando o sistema de terminação das
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primeiras é menos intensivo, indicando que incremento no nível
energético durante a terminação desses animais pode melhorar a
coloração da carne.
Os trabalhos mostrados na tabela E mostram carne de
fêmeas bovinas com textura média 2,90 pontos. Diretamente
influenciada pela idade ao abate, espera-se que as novilhas
apresentem textura da carne mais fina (Rezende et al., 2013) que
a textura verificada na carne de vacas adultas (Restle et al., 2002;
Cattelam et al., 2009).
Por outro lado, o marmoreio de vacas adultas tende a ser
mais pronunciado do que o marmoreio observado em novilhas
jovens, desde que o sistema de terminação seja similar entre as
categorias (Berg; Butterfield, 1976). Na tabela E se observa a
variação dessa característica, influenciada por raça e nível
alimentar durante a terminação. Comparando machos jovens e
vacas adultas terminados com a mesma dieta em confinamento,
Vaz et al. (2002) citam 4,33 e 7,25 pontos, respectivamente, para
novilhos e vacas. Bures e Barton (2012) compararam novilhas e
tourinhos Charolês x Simental, abatidos aos 14 ou 18 meses da
idade, observando fêmeas com carcaças mais gordas e carne de
melhor marmoreio do que os machos em ambas idades de abate.
Características de preparo e sensoriais da carne
Embora as características de cor, textura e marmoreio
sejam importantes no momento da compra, as características
sensoriais são importantes para os consumidores repetirem suas
preferências de consumo, após uma boa experiência gustativa na
primeira compra.
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Tabela F - Características de preparo e sensoriais da carne de
novilhos e vacas Hereford terminadas em confinamento
Categoria
Novilhos
Vacas

QD1
(%)
3,90
4,59

QC2
(%)
31,6
33,9

WBS3
(kg)
6,01
7,51

MAC4
(pontos)
5,15
4,12

PAL5
(pontos)
5,60
4,83

SUC6
(pontos)
5,45
4,70

1 Quebra ao descongelamento. 2 Quebra à cocção. 3 Força de cizalhamento medida no
aparelho Warner-Bratzler Shear. 4 Maciez medida em painel de degustadores, com
escala de 1 a 9 pontos; maior valor indica carne de mais macia. 5 Palatabilidade medida
em painel de degustadores, com escala de 1 a 9 pontos; maior valor indica carne de
melhor palatabilidade.6 Suculência medida em painel de degustadores, com escala de 1
a 9 pontos; maior valor indica carne mais suculenta. Fonte: Vaz et al. (2002).

A maior quebra ao cozimento observada no trabalho de
Vaz et al. (2002) pode ser resultado de maior estresse pré-abate
em vacas adultas em relação aos novilhos, fato que pode
contribuir também ao escurecimento da carne desses animais
(Berg; Butterfield, 1976). A tabela F também mostra que existindo
diferença de idade, animais adultos possuem carne menos macia
e de menor palatabilidade (Kamatara et al., 2014), bem como
menor suculência, resultado de maiores perdas durante o preparo
(Grayson et al., 2014). Santos (2005) não verificou diferença na
maciez da carne avaliada pelo painel de degustadores ou
mecanicamente no Warner-Bratzler Shear, de novilhos ou
novilhas, tanto no abate com um ano de idade como aos 22
meses de idade.
Bures e Barton (2012) observaram que aos 14 e aos 18
meses da idade as novilhas obtiveram carne mais palatável, mais
suculenta e mais macia e com menores valores de Shear do que
a carne de animais não castrados, estes últimos resultados os
autores atribuíram ao menor teor de colágeno total apresentado
pela carne das fêmeas.
Realizando uma meta-análise dos dados publicados sobre
vacas de descarte, Rodrigues et al. (2015) não observaram efeito
do peso ou grau de acabamento sobre as características
sensoriais da carne, porém citam aumento do marmoreio e
redução na textura e coloração da carne com o aumento da
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espessura de gordura subcutânea para valores entre 6 e 10 mm.
Lage et al. (2012) pesquisaram novilhas Nelore e mestiças Nelore
x Aberdeen Angus, indicando que novilhas mestiças podem ser
mais pesadas, aumentar o grau de acabamento sobre a carcaça e
possuir carne com menor valores de Shear do que as zebuínas.
Perfil de ácidos graxos
O estudo do perfil de ácidos graxos é fator importante para
a aceitabilidade da carne de fêmeas. Obuz et al. (2014) não
observaram perfil de ácidos graxos alterado na carne de vacas de
descarte da raça holandesa. Comparando fêmeas jovens com
machos castrados ou não, Fernandes et al. (2009) observaram
fêmeas apresentaram um maior teor de ácido oleico em relação
aos machos não-castrados e menor teor de pentadecanóico que
os machos, independente da condição sexual (Tabela G).
Tabela G - Composição percentual em ácidos graxos do músculo
Longissimus de bovinos Canchim com dieta
convencional ou à base de cana-de-açúcar e
concentrado contendo grãos de girassol, confinados
por um período de 105 dias
Sistema
Miristico C14:0
Miristoléico C14:1(5)
Pentadecanóico C15:0
Palmitico C16:0
Palmitoléico C16:1(9)
Heptadecanóico C17:0
Esteárico C18:0
Oléico C18:1(9)
LinoléicoC18:2 (trans 9,12)
CLA
Mirístico + Palmítico

Tourinhos
4,98
1,62
0,46ª
32,43
4,63
0,97
15,38
31,32b
7,47
0,53
37,42

Novilhos
4,54
1,46
0,34b
31,36
4,63
0,85
16,15
33,86ab
6,11
0,51
35,90

Novilhas
3,75
1,31
0,31b
29,62
4,25
0,86
16,29
35,96a
6,45
0,56
33,37

P> F
0,11
0,42
0,04
0,16
0,62
0,21
0,62
0,04
0,32
0,75
0,13

CV%
29,06
35,02
24,98
10,30
22,48
18,77
14,02
12,26
30,89
26,11
26,72

a,b na linha diferem ao nível de 5% de significância. Fonte: Adaptado de Fernandes et al. (2009).

as

Os dados publicados na literatura científica que estudam
características da carcaça e da carne de fêmeas,
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principalmente jovens, mostram que o uso de novilhas na
produção de carne deve ser considerado, assim como acontece
em outras cadeias produtivas. Considerando isso, cresce o
fomento dos frigoríficos para que os produtores terminem fêmeas
jovens, excedentes dos sistemas de cria, conforme já discutido.
Os próximos parágrafos discutem o mercado de fêmeas bovinas
jovens que se encontra em evolução.
COMERCIALIZAÇÃO E INCENTIVO PELOS PROGRAMAS DE
CERTIFICAÇÃO
Quando se refere em bovinos para abate, fala-se sobre o
mercado do boi gordo. Nesse mercado, as fêmeas bovinas
sempre
figuraram
como
coadjuvantes.
Estudando
a
comercialização de bovinos, Vaz et al. (2014) observaram que a
diferença paga para os machos no Rio Grande do Sul é de 4,72%
superior às fêmeas. Os autores citaram na sua pesquisa que a
indústria frigorífica remunera melhor os machos em função do
maior rendimento de desossa desses, quando comparados com
vacas de descarte mais eradas (Junqueira et al., 2008; Costa et
al., 2010).
Discriminando as fêmeas bovinas de modo geral, por muito
tempo, os frigoríficos não realizaram a diferenciação de preços
entre vacas e novilhas jovens, mesmo admitindo a melhor
qualidade da carne das últimas. O aumento do poder aquisitivo do
mercado interno, ocorrido a partir do Plano Real, esteve
sincronizado com o aumento da busca pela informação sobre
qualidade da carne, obrigando a diferenciação da carne bovina
em marcas e rótulos comprometidos com a fidelização dos
consumidores (Maysonnave et al., 2014).
Observando uma alta demanda por carne de animais
jovens e o aumento da oferta de novilhas no mercado de carne,
algumas iniciativas foram tomadas para atrair essa categoria
animal, para oferecer uma oferta mais ampla de produtos com
maciez e outros padrões de qualidade garantidos. Vaz et al.
(2014) citam que ao longo do ano de 2012, as fêmeas

VI Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 91

representaram 44,7% do abate da planta frigorífica estudada
(tabela H).
Tabela H - Comparação das variáveis de compra, em função do
gênero
Gênero
Preço pago, R$/kg de carcaça (prazo 30 dias)
Número de reses médio do lote
Peso prometido, kg (A)
Peso de chegada, kg (B)
Diferença A-B, kg

Fêmeas
6,14+0,01
29,0+0,8
464,9+1,0
449,5+1,1
15,5+0,8

Novilhos
6,43+0,01
36,2+0,8
472,3+1,0
458,7+1,1
13,4+0,8

P>F
0,01
0,01
0,01
0,01
0,08

Fonte: Adaptado de Vaz et al. (2014).

A tabela H mostra que tanto o peso prometido pelos
produtores no momento da venda, quanto o peso de chegada na
indústria frigorífica foram maiores dos novilhos em relação às
fêmeas, que envolve novilhas e vacas adultas.
Outro trabalho com coleta de dados em uma indústria
frigorifica localizada na região central do estado do Rio Grande do
Sul, pesquisou animais dentro de um programa de carne de
qualidade chamado “Programa Carne Hereford”, que diferencia o
preço de machos e fêmeas jovens, das raças Hereford, Braford e
suas cruzas (tabela I). O estudo analisou os valores que os
animais com padrão racial exigido pelo programa deixaram de ser
agregados em função da falta de acabamento das carcaças.
Nota-se que machos com 6 dentes apresentaram um maior peso
de carcaça fria (244,7 kg), pelo motivo de desclassificação por
falta de gordura foi a categoria a qual obteve o maior valor
desagregado na carcaça, ou seja, deixou de remunerar o produtor
em R$ 147,47 por carcaça, considerando uma bonificação de 7%
sobre os preços praticados na época.
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Tabela I - Desagregação potencial de valor dos animais Hereford
e suas cruzas com gordura escassa
Dentição Gênero
Dente
de leite
Dois
dentes
Quatro
dentes
Seis
dentes

Fêmea
Macho
Total
Fêmea
Macho
Total
Fêmea
Macho
Total
Fêmea
Macho
Total

PCF1,
kg
170,7
198,8
195,3
181,7
218,2
213,0
193,9
234,6
226,4
201,1
244,7
233,4

PM2,
R$
8,18
8,63
8,57
8,28
8,66
8,61
8,32
8,68
8,60
8,30
8,61
8,53

VR3, R$/
animal
1.396,32
1.715,45
1.673,84
1.504,75
1.889,22
1.834,14
1.613,14
2.036,41
1.947,01
1.668,88
2.106,75
1.990,48

BP4,
%
3
3
3
3
7
7
3
3
3
3
7
3

VP5, R$/
animal
1.438,21
1.766,91
1.724,06
1.549,86
2.021,46
1.962,53
1.661,53
2.097,50
2.005,42
1.718,95
2.254,23
2.050,19

Diferença
de valor, R$
41,89
51,46
50,22
45,14
132,25
128,39
48,39
61,09
58,41
50,07
147,47
59,71

1

Peso de carcaça fria. 2 Preço médio. 3 Valor recebido, 4 Bônus potencial, incentivo aos
produtores em escalas de 3, 7, 8 ou 10% conforme exigências em relação de
acabamento, dentição e peso de carcaça requeridas pela indústria frigorifica. 5 Valor
potencial. Fonte: Dados ainda não publicados.

Os dados coletados no ano de 2014 mostrados na tabela J,
indicam maior certificação de animais machos com padrão racial
Hereford e suas cruzas superior à certificação de fêmeas ao
programa Carne Hereford, com 62,0% e 29,3% respectivamente.
Contando que o maior motivo de desclassificação dos machos é
referente o acabamento (27,2% de desclassificação). Nas fêmeas
o maior motivo de desclassificação ao Programa Carne Hereford
é a dentição (oito dentes), indicando a parcela de vacas adultas
descartadas dos rebanhos de cria.
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Tabela J - Número e percentual de animais Hereford e suas
Cruzas certificados e não certificados, classificados
pelo motivo da desclassificação e por gênero
Gênero
Fêmeas, cabeças
Fêmeas, %
Machos, cabeças
Machos, %
Total geral, cabeças
Total geral, %

Certificados1
4.965
29,3
15.679
62,0
20.644
48,9

Não certificados2
Acabamento
Dentição
(A)
(D)
1.538
9.045
9,1
53,4
6.882
2.072
27,2
8,2
8.420
11.117
19,9
26,3

Total
DeA
1.399
8,3
664
2,6
2.063
4,9

16.947
100,0
25.297
100,0
42.244
100,0

1 Animais com padrão racial, acabamento mínimo 3 e dentição máxima 6 dentes, de
ambos os sexos. 2 Animais com padrão racial que não atendem ou 1 ou 2 dos demais
quesitos (dentição e acabamento). Fonte: Dados ainda não publicados.

Nas fêmeas jovens apenas 9,1% foram desclassificadas
por falta de acabamento, enquanto nos machos jovens esse
percentual foi 27,2%. Os percentuais de 53,4% das fêmeas
reprovadas por idade e 8,3% por idade e acabamento indicam
que 61,7% das fêmeas abatidas possuem mais de seis dentes,
indicando que a cada 100 fêmeas abatidas 38,3 são jovens.
Se for considerado o total de animais com padrão racial,
somando certificados e não certificados, obtém o percentual de
40,1% de fêmeas no abate da empresa frigorífica estudada.
Dados do IBGE (2015) indicam que o abate de fêmeas bovinas
cresceu de 2010 até 2014, com um aumento de 36,4% para
44,3% do abate do país, isso considerando o 2º trimestre de cada
ano.
Ainda analisando o programa de fomento à terminação de
animais Hereford jovens a tabela L mostra que as
desclassificações de fêmeas são similares nos dois grupos raciais
identificados pelo programa de carne de qualidade, somando
61,5% nas fêmeas cruza Hereford e 64,4% nas fêmeas Hereford
puras.
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Tabela L - Percentual de animais Hereford e suas cruzas
certificados e não certificados de acordo com o tipo
racial e gênero
Tipo
Racial
Cruzas
Hereford

Gênero
Fêmeas
Machos
Total
Fêmeas
Machos
Total

Certificados1
29,3
62,5
49,1
28,4
51,8
44,1

AC3
9,1
27,1
19,9
7,2
28,9
21,8

Não certificados2
Total
DEN4
AC e DEN
53,4
8,1
100,0
7,9
2,5
100,0
26,3
4,8
100,0
51,7
12,7
100,0
14,6
4,7
100,0
26,8
7,3
100,0

1 Animais com padrão racial, acabamento mínimo 3 e dentição máxima 6 dentes, de
ambos os sexos. 2 Animais com padrão racial que não atendem ou 1 ou 2 dos demais
quesitos (dentição e acabamento). 3 Acabamento. 4 Dentição. Fonte: Dados ainda não
publicados.

Em trabalho similar que estuda o programa de carne de
qualidade oferecido aos terminadores de animais da raça
Aberdeen Angus (tabela M) se observa que agregação de valor
oferecida pelos frigoríficos para os animais jovens com padrão
racial e acabamento foi R$ 99,98 para as fêmeas. Esse valor é
inferior à agregação de valor obtida pelos machos, porém quando
avaliado em percentual, o resultado inverte, pois as fêmeas obtém
uma agregação relativa maior, isso pelo motivo de quando a
fêmea se enquadra ao programa Carne Angus, automaticamente
passa a ser calculada a bonificação a partir de preço base de
macho.
Tabela M - Agregação relativa e absoluta de animais certificados
ao Programa Carne Angus
Gênero
Fêmea
Macho
Média
Fonte: Dados ainda não publicados.

Agregação, R$
99,98
109,80
107,12

Agregação, %,
5,82
5,30
5,44
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A considerável agregação de valor oferecida aos animais
jovens das raças Hereford, Aberdeen Angus e suas respectivas
cruzas tem contribuído para a melhoria dos sistemas de
terminação dos bovinos, pois a falta de acabamento dos machos
jovens tem gerado considerável perda de receita aos pecuaristas.
Um novo projeto em desenvolvimento, busca mapear os sistemas
de terminação utilizados pelos pecuaristas gaúchos para terminar
seus animais, ao longo dos meses do ano. Até o momento, a
terminação de mais de dez mil animais foi pesquisada, em
entrevistas diretas com os representantes da compra de gado da
empresa frigorífica que está servindo de base para o estudo
(tabela N).
Tabela N - Sistemas de terminação de bovinos no Rio Grande do Sul,
durante o mês de janeiro de 2016 (dados parciais)
Fêmeas

Machos

Total

4.428 animais
57,5%

5.803 animais
34,2%

10.231 animais
44,3%

P natural + suplemento (S)

5,3%

7,1%

6,3%

P cultivada (C) perene (PE)

12,2%

13,7%

13,0%

PCPE + S

7,0%

11,9%

9,8%

PC anual (AN)

11,9%

13,0%

12,5%

PCAN + S

0,9%

1,0%

0,9%

Confinamento com volumoso

4,8%

9,8%

7,6%

Confinamento sem volumoso

0,4%

9,5%

5,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Sistemas de
Terminação
Pastagem (P) natural

Total

Fonte: Dados ainda não publicados.

A tabela N mostra que para a pastagem natural sem
suplemento é responsável pela terminação da maior parte das
fêmeas abatidas e, quando se considera o uso de suplemento
com grãos, esse é mais empregado para machos, tanto em
pastagem natural, como cultivadas perene ou anual. O
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confinamento sem volumoso, baseado no uso de milho e um
núcleo proteíco, mineral e vitamínico, chamado de puro grão,
representa quase 10% dos machos abatidos no estado, mas não
soma 1% da terminação de fêmeas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A qualidade da carne de fêmeas bovinas passa por um
processo de diferenciação importante, classificando as carnes de
novilhas e de vacas de descarte em categorias diferentes.
Esse processo decorre da melhoria dos índices produtivos
da pecuária, levando ao aumento da oferta de novilhas para abate
cujas carcaças e carne são comparáveis aos novilhos jovens,
embora possam possuir menor rendimento de carcaça, ponta de
agulha mais desenvolvida e com maior teor de gordura.
Esse processo somente se estrutura com a diferenciação
de preços oferecida pela indústria frigorífica, que pode oferecer
um valor agregado ao produtor que entrega ao frigorífico uma
fêmea jovem, oriunda de sistemas de terminação que conferem o
acabamento de carcaça adequado ao mercado consumidor.
As pesquisas brasileiras que estudam fêmeas de corte para
a produção de carne devem avançar para análises que abordem o
perfil de ácidos graxos, textura e aceitação dos consumidores em
diferentes mercados de carne de qualidade.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
O Brasil possui o maior rebanho comercial de gado bovino
no mundo, com mais de 217 milhões de cabeças, e ocupa a
segunda posição mundial em abate de bovinos com mais de 42
milhões de cabeças abatidas em 2014 (Anualpec, 2015). Deste
número de animais abatidos, apenas 4,66 milhões de cabeças
foram terminadas em confinamento, o que representa 11% do
abate total de bovinos no Brasil (ABIEC, 2014). Todavia, o
número de bovinos terminados em confinamentos vem tendo
aumento considerável: em 2008 o Brasil confinava
aproximadamente 2.989.008 cabeças e no ano de 2014 confinou
4.490.774 animais (Anualpec, 2015), o que representa aumento
de aproximadamente 50% no número de bovinos confinados.
A indústria de bovinos de corte no Brasil é caracterizada
por animais alimentados predominantemente em regime de
pastagem, porém, como estratégia para manter o constante
fornecimento de carne para os mercados interno e externo, a
utilização de confinamentos no país vem aumentando,
principalmente na época da seca do ano, em que a
disponibilidade e qualidade das pastagens é reduzida.
Frequentemente, levantamentos de dados com nutricionistas de
bovinos confinados são utilizadas para descrever as práticas de
manejo nutricionais utilizados nos confinamentos americanos
(Galyean, 1996; Galyean e Gleghorn, 2001; Vasconcelos e
Galyean, 2007) e brasileiros (Millen et al., 2009; Oliveira e Millen,
2014). Tais pesquisas visam traçar o perfil do sistema de
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confinamento do país, descrever o manejo nutricional dos
confinamentos, identificando possíveis pontos críticos nas
operações afim de se adequar as dietas e obter melhor
desempenho dos animais, além de possibilitar o desenvolvimento
e direcionamento de pesquisas mais avançadas em áreas que
ainda necessitam de conhecimento mais aprofundado como:
níveis de inclusão de concentrado e volumoso nas dietas,
protocolos de adaptação, manejo de distribuição de rações,
manejo de cocho, níveis de inclusão de nutrientes em dietas de
terminação, entre outros.
Com o objetivo de averiguar a situação atual da engorda de
bovinos em confinamento no Brasil, foi conduzido um novo
levantamento de dados juntos aos nutricionistas no 2º semestre
de 2015. Foram contactados para a participação no levantamento
33 nutricionistas de bovinos de corte, consultores de
confinamentos brasileiros, os quais foram escolhidos por
representar diferentes regiões do país. A coleta e análise de
dados foi realizada de acordo com métodos semelhantes aos
usados por Vasconcelos e Galyean (2007), Millen et al. (2009) e
Oliveira e Millen (2014), nos quais também foram utilizados a
mesma ferramenta da web para a alocação do questionário e
coleta de dados (www.surveymonkey.com). O questionário desse
último levantamento realizado foi composto por 83 questões, as
quais abordavam: informações sobre os nutricionistas,
informações gerais sobre os ingredientes utilizados nas dietas de
terminação, uso de coprodutos, fontes e níveis de forragem,
métodos de adaptação à dietas de alto concentrado, tipos de
misturadores, manejos alimentares adotados, informações sobre
formulação de dietas, informações sobre as fontes para
recomendações nutricionais, e questões sobre problemas de
saúde e as principais dificuldades encontradas pelos nutricionistas
para colocar em práticas suas recomendações.
Assim sendo, o objetivo deste capítulo é atualizar os
interessados e envolvidos na área de bovinos de corte confinados

VI Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 105

com relação as recomendações nutricionais e práticas de manejo
adotadas pelos nutricionistas brasileiros.
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS NUTRICIONISTAS
No último levantamento realizado com nutricionistas
brasileiros de bovinos em confinamento foi constatado que a
maioria dos nutricionistas entrevistados (n = 15; 45,4%) trabalham
em companhias de nutrição, sendo que a maioria dos
entrevistados tem 10 anos ou mais de prática no setor. Além
disso, o grau de formação mais incidente entre os respondentes
foi o de doutorado (n = 12; 36,4%). No estudo realizado por
Millen et al. (2009) a maioria dos nutricionistas trabalhava em
empresas de consultoria (38,7%), no entanto a partir de 2011 em
levantamento conduzido por Oliveira e Millen (2014) a maioria dos
nutricionistas participantes eram de companhias de nutrição. Da
mesma forma, atualmente os nutricionistas que trabalham com
bovinos confinados estão mais experientes, já que o percentual
de respondentes com mais de 10 anos de prática passou de
42,4% (Oliveira e Millen, 2014) para 75,8% atualmente.
Quando perguntados sobre o número médio de animais
nas plantas de confinamento que estes nutricionistas (n = 33)
assistem, 51,5% responderam que atendem confinamentos com
menos de 5.000 animais, 27,3% assistem plantas de 5.001 a
10.000 animais, e 21,2% trabalham em confinamentos com mais
de 10.000 cabeças. Com relação ao levantamento anterior
conduzido por Oliveira e Millen (2014), foi observado aumento na
porcentagem de nutricionistas que atendem operações de 5.001 a
10.000 animais (12,5% vs. 27,3%), mostrando que houve um
aumento nas médias, mas não das grandes operações (21,9% vs.
21,2%). Em média, os nutricionistas visitam as operações de
confinamento de seus clientes a cada 38,2 dias.
No total, os 33 nutricionistas entrevistados neste último
levantamento são responsáveis por 4.288.254 de bovinos
confinados, número este menor que os 4.490.774 apresentado
pelo ANUALPEC (2015). Desta forma, podemos observar que os
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nutricionistas participantes deste levantamento são responsáveis
por aproximadamente 95% dos bovinos de corte confinados no
Brasil, o que traz confiança nos dados que serão mostrados a
seguir.
INFORMAÇÕES SOBRE GRÃOS E NÍVEIS DE ENERGIA
Assim como reportado em levantamentos brasileiros
anteriores (Millen et al., 2009; Oliveira e Millen, 2014), o milho
continua sendo o grão mais utilizado (n = 33; 100,0 %) como
mostrado na Tabela 1. Da mesma forma, o grão de milho do tipo
“Flint” (duro) também continua sendo o mais utilizado nos
confinamentos brasileiros (97,0%) quando comparado ao dentado
(Tabela 1).
Segundo Millen et al. (2009) 54,8% dos nutricionistas
recomendavam que o processamento dos grãos fosse moído fino;
já Oliveira e Millen (2014) constataram que o processamento do
tipo quebra do grão em 3-4 partes era o mais utilizado por 57,6%
dos nutricionistas participantes. Isso pode ter ocorrido devido ao
aumento do teor de energia das dietas de terminação (71,2% vs.
79,0%) entre um estudo e outro. Nesse presente estudo quatorze
(42,2%) nutricionistas relataram que seus clientes preferem usar
grãos finamente moídos e 13 (39,4%) participantes responderam
que o método preferido pelos seus clientes é a moagem grossa
dos grãos (Tabela 1). Essa mudança pode ter ocorrido devido ao
fato dos confinamentos brasileiros estarem exercendo maior
controle do manejo alimentar e aplicando mais tecnologia, mesmo
sem alteração do nível de concentrado nas dietas de terminação
(79,4%) em relação ao levantamento anterior, o que possibilita o
uso de processamentos que melhorem a utilização do amido,
como a moagem fina. Os participantes (n = 22) relataram que a
granulometria média dos grãos de milho utilizados é de 3,27 mm
(mínimo = 0,2 mm; máximo = 7,0 mm; moda = 3,0 mm). Vale
ressaltar também que métodos como a floculação e a ensilagem
de grãos úmidos que não apareciam entre os preferidos no estudo
de Millen et al. (2009), foram citados por 1 nutricionista e 2
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nutricionistas, respectivamente, o que mostra que os
confinamentos brasileiros começam a se interessar em aproveitar
melhor os grãos do tipo “Flint” que estes fornecem aos animais,
para consequentemente obter melhores desempenhos por
consequência do melhor aproveitamento do amido.
Quando questionados sobre o nível de inclusão de grãos
nas dietas de terminação, 51,5% consultores responderam que
utilizam de 51 a 65% (Tabela 1). Este resultado é similar ao
encontrado por Oliveira e Millen (2014) e Millen et al. (2009), em
que 51,5% e 51,6% dos nutricionistas, respectivamente, também
recomendavam de 51 a 65% de grãos nas dietas. No entanto, se
compararmos ao último levantamento americano (Vasconcelos e
Galyean, 2007), 65,5% dos nutricionistas recomendam teores de
70 a 85% de grãos nas dietas de terminação, sendo a grande
parte destes grãos processado na forma floculada, o que mostra
que os confinamentos brasileiros ainda podem melhorar muito a
eficiência de utilização dos grãos, assim como seus níveis de
inclusão. Todavia, foi constatado no último levantamento brasileiro
realizado que 33,3% dos entrevistados utilizam mais de 66% de
grãos nas dietas de terminação (Tabela 1), o que mostra aumento
quando comparado aos 24,3% encontrado por Oliveira e Millen
(2014) e aos 6,5% observado por Millen et al. (2009), o que
sugere um aumento no teor médio de inclusão de grãos nas
dietas de terminação no Brasil. Outro fator que aponta esse
aumento na utilização dos grãos é que nenhum nutricionista
participantes desse último levantamento recomenda níveis de
inclusão de grãos menores que 36%; já nos outros dois
levantamentos anteriores, 19,4% (Millen et al., 2009) e 6,1%
(Oliveira e Millen, 2014) dos entrevistados incluíam de 20 a 35%
de grãos nas dietas de terminação.
Com relação ao nível de inclusão de alimentos
concentrados nas dietas, 90,9% dos participantes recomendam
de 71% a 90% (Tabela 1), valor este próximo ao obtido no
levantamento anterior conduzido por Oliveira e Millen et al. (2014),
em que 81,8% dos nutricionistas utilizavam estes mesmos níveis
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de inclusão. Logo, o nível de inclusão de ingredientes
concentrados nas dietas de terminação no Brasil aumentou muito
pouco entre os dois últimos levantamentos realizados, fato este
que será discutido em detalhes adiante.
Tabela 1 - Informações gerais sobre grãos, concentrados e fontes
de energia utilizados em dietas de terminação pelos
nutricionistas de bovinos de corte confinados do Brasil
Item
Tipo de grão mais utilizado
Milho
Tipo de milho mais utilizado
Flint (duro)
Dent (mole)
Tipo de processamento de grão mais utilizado
Finamente moído (fubá)
Moído Grosso
Apenas quebrados
Silagem de grão úmido
Floculação
Nível de inclusão de grãos na dieta, % da MS
36 a 50%
51 a 65%
66 a 80%
Mais de 81%
Nível de inclusão de concentrado na dieta, % da MS
Menos de 55%
De 56 a 70%
De 71 a 80%
De 81 a 90%
Unidade de energia usada na formulação de dietas
Nutrientes Digestíveis Totais (NDT)
Energia Líquida de Ganho (Elg)
Energia Metabolizável (EM)
Carboidrato não Fibroso (CNF)

N° de
respostas

% de
respostas

33

100,0

32
1

97,0
3,0

14
13
3
2
1

42,4
39,4
9,1
6,1
3,0

5
17
10
1

15,2
51,5
30,3
3,0

1
2
11
19

3,0
6,1
33,3
57,6

23
4
5
1

69,7
12,1
15,2
3,0

A unidade de energia mais recomendada pelos
nutricionistas entrevistados para as formulações de dieta foi o
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NDT (69,7% das respostas), seguido pela energia metabolizável
(15,2%) e energia líquida de ganho (12,1%; Tabela 1). Nos
levantamentos realizados anteriormente o NDT também foi a
unidade de energia mais utilizada, porém observa-se queda dos
anos anteriores para o presente estudo (83,8%, Millen et al.,
2009; 78,8%, Oliveira e Millen, 2014). Aliada a essa queda,
observou-se aumento dos nutricionistas participantes que
formulam suas dietas com base na energia líquida de ganho
(12,1% vs. 6,5% [Millen et al., 2009] vs. 6,1% [Oliveira e Millen,
2014]). No entanto, o teor de energia das dietas de terminação
ainda está longe do nível praticado pelos nutricionistas
americanos. A título de comparação, se expressarmos o teor
médio de energia das dietas de terminação brasileiras com base
na energia líquida de ganho, a qual é a unidade de energia
utilizada pelos nutricionistas americanos, a concentração será em
torno de 1,27 Mcal por kg de matéria seca, bem abaixo do 1,50
Mcal por kg de matéria seca recomendado nos EUA (Vasconcelos
e Galyean, 2007). Espera-se que num futuro próximo os
nutricionistas brasileiros comecem a utilizar com mais frequência
unidades de energia com base em calorias, como a energia
líquida de ganho ou energia metabolizável, uma vez que a
unidade de energia NDT é calculada por fórmula, e expressa em
percentagem.
FONTES E NÍVEIS MÉDIOS DE FORRAGEM
O nível médio de inclusão de forragem nas dietas de
terminação apontada pelos respondentes foi de 20,6% (mínimo =
15,0%; máximo = 38,0% e moda = 15,0%), o qual é semelhante
aos 21,0% relatado por Oliveira e Millen (2014), porém menor do
que os 28,8% reportados por Millen et al. (2009). Do estudo de
Millen et al. (2009) para o de Oliveira e Millen (2014) houve
diminuição no teor de forragem nas dietas de terminação,
resultado principalmente do aumento da capacidade estática das
plantas de confinamentos de grande porte. No entanto, como foi
constatado neste último levantamento apenas crescimento nas
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médias operações dos confinamentos, o nível de inclusão da
forragem na dieta de terminação sofreu apenas leve mudança.
Vinte e um (63,6%) nutricionistas reportaram que a silagem
de milho é a principal fonte de forragem nas dietas (Tabela 2). A
cana de açúcar fresca picada costumava ser a fonte de forragem
mais utilizada pelos confinamentos brasileiros (Millen et al., 2009),
porém esse cenário vem mudando, como é possível observar
pelos dados relatados por Oliveira e Millen (2014) em que a
silagem de milho já apareceu como opção mais recomendada
pelos nutricionistas (n = 9; 27,3%) e a cana de açúcar fresca
picada foi citada apenas por cinco participantes (15,2%). A
principal razão para essa redução no uso de cana de açúcar está
ligada ao fato das operações de confinamento terem aumentado
de tamanho, e, a logística diária deste volumoso ser muito
complicada, tanto de corte como de transporte, quando se
pretende alimentar número grande de animais. Desta forma,
volumosos conservados como a silagens de milho ganham
espaço, como é observado no presente estudo. Além disso, a
inclusão média de volumoso nas dietas de terminação
praticamente não foi alterada nos dois últimos levantamentos
realizados no Brasil, como já descrito anteriormente, porém a
qualidade do volumoso mais utilizado pelos entrevistados tem
melhorado, o que garante maior aporte energético para dieta de
terminação mesmo sem alterar a relação concentrado:volumoso.
Com respeito ao método de análise de fibra, o FDN
fisicamente efetivo (peFDN) é o preferido dos participantes
(48,5% das respostas), enquanto o FDN foi citado por 45,5% dos
participantes. Millen et al. (2009) e Oliveira e Millen (2014)
relataram que a maioria dos nutricionistas utilizavam como
principal método de análise de fibra o FDN, e em 2011, segundo
Oliveira e Millen (2014), somente 5 entrevistados citaram o
peFDN como método de análise de fibra recomendado. Esse
aumento na utilização do peFDN pelos nutricionistas pode estar
ligado ao fato de o manejo alimentar nos confinamentos estar
sendo mais controlado, mais acurado, o que consequentemente
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abre a possibilidade do emprego de ferramentas com a Penn
State Particle Separator para monitorar com maior precisão o
tamanho de partícula das dietas oferecidas. Além disso, o
monitoramento do tamanho da partícula torna-se preponderante
quanto maior o teor de energia das dietas oferecidas a bovinos
em confinamento, pois é preciso garantir a esses animais um
nível mínimo de fibra, ou de peFDN, para que estes possam
ruminar e assim tamponar o rúmen, evitando distúrbios
nutricionais, como a acidose.
USO DE COPRODUTOS
De maneira geral, a maioria dos clientes dos nutricionistas
entrevistados usa algum tipo de coproduto nas dietas de
terminação (média = 70,6%; mínimo = 8,0%; máximo = 100%;
moda = 100%). Todavia, essa utilização de coprodutos está
diminuindo se compararmos aos levantamentos anteriores, em
que Oliveira e Millen (2014) e Millen et al (2009) relataram 82,4%
e 79,7% de seus clientes, respectivamente, incluía algum tipo de
coproduto nas dietas de terminação. Essa diminuição está ligada
ao fato de ter se aumentado o teor de grãos, e consequentemente
de energia, nas dietas de terminação sem aumentar o nível de
inclusão de ingredientes concentrados, como já descrito
anteriormente.
Em termos de ingredientes, 36,4% dos nutricionistas
relataram que o caroço de algodão é o coproduto mais utilizado
pelos confinadores do país (Tabela 2), assim como relatado por
Millen et al. (2009) e Oliveira e Millen (2014).
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Tabela 2 - Recomendações de uso de coprodutos e fontes de
forragens nas dietas de terminação pelos nutricionistas
de bovinos de corte em confinamento do Brasil
Item
Tipo de coproduto mais utilizado
Caroço de Algodão
Polpa Cítrica
Casca de Soja
Torta de Algodão
Fonte de forragem mais utilizada
Silagem de Milho
Bagaço de Cana Cru
Silagem de Capim
Silagem de Sorgo
Cana de açúcar
Capulho de Algodão
Método de análise de fibra mais utilizado
FDN fisicamente efetivo (peFDN)
Fibra em Detergente Neutro (FDN)
Fibra em Detergente Ácido (FDA)
FDN forragem
Nível médio de inclusão de forragem, % da MS
Média
Mínimo
Máximo
Moda

N° de
respostas

% de
respostas

12
9
7
5

36,4
27,3
21,2
15,1

21
4
3
2
2
1

63,6
12,1
9,1
6,1
6,1
3,0

16
15
1
1
(n= 23)

48,5
45,5
3,0
3,0
20,6
6,0
38,0
15,0

MÉTODOS DE ADAPTAÇÃO
Assim como em levantamentos anteriores (Vasconcelos e
Galyean, 2007; Millen et al., 2009; Oliveira e Millen, 2014), o
método de adaptação preferido pelos nutricionistas entrevistados
foi o programa de escadas (step up) com 57,8% respostas (n = 19).
Dez (30,3%) participantes responderam que utilizam apenas uma
ração com menos energia que a dieta de terminação, 2 (6,1%)
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utilizam a própria dieta de terminação restrita por quantidade, e
apenas 2 (6,1%) nutricionistas responderam que utilizam o método
de mistura de duas rações (Tabela 3). O número médio dias para o
alcançar o fornecimento da dieta de terminação quando utilizada a
adaptação em escadas foi de 16,2 (mínimo = 5,0; máximo = 30,0 e
moda = 15,0). Millen et al. (2009) constataram que os nutricionistas
utilizavam 17,1 dias no programa de escadas para alcançar a dieta
de terminação. Já Oliveira e Millen (2014) relataram que eram
necessários 18,6 dias para que os animais começassem a receber
a dieta de terminação. Essa pequena diferença na duração do
período de adaptação quando se adota o programa de escadas
entre os três levantamentos já realizados, mostra que os
confinamentos podem estar se aproximando do tempo de
adaptação recomendado por Millen et al. (2014): 14 dias. Brown et
al. (2006) relataram que o desempenho do animal pode ser
prejudicado caso estes sejam adaptados em menos de 14 dias a
dietas de altos teores de concentrado.
O nível médio inicial de inclusão de forragem para a
adaptação em escadas relatado pelos nutricionistas entrevistados
foi de 45,1% (Tabela 3). Já nos levantamentos realizados
anteriormente se nota que o nível médio inicial de forragem na fase
de adaptação era maior: 54,7% (Millen et al., 2009) e 50,5%
(Oliveira e Millen, 2014). A redução do teor médio inicial de
forragem para a fase de adaptação também está relacionada ao
maior emprego de tecnologia pelos confinamentos com o objetivo
de se controlar e monitorar melhor os pontos críticos que envolvem
a operação de confinamento.
MANEJO ALIMENTAR EM GERAL
Sobre o manejo de distribuições das dietas, 71,5% dos
participantes responderam que a maioria dos seus clientes utilizam
vagões que misturam e distribuem (ex.: vagões Totalmix),
enquanto apenas 15,1% responderam que seus clientes usam
misturadores estáticos e vagões de distribuição, e 13,4% tem
clientes que em sua maioria utilizam somente vagões de
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distribuição (Tabela 4). Dessa forma, pôde-se observar uma grande
mudança quando comparado aos levantamentos anteriores, em
que foi reportado que 52,4% (Oliveira e Millen, 2014) e 40,5%
(Millen et al., 2009) dos nutricionistas responderam que seus
clientes utilizavam vagões que misturam e distribuem. Este tipo de
vagão possibilita maior controle sobre a quantidade de ração
fornecida nos cochos, pois estes são normalmente equipados com
balança, assim como possibilita o emprego de manejo de cocho de
sobra mínima, o que evita maiores desperdícios de ração.
Tabela 3 - Métodos de adaptação mais utilizados
nutricionistas em confinamentos brasileiros
Item
Programa de escadas (step up)
N° médio de dias para a dieta de terminação
Nível inicial de forragem, % da MS
N° de dietas usadas
N° de dias por dieta
Dieta de terminação restrita por quantidade
N° médio de dias para a dieta de terminação
Nível de forragem, % da MS
N° de mudanças realizadas para atingir o consumo à vontade
N° médio de dias em cada mudança realizada
Uma ração com menos energia que a dieta de terminação
Nível médio de dias para a dieta de terminação
Nível inicial de forragem, % da MS
Mistura de duas rações
Nível médio de dias para a dieta de terminação
Nível inicial de forragem, % da MS

Média

N° de
Mínimo
respostas

pelos

Máximo

Moda

16,2
45,1
3,2
6,3

17
17
16
16

5,0
7,5
2,0
1,0

30,0
100,0
7,0
15,0

15,0
50,0
3,0
4,0

12,0
19,0
3,0
4,0

2
2
2
2

-

-

12,0
3,0
4,0

19,8
41,4

10
10

10,0
20,0

40,0
50,0

15,0
45,0

19,5
47,5

2
2

-

-

-

Desta maneira, foi observado que 51,5% dos nutricionistas
usam o manejo de cocho com 1 a 3% de sobra, e 42,4% dos
participantes o manejo de cocho limpo (Tabela 4). Nos
levantamentos anteriores (Millen et al., 2009; Oliveira e Millen,
2014), manejos de cocho variando de 3 a 10 % de sobras ainda
eram representativos (25,9% e 18,2%, respectivamente), porém a
proporção de nutricionistas que utilizam esse tipo de manejo de
cocho caiu para 6,1%.
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Tabela 4 - Informações
gerais
sobre
manejo
alimentar,
misturadores e manejo de cocho mais utilizados nos
confinamentos brasileiros
Item
Misturadores
Clientes que usam vagões de distribuição somente, %
Clientes que usam misturadores estáticos e vagões de distribuição, %
Clientes que usam vagões que misturam e distribuem, %
Programa de distribuição de ração
Descarregamento programado por curral, %
Descarregamento tipo “bica corrida”, %
Manejo alimentar e de mistura de alimentos
Clientes que alimentam os animais 2 vezes ao dia, %
Clientes que alimentam os animais 3 vezes ao dia, %
Clientes que alimentam os animais 4 vezes ao dia, %
Clientes que alimentam os animais 5 vezes ao dia, %
Manejo de cocho mais utilizado
Cocho limpo
1 a 3% de sobra
3 a 5% de sobra
Critério mais utilizados para separar animais, %
Por peso somente
Condição corporal
Ultrassom
Peso e condição corporal
Peso e grupo racial

Média

N° de
respostas

13,4
15,1
71,5

32
32
32

60,2
39,8

32
32
(n=33)
1
6
16
10
(n=33)
14
17
2
(n=30)

3,0
18,2
48,5
30,3
42,4
51,5
6,1
55,0
2,6
2,4
37,3
2,7

Aliado a esse maior controle, observou-se aumento na
porcentagem de clientes dos nutricionistas que utilizam o
descarregamento programado por curral (60,2%) em detrimento
ao do tipo “bica corrida” (39,8%; Tabela 4). Os levantamentos
anteriores traziam valores muito similares nesse quesito: 45,6%
(Millen et al., 2009) e 46,7% (Oliveira e Millen, 2014) para o
descarregamento programado por curral. Além disso, o fato de se
utilizar o descarregamento programado por curral possibilita maior
controle da quantidade de matéria seca consumida por cada baia,
o que permite que a densidade energética da dieta seja
aumentada, o que foi constatado neste último estudo.
Quando perguntados sobre a frequência de tratos diários,
as respostas dos nutricionistas se concentrou em 4 vezes por dia
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(n = 16; 48,5%; Tabela 4). Em levantamentos anteriores as
frequências de tratos eram mais distribuídas, sendo as mais
relevantes 5 vezes por dia (36,8%; Millen et al., 2009) e 3 vezes
por dia (33,3%; Oliveira e Millen, 2014).
Como citado
anteriormente, o manejo alimentar de um modo geral neste último
levantamento com os nutricionistas está mais apurado, pois se
tem melhor manejo de cocho, com controle maior sobre a
quantidade e tamanho de partícula da ração ingerida. Isso permite
que haja maior programação dos tratos sem que surja a
necessidade de se preparar tratos adicionais ou “surpresas” ao
final do dia. Além disso, estudos recentes mostram que a
frequência ótima de tratos para melhor desempenho animal se
encontra entre 3 e 4 vezes ao dia (Carrara et al., 2013).
RECOMENDAÇÃO DE INGREDIENTES PROTEÍCOS E
GORDUROSOS
A porcentagem média de extrato etéreo recomendada
pelos nutricionistas nas dietas de terminação foi de 5,0%. Já a
porcentagem média máxima de extrato etéreo utilizada pelos
entrevistados foi de 6,6% (Tabela 5). Esses resultados refletem o
aumento da densidade energética das dietas de terminação no
Brasil, já que em levantamentos anteriores os teores médios de
inclusão de extrato etéreo eram 4,7% (Millen et al., 2009) e 4,6%
(Oliveira e Millen, 2014). O caroço de algodão se destacou como
ingrediente gorduroso mais utilizado pelos nutricionistas (72,5%
das respostas). Esse ingrediente já vem se destacando como o
ingrediente lipídico mais utilizado nos confinamentos brasileiros
desde os levantamentos realizados anteriormente: 86,6% (Millen
et al., 2009) e 62,5% (Oliveira e Millen, 2014) dos nutricionistas
respondentes.
Os teores médios de proteína bruta, proteína degradável no
rúmen, e ureia recomendados pelos nutricionistas entrevistados
foi de 13,6%, 10,3% e 1,2%; respectivamente (Tabela 5). Esses
valores foram muito semelhantes aos encontrados nos
levantamentos anteriores (Millen et al., 2009; Oliveira e Millen,
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2014) como mostrado na Tabela 5. Isso reforça o fato que apenas
o teor de energia das dietas de terminação tem aumentado, e não
o de proteína. O ingrediente proteico mais utilizado pelos
entrevistados foi o farelo de soja, sendo citado por 69,3% dos
participantes. Segundo Millen et al. (2009), o farelo de soja
também foi o mais utilizado por 73,3% dos nutricionistas. Já
segundo Oliveira e Millen (2014), o farelo de algodão foi o mais
mencionado por 59,4% dos entrevistados; fato que ocorreu devido
ao alto preço do farelo de soja na época da realização deste
segundo levantamento.
Tabela 5 - Recomendações dos teores de extrato etéreo e
proteína para dietas de terminação de bovinos de corte
em confinamento com base nos três levantamentos já
realizados
Item
% média de EE recomendada (%MS)
% máxima de EE recomendada (%MS)
% média de PB recomendada (%MS)
% média PDR recomendada (%MS)
% média de ureia recomendada (%MS)

2009
4,7
6,1
13,2
9,0
1,2

2014
4,6
6,1
13,4
8,4
1,4

2016
5,0
6,6
13,6
10,3
1,2

MODELOS NUTRICIONAIS EM USO
Com relação aos modelos nutricionais atualmente em uso,
36,7% dos nutricionistas entrevistados reportaram que utilizam o
RLM, 23,3% utilizam o NRC, 20,0% citaram o CNCPS, 6,7% o
BR-Corte, 6,7% o NRC e o Invernada, 3,3% o AFRC, e 3,3%
relataram que usam um tipo de sistema próprio. No levantamento
anterior conduzido por Oliveira e Millen (2014) o RLM já era o
modelo nutricional mais utilizado entre os nutricionistas (51,5%
das respostas). No entanto, no estudo de Millen et al. (2009) a
grande maioria dos nutricionistas (61,3%) relatou que usava o
NRC. A perda de popularidade do NRC se deve ao fato da última
atualização ter sido realizada há muito tempo (no ano 2000), e ao
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fato da popularização do RLM, o qual possui plataforma em
português e com alguns ajustes para o sistema de produção
brasileiro. No entanto, uma nova versão do NRC será lançada em
2016, o que pode tornar o uso deste mais popular entre os
nutricionistas brasileiros novamente.
PRINCIPAIS PROBLEMAS RELATADOS PELOS
NUTRICIONISTAS
Assim como em levantamentos anteriores (Millen et al.,
2009; Oliveira e Millen, 2014), os principais problemas de saúde
relatados pelos nutricionistas foram problemas respiratórios em
geral (51,7% das respostas), seguido por acidose (27,1% das
respostas).
Segundo Millen et al. (2009) o principal desafio encontrado
pelos nutricionistas para colocar em prática suas recomendações
alimentares e de manejo era o treinamento de funcionários
(63,0% das respostas). Já Oliveira e Millen relataram que o maior
desafio dos nutricionistas era a disponibilidade e precisão de
maquinários (58,1% das respostas). No entanto, no último
levantamento realizado, o principal desafio relatado por 46,7%
dos nutricionistas está relacionado ao gerenciamento. Como os
confinamentos brasileiros estão aplicando mais tecnologia nos
últimos anos e investindo mais em recursos humanos, os
problemas anteriores relacionados a treinamento de funcionários
e disponibilidade e precisão de maquinários foram bastante
reduzidos.
CONCLUSÃO
O maior uso de vagões que misturam e distribuem a ração
permitiu o aumento do número de confinamentos que fazem
distribuição de ração programada por curral, o que possibilitou o
aumento do teor de energia das rações: aumento da inclusão de
grãos e redução da inclusão de coprodutos, melhor
processamento do milho (fubá), utilização de volumoso de melhor
qualidade (silagem de milho), e aumento do teor de extrato etéreo,
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mesmo sem alteração do teor médio de forragem. Como o
percentual de grandes operações de confinamento se manteve
inalterada, era se de esperar que o teor de forragem das dietas de
terminação também não sofresse redução. Além disso, para
manutenção do oferecimento de dietas de terminação mais
energéticas, é necessário o monitoramento mais constante e
preciso do tamanho de partículas, o que pode ser observado pelo
maior uso do peFDN por parte dos nutricionistas. Da mesma forma,
com a melhora do manejo alimentar, os nutricionistas brasileiros
atualmente são capazes de utilizar manejos de cocho com sobra
mínima, o que evita maiores desperdícios de ração e permite
melhor programação da frequência de tratos no decorrer do dia.
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O MELHOR CONCEITO EM CARNE
Ricardo Sechis
Presidente de Honra e Idealizador do Conceito da Beef Passion
www.beefpassion.com.br

CONCEITO
BEEF PASSION é a inovação no mercado de carne,
visando à produção de animais com alto padrão de qualidade,
atendendo os mais exigentes paladares.
Sua produção é baseada no conceito de excelência
buscando atingir, desde a seleção das raças até a distribuição do
produto, o que há de melhor em carne, com equilibrado teor de
marmoreio, maciez e suculência, somente encontrados nas
melhores carnes existentes no mundo.
BEEF PASSION é um produto do Grupo Sechis, que está
no mercado há mais de 20 anos, consolidando vasta experiência
em criação e pesquisas genéticas de bovinos.
SELEÇÃO DAS RAÇAS
O programa de seleção de animais passa por processo de
produção minucioso, proporcionando rígido controle genético dos
bovinos, tendo como pré-requisitos o cruzamento de raças que
propiciem a produção de carcaças com fibras de qualidade,
resultando em maciez e suculência da carne, associada ao
adequado padrão de marmoreio, permitindo desse modo, alto
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padrão de qualidade do produto.
Atualmente, dentro do programa de inseminação artificial,
são utilizadas as raças Angus Australiano e Wagyu. O critério
adotado para cruzamento consiste em conciliar as melhores
virtudes de cada raça. O cruzamento industrial propicia a
heterose, que é o choque genético entre raças complementares,
produzindo animais com características e qualidades próprias.
Nosso cuidado continua com o tratamento diferenciado no
desenvolvimento das progênies, na qualidade das pastagens, na
suplementação mineral, no cuidado com a saúde dos bovinos
com rigoroso controle sanitário e na terminação dos animais em
confinamento.
Todos os animais são terminados em confinamento,
alimentados de forma balanceada, com total acompanhamento
sanitário e manejados por equipes treinadas em bem-estar
animal.
Realizamos pesquisas constantes, buscando o melhor
produto para o consumidor final prime. Os cortes das carnes são
selecionados para satisfazerem aos mais exigentes paladares.
Critérios para Seleção Genética de Matrizes
Produção de carnes com selo ANGUS AUSTRALIANO
Para produção de carnes ANGUS, são selecionadas fêmeas
nelore de boa conformação de carcaça e habilidade materna.
A escolha e seleção do sêmen, para inseminação, das
matrizes Nelore em programa de IATF (Inseminação Artificial em
Tempo Fixo), visa boa qualidade da carne. Sêmen de touros com
acurácia (Grau de confiabilidade) para marmoreio superior a 80%,
que possui peso moderado ao nascimento, frame grande e boa
musculatura. Produtos avaliados com TOP 1% para várias
características, tais como: bom crescimento, elevado peso de
carcaça e qualidade de carne, pelagem curta, muito volume de
musculosidade e bom resultado na fertilidade em programa de
IATF.
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Produção de carnes com selo KOBE
Toda a seleção das futuras fêmeas reprodutoras BEEF
PASSION é realizada com auxilio do Software BIA PRO PLUS,
garantindo que, apenas matrizes de alto potencial genético para
produção de carne de qualidade sejam progenitoras do rebanho.
O Software permite identificar quais fêmeas produzirão, com
assertividade e progênies de acordo com o objetivo, que é,
carcaça pesada com cobertura de gordura uniforme e equilibrado
marmoreio.
Considerando que as novilhas selecionadas pelo Software
BIA farão a reposição de 20% das matrizes/ano, em
aproximadamente 5 anos, todas as fêmeas estarão padronizadas
para produção de carne, acabamento uniforme e marmoreio
equilibrado. Aparentemente, pode parecer longo período, mas
considerando que a base genética do rebanho está padronizada
com o rigor da marca BEEF PASSION, a escolha de Touros
provados com excelência para qualidade da carne é garantia de
100% de aceitação dos cortes cárneos produzidos em mercados
de Carnes Especiais e Alta Gastronomia.
Com o auxilio dos Softwares BIA e o conhecimento técnico
da DGT Brasil na elaboração de Índices de Seleção de Carcaça e
Qualidade da Carne exclusivos para o objetivo da propriedade,
temos o Melhoramento Genético de Carcaça e Qualidade de
Carne do rebanho em tempo certo e com a garantia de sucesso.
Todos os touros WAGYU selecionados e utilizados pela
BEEF PASSION, para inseminação das F-1 Angus Australiano,
em programa de IATF, são de origem Japonesa ou australiana.
Os japoneses são registrados na associação Japonesa de
WAGYU, conhecida como ZENWA, onde recebem o status de
"HONGEN", que é o mais alto nível de qualidade de registro da
associação ZENWA.
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PASTOREIO DOS ANIMAIS
Com o trabalho de seleção das raças, os rebanhos são
manejados em área de boas pastagens sem declives e com
plantio de pastos apropriados para a sua alimentação.
O controle e o rastreamento dos animais são feitos a partir
do nascimento, para que no futuro esta identificação facilite o
manejo, acompanhamento do desempenho e desenvolvimento do
bovino durante toda a sua vida.

Matrizes

Identificação ao nascer

Habilidade Materna

O sistema de pastoreio é feito por meio de rigoroso
programa de proteção ambiental, com áreas de alimentação e
acesso à água dimensionados para o descanso dos animais. O
sombreamento é proporcionado com árvores nativas, eucaliptos e
árvores frutíferas oriundas da região, beneficiando a fauna e a
flora. Tais áreas são implantadas, após a construção de curvas de
nível no terreno, impedindo a degradação do solo.
Os pastos são utilizados em rodízio, planejado e
dimensionado de maneira que o rebanho fique em cada local por
um prazo aproximado de 12 dias. Após este período a terra entra
em descanso para renovação e crescimento das gramíneas, sem
provocar degradação do solo. O gado só volta ao pasto inicial,
após 36 dias de descanso.
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Roda d'água / Bombeamento

Outro aspecto importante na produção do BEEF PASSION
é o fornecimento de água, oriunda de fontes naturais ou poços
artesianos. A água fica disponível na área de lazer, central as
pastagens fazendo com que os animais caminhem distâncias
pequenas, no máximo de quinhentos metros, para beber água,
ingerir minerais e descansar em área sombreada.

Reservatório Central

Bebedouro

Cocho de sal

A implantação das áreas de lazer segue procedimentos
visando ao bem-estar dos animais, conforme os seguintes
critérios:
• Área Central entre as pastagens, em média de 30 a 50
hectares, composta de árvores sombrias, bebedouro de
água e cocho coberto para suplementação balanceada dos
animais com mineral.
• Local sombreado consorciado com árvores frutíferas,
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oriundas da região, e árvores repelentes de insetos,
proporcionando melhor conforto aos animais.
• Utilização de sistema de distribuição de água, proveniente
de fontes naturais ou poços artesianos, distribuída por meio
de infraestrutura de rede subterrânea e bebedouros com
boia de alta pressão para oxigenação permanente da água.
O método utilizado para o fornecimento de água aos
animais foi planejado com o cuidado de manter áreas de
preservação ambiental - nascentes e brejos - evitando pisoteio,
erosão e degradação desses locais. Um dos objetivos deste
método, além da preservação ambiental, é evitar que os animais
possam ingerir água contaminada e ser atacados por animais
selvagens, como cobras ou felinos, que porventura façam parte
deste habitat. As áreas de APP são totalmente vedadas. Todas as
propriedades estão devidamente cadastradas no CAR.
O resultado desse método é a criação de programa de
qualidade e produção sustentável, com responsabilidade
ambiental. Executamos sistema de manejo que não agride o
ecossistema local. Temos por objetivo, fornecer sempre produtos
sustentáveis e mais saudáveis, desde a concepção até a mesa
dos consumidores do BEEF PASSION.
Outro procedimento adotado na criação do BEEF
PASSION é com o desmame dos animais. Não tiramos os
bezerros das mães, mas sim as mães dos bezerros, adotando os
seguintes critérios; as mães das progênies mais eradas do lote,
são separadas dos Bezerros, e estes continuam no mesmo pasto
convivendo com outras mães, alimentando-se da mesma
suplementação mineral e usufruindo da mesma pastagem,
diminuindo assim em até 80% o nível de estresse medido pela
perda de peso nesta etapa que é considerada a pior em termos
de
desenvolvimento.
Esse
procedimento
é
efetuado
semanalmente, completando o ciclo de desmame do lote em torno
de 4 a 5 semanas.
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SELEÇÃO DOS ANIMAIS
Garantia de Qualidade de Carcaça e de Carne:
Todos os animais destinados à produção de carne da
marca BEEF PASSION, são avaliados quanto ao potencial
genético para deposição muscular (área de olho-de-lombo),
gordura subcutânea (espessura de gordura subcutânea) e
gordura intramuscular (marmoreio), através da ultrassonografia,
por meio dos Softwares BIA da DGT BRASIL. Estes três quesitos
são obtidos por meio da interação Raça (Genética) e Manejo
(Sanidade e Nutrição). A Raça Angus se destaca pelo equilibrado
nível de marmoreio e excelência no acabamento da carcaça
madura, o que caracteriza carne mais suculenta e macia. A Raça
Wagyu, tem excelência na produção de carne com maior valor de
marmoreio e bom grau de acabamento, o que dá a este tipo de
carne, sabor peculiar e único. Os cruzamentos de ambas as
raças, apresenta excelência na produção de carne com qualidade
para atender aos paladares mais exigentes e refinados.
A ultrassonografia, através dos Softwares BIA, confere
mais assertividade à marca BEEF PASSION. No sistema de
Confinamento permanecem os animais que atendam aos
requisitos: produção de carne, com cobertura de gordura uniforme
(acima de 6 mm) e equilibrado grau de marmorização. Na base
genética do rebanho, selecionam-se somente matrizes que
confiram progênies de boa fibra que atendam ao rigoroso padrão
de qualidade BEEF PASSION.
Apartação de Lotes para Padronização das Carcaças:
Na entrada do confinamento, avaliam-se os animais por meio
do Software BIA INTERNATIONAL FEEDLOT, separando-os em
lotes homogêneos em virtude do potencial genético de resposta ao
objetivo de produção proposto: carcaças maduras, com cobertura
subcutânea uniforme e equilibrado marmoreio composto com
deposição de gorduras insaturadas. Os indivíduos que não

128 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

atenderem aos pré-requisitos serão destinados a diferentes nichos
mercadológicos, garantindo assim a padronização da qualidade da
carne produzida. Além da padronização das carcaças, o Software BIA
permite o gerenciamento econômico e de resultados no
confinamento, pois prediz o número de dias necessários que o animal
deve permanecer em confinamento para atendimento do objetivo
proposto, isto é, até a idade madura. Exclui do sistema os animais de
baixa resposta produtiva, o que na fazenda resulta em melhor
gerenciamento e lucratividade, e no mercado resulta em maior
qualidade da carcaça.
Apartação de Lotes Especiais para Alta Gastronomia:
A utilização do Software BIA INTERNATIONAL FEEDLOT
auxilia a BEEF PASSION na escolha dos melhores indivíduos a
serem destinados para o mercado Alta Gastronomia, fornecendo ao
consumidor além de uma carne de excelência, a padronização das
peças comercializadas. Assim o consumidor ao adquirir um produto
BEEF PASSION terá a garantia da qualidade deste, quanto à maciez
e suculência. Além disso, com a utilização deste Software tem-se a
indicação de quem são os indivíduos que produzem carcaças
denominadas Choice e Prime, que segundo a classificação NorteAmericana, são as que resultam em cortes de melhor qualidade, e
destinadas exclusivamente aos mercados mais exigentes. Hoje, cerca
de 60% do rebanho BEEF PASSION possui a denominação Choice,
com os esforços em manejo, nutrição e melhoramento genético estes
valores só tendem a se elevar incrementando ainda mais a qualidade
da carne BEEF PASSION.
CONFINAMENTO: CONCEITOS IMPLANTADOS
Alojamento dos animais:
Para alojamento dos animais no confinamento são
dimensionados piquetes com espaço físico de 10 a 12m2/cabeça
sobre terreno compactado. São concretadas as áreas anexas aos
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cochos de alimentação e aos bebedouros, evitando que os
animais no período de engorda passem pelo estresse provocado
pela lama e odores de água empossada que causam a
proliferação de moscas. O espaço físico adequado proporciona
bom descanso e ruminação aos animais. Sempre que um piquete
é liberado, os dejetos animais são eliminados e usados como
adubo orgânico em áreas de pasto e lavoura. Os piquetes são
limpos permanentemente e após a limpeza espalha-se cal virgem
na área, como medida profilática.

Armazém e fábrica

Cocho de alimentação

Bebedouro

Os bebedouros são projetados para proporcionar
oxigenação e qualidade constante da água impedindo a
proliferação de bactérias e fungos, pois possuem, sistema de
alavanca que girando em torno de eixo em até 100 Graus,
possibilita a limpeza diária.
Alimentação:
A alimentação, balanceada por especialistas em nutrição
animal, é fornecida ao longo do dia em quantidades dosadas, a
fim de que os produtos utilizados não percam o valor, não
desenvolvam fungos nocivos ao bem-estar dos animais nem
prejudiquem a qualidade final da carne.
A dieta alimentar é de alta concentração energética,
composta de 82% de alimentos concentrados. O milho, nobre
cereal, entra como o principal componente alimentar, contribuindo
com 45% da dieta total.
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A ração é produzida em fábrica própria. O armazenamento
e o processamento de grãos, passam por rigoroso controle de
qualidade, visto que eles são estocados em unidades arejadas e
impermeabilizadas, conservando o valor nutricional e a segurança
alimentar. O sistema de moagem é do tipo prensagem, com
aproveitamento maior dos nutrientes dos grãos.
O sistema de carregamento do vagão forrageiro é feito com
pá carregadeira na parte interna do armazém, onde a máquina,
antes de entrar, é limpa e desinfetada, nas partes rodantes, com
equipamento tipo lava jato de alta pressão, evitando
contaminação e transporte de dejetos para a parte interna do
armazém.
Manejo:
Outro critério importante implantado no sistema de confinamento
são os corredores antiestresse para deslocamento dos animais
até os currais de vacinação, pesagem e embarque para unidade
frigorífica, facilitando o manejo e condução destes.
Critérios de Seleção:
Animais Angus
Os machos são castrados 40 dias antes do desmame.
Após o desmame que ocorre aos oito meses de idade, os animais
são analisados, pesados e selecionados. Os machos acima de
280 Kg e as fêmeas acima de 240 Kg, são separadas para
entrarem no regime de confinamento. No confinamento os lotes
são separados de acordo com análise e classificação da carcaça.
O prazo estimado para engorda dos animais Angus varia
conforme tipificação da carcaça, obedecendo o amadurecimento
da fibra e bom desenvolvimento da musculatura. Os animais
permanecem no confinamento no mínimo 120 dias.
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Animais Wagyu
Os animais Wagyu acima de 400 Kg são selecionados para
engorda e permanecem no confinamento até o pleno
desenvolvimento do marmoreio e acabamento de gordura. Os
animais ficam no confinamento, em torno de 200 a 300 dias, até a
idade madura visando o bom desenvolvimento das fibras
marmorizadas.
Sociabilização
Desenvolvemos
trabalho
de bom comportamento com os
animais. Para tornar os bois
melhores
a
cada
dia
é
fundamental que eles fiquem
mais sociáveis ao longo da vida.
Oferecer
os
melhores
cuidados. Integrar o boi com o
homem e prepará-lo para que
tenha morte digna. Dar o melhor status de vida a ele, a fim de
termos 100% de aproveitamento de cortes nobres em sua
carcaça.
Vantagens:
• Oferecer tratamento aos animais semelhante ao SPA.
• Menor risco de doenças;
• Menor utilização de pesticidas para controle de parasitas;
• Menor índice de morte por acidentes naturais;
• Menor índice de picadas de animais como cobras, morcegos,
ataques de animais selvagens;
• Menor tempo de engorda, permitindo a antecipação para o abate;
• Menor área de pastagem;
• Maior controle ambiental das áreas trabalhadas;
• Reutilização
dos
recursos
naturais,
diminuindo
o
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desmatamento e a depredação do meio ambiente;
• Melhorar a qualidade da água e da dieta alimentar, tais como;
nutrientes, vitaminas e minerais que qualificará melhor a carne.
Tipo de Carcaça:
A engorda dos animais em regime de confinamento com
nutrição de alta qualidade, juntamente com a genética utilizada, é
essencial para a obtenção de boas gorduras no marmoreio da
carne, resultado que agrada muito no sabor e na digestibilidade
dos consumidores nos cortes BEEF PASSION. A carne de
carcaça de animais maduros, com boa formação de fibra, oferece
prazer degustativo impar.

Cruzamento Angus/Wagyu

Angus Australiano

FRIGORÍFICO
Procedimento do frigorífico
Para o abate, resfriamento, processamento e descanso das
carcaças são realizados os procedimentos comuns do frigorífico,
atendendo as legislações vigentes e inspeções de rotina,
observando os seguintes critérios:
Curral:
Antes do início do abate, é identificado o número de
animais. Este dado gera registro que é armazenado para ser
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avaliado pelo controle de qualidade.
Faz-se então a verificação do tempo de confinamento de
cada animal, dado este que não pode ser inferior a 120 dias. Caso
seja, o animal será desclassificado e retornara para o cocho,
exceto em caso do exame ultrassonográfico confirmar adequado
nível de acabamento de carcaça e marmoreio.
Manejo pré-abate:
O manejo pré-abate é programado com antecedência, para
evitar o estresse, que é prejudicial à qualidade final da carne. Os
animais de diferentes lotes não são misturados no momento do
embarque.
Se for necessário compor o lote de animais para abate, o
processo é realizado no mínimo com um mês de antecedência. Ao
saírem do confinamento para o frigorífico, os bovinos são pesados
individualmente antes do abate. Os animais ficam em jejum e em
dieta hídrica de no mínimo 12h no curral do frigorifico para limpeza
interna, diminuindo a probabilidade de contaminações da carne com
alimentos armazenados no sistema digestivo.
Sala de abate:
O abate é realizado em dias específicos da semana. A sala
de abate é sempre limpa e higienizada antes da entrada do lote
para o abate.
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Dentição:

A idade do animal e identificada pela dentição,
denominando animais como superprecoces e precoces para
ZEBUINOS e TAURINOS. A identificação pode ser feita,
visualizando a tabela acima.
CLASSIFICAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DE CARCAÇA
No frigorifico, as carcaças são classificadas e tipificadas
segundo a norma brasileira. Esta tem por objetivo agrupar as
carcaças em grupos semelhantes, ordenando hierarquicamente
por critérios específicos de produção e qualidade.
O sistema brasileiro é composto por avaliações subjetivas
da maturidade (idade), conformação e acabamento, peso da
carcaça e sexo.
Na seleção das carcaças BEEF PASSION, os seguintes
itens são avaliados;
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Sexo - Macho:
Peso da carcaça quente - As carcaças, antes de serem resfriadas,
são pesadas e devem estar maduras, seguindo o padrão de
qualidade BEEF PASSION;
Acabamento de Gordura Subcutânea: Está diretamente
relacionado à proteção da carcaça em câmara fria. Busca-se que
as carcaças apresentem no mínimo 6 mm de espessura de
gordura subcutânea. Segundo critérios da BEEF PASSION 100%
das carcaças devem apresentar cobertura de gordura uniforme.
Maturidade: Normalmente a idade dos animais é verificada pela
dentição dos mesmos, conforme quadro apresentado. Porem os
animais da BEEF PASSION são abatidos seguindo a idade de
amadurecimento das fibras conforme análise de ultrassonografia
e rastreabilidade.
Presença de contusões e lesões vacinais: Todas as carcaças com
lesões graves e/ou por vacinas e medicamentos são
automaticamente desclassificadas.
Obs.: Todos os machos que fazem parte do programa BEEF
PASSION são castrados antes do desmame. A castração precoce
propicia maior deposição de gordura de acabamento na carcaça
(uniformidade), consequentemente diminuição da rigidez da
musculatura pelo frio da câmara frigorifica (maciez), além de maior
deposição de gordura entremeada na carne / marmoreio
(suculência e sabor). A castração precoce inibe o desenvolvimento
hormonal, garante mais qualidade ao produto.
Sexo - Fêmea:
Peso da carcaça quente – As carcaças, antes de serem
resfriadas, são pesadas e devem estar madura seguindo o padrão
de qualidade BEEF PASSION;
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Acabamento de Gordura Subcutânea: Está diretamente
relacionado à proteção da carcaça em câmara fria. Busca-se que
as carcaças apresentem no mínimo 6 mm de espessura de
gordura subcutânea. Segundo critérios da BEEF PASSION 100%
das carcaças devem apresentar cobertura de gordura uniforme.
Maturidade: A idade dos animais é estimada pela dentição dos
mesmos, conforme quadro apresentado. Porém os animais da
BEEF PASSION são abatidos seguindo a idade de
amadurecimento das fibras, conforme análise de ultrassonografia.
Presença de contusões e lesões vacinais: Todas as carcaças com
lesões graves e/ou por vacinas e medicamentos são
automaticamente desclassificadas.
Obs. As fêmeas por questões fisiológicas apresentam deposição
de gordura intramuscular e subcutânea mais precoce, são
abatidas, porem com menor peso e com menor idade, sem
comprometer em nada o rigoroso padrão de qualidade de carcaça
madura BEEF PASSION.
As carcaças dos animais abatidos e selecionadas para
desossa são lavadas internamente com jatos de água de alta
pressão, diminuindo assim qualquer risco ou possibilidade de
contaminação que porventura tenha ocorrido no ato da retirada
das vísceras do animal.
IDADE DE TERMINAÇÃO DO BOI
O boi de primeira com idade ideal de abate, é aquele que
atende, ao melhor quesito de qualidade das fibras da carcaça
madura.
Quando fazemos ultrassonografia e classificamos a
carcaça, sabemos que a boa qualidade da carne, tanto do
dianteiro como do traseiro, depende do tempo necessário para
desenvolvimento da plenitude e excelência da fibra.
O boi de primeira, abatido no tempo certo, com bom
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sistema de manejo e nutrição ao longo de sua vida possui
somente cortes de primeira, seja do dianteiro ou traseiro, pois a
boa carcaça necessita de tempo para revelar o seu melhor
conceito.
DESOSSA
Temperatura:
As meias carcaças deverão ser resfriadas por, no mínimo,
48 horas antes de serem desossadas, apresentando temperatura
interna do coxão entre 4° e 6 °C;
Nível de PH:
Deverá ser realizada a medição de pH, preferencialmente
no momento de divisão dos quartos primários (dianteiro, traseiro e
PA). Somente serão selecionadas as meias carcaças com o pH
na faixa de 5,3 e 5,9.
As meias carcaças aprovadas, conforme requisitos de
acabamento de gordura e maturidade, recebem identificação no
traseiro, dianteiro e ponta de agulha, antes de serem levadas para
a câmara de resfriamento. Esta identificação visa diferenciar as
meias carcaças selecionadas de todas as demais. Nas câmaras
de resfriamento permanecerão por 48 horas, tempo necessário
para a ação enzimática da carcaça, principalmente da calpaina.
Obs.: Sabemos que a principal característica organoléptica
da carne é a maciez. A calpaina é a enzima responsável pela
maciez da carne. A ação da calpaina é dependente de íons de
cálcio presentes nas fibras musculares para sua ativação. As
fibras marmorizadas possuem boa quantidade de cálcio. Estudo
da UFV constata que a ação da calpaina é intensa nas 48h do pós
abate, tempo necessário para tornar a carne com alto grau de
maciez.
Assim como no abate, o lote de meia carcaça é o primeiro
a ser desossado em cada dia específico. Caso isso não seja
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possível, a sala de desossa é limpa e higienizada antes do lote de
meias carcaças entrar para desossa.
As carcaças ou cortes devem estar:
a) intactas quanto à apresentação;
b) livres de hematomas visíveis e resíduos da serragem dos
ossos;
c) livres de qualquer material estranho (sujeiras, madeira,
metal);
d) livres de odores estranhos;
e) livres de manchas de sangue;
f) livres de ossos quebrados ou aparentes;
g) livres de contusões;
h) livres de queimaduras pelo frio;
i) PH entre 5.3 a 5.9;
j) Descanso de 48 horas após rigor mortis;
A CARNE
O acabamento de gordura:
As combinações entre raça bovina de boa genética e um
sistema de manejo especial justificam o valor desse produto, que
é um dos mais valorizados do mundo. Graças ao sabor e à
maciez considerados incomparáveis. O que era exclusividade dos
melhores gourmets internacionais, agora também é desenvolvido
com a marca BEEF PASSION no Brasil.
Com todo o programa de seleção, produção e tratamento
realizados com os animais, desde a concepção até o abate, a
carne apresenta excelente acabamento, tanto no quarto traseiro
como no dianteiro, analisados com o animal ainda vivo. A análise
pode ser feita por meio de exame de ultrassonografia. O objetivo
é obter acabamento uniforme, variando de 6 a 12 mm de gordura,
com obtenção de marmoreio equilibrado.
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Palatável e salutar:
A característica de nossa carne é a existência equilibrada
de finas camadas de gordura predominantemente insaturada no
meio do músculo. O marmoreio com gorduras insaturadas confere
a carne maior maciez, sabor e digestibilidade.

obs: Foto Angus/Wagyu
Vale ressaltar matéria intrigante, escrita pelo Dr. Dráuzio
Varella, denominada: Os prazeres da carne vermelha:
Verdade ancestral. O autor levanta a seguinte suspeita:
"Será que dietas mais pobres em gordura animal não levariam a
obesidade? ”.
E conclui: "Assim, fica claro que as recomendações atuais
para evitar gordura animal nas refeições são, no mínimo,
desprovidas de fundamento científico. Mais grave, podem induzir
a parcela da população com acesso ilimitado aos alimentos a
ingerir quantidades maiores de carboidratos, que podem ser
responsáveis peio aparecimento de diabetes nos geneticamente
predispostos, aumento de triglicérides e de LDL, redução do HDL
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e, agora sim, aumento do risco de morrer de ataque cardíaco”.
Diferenças entre padrão de marmoreio:
Os níveis de gordura intramuscular (Marmoreio) variam de
acordo com a composição racial do animal e sua dieta alimentar.

Por que o BEEF PASSION é tão saboroso?
O BEEF PASSION é obtido de bovinos especialmente
selecionados, os quais recebem alimentação cuidadosamente
balanceada e atenção a detalhes importantes que tornam os
bovinos melhores a cada dia.
No BEEF PASSION a gordura é insaturada, equilibrada e
infiltrada entre as fibras musculares formando desenhos perfeitos
a que denominamos de "médio marmoreio".
Quando preparados, os cortes do BEEF PASSION, esses
possuem bom sabor, suculência e digestibilidade proporcionado
pela boa composição de ácidos graxos da principal fração lipídica
da carne, apresentando agradável sensação em nosso paladar.
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Sabor e saúde: principais características do BEEF PASSION
O sabor da BEEF PASSION tem relação direta com seu
teor mediano de boas gorduras. Por este motivo os cortes se
tornam tão apreciados no paladar dos comensais.
O que é uma carne saborosa? Carne saborosa é a que
mantém o equilíbrio entre a proteína e gordura, com boa
"suculência e maciez" e "paladar e aroma". A "suculência e
maciez" são definidas pelo teor equilibrado de gordura e pela
ação das calpaínas na carne. O "paladar e aroma" pela qualidade
dos ácidos graxos produzidos na dieta alimentar dos animais.
As carnes bovinas para consumo são classificadas em
categorias (Classes). A relação destas classes com o teor de
gordura e a qualidade, é continuamente reafirmada em trabalhos
científicos.
Qualidade de gordura na carne - análise química da área do
lombo da costela (teor em %)

Obs1.: Quanto maior o teor de gordura, mais macia fica a carne
(77 cabeças analisadas).
Obs2.: O BEEF PASSION busca, por meio da genética utilizada,
oferecer qualidade com ponto de equilíbrio entre gordura
e proteína, obtendo classificação entre 3 e 4.
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Composição de ácidos graxos na carne - composição de
ácidos graxos da área do lombo da costela
O "sabor e aroma" da carne são definidos por ácidos
graxos como o ácido palmitoleico, o ácido oleico e o ácido
linoleico, que têm ponto de fusão mais baixo que os ácidos graxos
saturados, envolvendo a carne delicadamente e deixando uma
sensação agradável ao paladar e sabor delicioso. Este fator é
reforçado pelo fato de que, quanto mais nobre a carne, maior é o
teor de ácidos graxos insaturados.
Os ácidos graxos insaturados são importantíssimos. O
ácido linoleico é um ácido graxo essencial ao organismo, que
controla colesterol LDL e HDL. Recentes estudos indicam que o
ácido linoleico tem a propriedade de reduzir teores de colesterol.
Com base nestes estudos científicos e pesquisas
sucessivas, o aperfeiçoamento das raças em nossos
cruzamentos, produzimos animais na melhor forma de lLPF que
se adaptem as condições climáticas da Região Centro-Oeste e
Sudeste do Brasil, com objetivo de fornecer de forma saudável o
rico sabor do BEEF PASSION.
O principal objetivo da BEEF PASSION é oferecer para a
alta gastronomia, conceito impar em carne sustentável de boa
qualidade nutricional. Priorizamos na dieta alimentar bovina
nutrientes saudáveis, tais como grãos, farelos, vitaminas, micro e
macro elementos que resultam no melhor conceito de conteúdo
de fibra animal, atingindo assim, seu melhor status de excelência.
TRÊS PILARES OS QUAIS FORTALECEM O CONCEITO BEEF
PASSION
• Qualidade do produto, buscando sabor, maciez e suculência
da carne com marmoreio equilibrado e saudável para o
consumo;
• Seleção, criação e tratamento dos animais que
geneticamente contribuem para a melhor qualidade do
conceito do produto final;

VI Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 143

• Busca de sistemas de manejo sustentável, antiestresse na
criação dos animais, visando à boa conservação das
pastagens dos locais, através de sistema de ILPF.
POLÍTICA DA QUALIDADE
A política de qualidade do produto BEEF PASSION está
baseada em trabalhos contínuos de pesquisas de gordura junto a
Universidade Estadual Paulista UNESP - SJRP e análise dos
melhores métodos na seleção das raças, inseminação, criação
dos animais, pastoreio, confinamento, abate e distribuição do
produto ao consumidor final.
A MISSÃO
A missão da BEEF PASSION é ser reconhecida pelo
mercado como referência no conceito em carne de alta qualidade,
excedendo a expectativa dos consumidores.
"AQUELES QUE ACHAM QUE A QUALIDADE DO BOI ESTÁ NA
SUPER PRECOCIDADE, POUCO SABEM SOBRE O ESTADO
DE EXCELÊNCIA DAS FIBRAS DE UMA CARCAÇA NOBRE,
POIS A BOA FIBRA PRECISA DE MATURIDADE PARA
APRESENTAR O BOM CONCEITO DE MACIEZ, COR,
TEXTURA E SABOR. A BOA CARCAÇA É COMO O BOM
VINHO, PRECISA DE TEMPO PARA SE APURAR”.
POR QUE E PARA QUEM PRODUZIMOS O BEEF PASSION?
"Produzimos, porque nossa meta e melhorar cada vez mais
o estado de excelência da carne para os seus amantes, os quais
tem o prazer em degustar algo que faz a diferença no paladar,
dando a sensação de plenitude e bem-estar ao apreciar carne
com o conceito BEEF PASSION".
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INTERAÇÃO GENÓTIPO X AMBIENTE NOS
PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO GENÉTICA EM
BOVINOS DE CORTE
Fabyano Fonseca e Silva
Prof. Associado, DZO-UFV

RESUMO
O melhoramento genético em gado de corte está
fundamentado na constante evolução dos animais sujeitos a
seleção, de forma que indivíduos geneticamente superiores em
relação a uma determinada característica geralmente são aqueles
mais adaptados às condições ambientais em que são criados.
Desta forma, é visível a demanda cada vez maior por tecnologias
capazes de identificar e quantificar, sob o ponto de vista genético,
esta adaptação a condições ambientais adversas. Tais condições
podem ser caracterizadas por secas e/ou alterações climáticas
que afetam determinadas regiões brasileiras, ou mesmo por
sistemas de criação diferenciados, como a pasto, confinado e
semi-confinado. Como justificativa para buscar estas tecnologias,
além do aspecto social, relacionado diretamente com o
desenvolvimento agropecuário de regiões pouco favorecidas em
termos de qualidade edafoclimáticas, também se destaca o
aspecto ambiental, uma vez que problemas decorrentes de temas
atuais como aquecimento global e fronteiras agropecuárias
podem ser minimizados por meio de planejamentos específicos
que levem em consideração a identificação de indivíduos
geneticamente adaptados a diferentes condições ambientais. Sob
o ponto de vista genético, tais tecnologias podem ser
desenvolvidas com base em estudos na área de interação
genótipo x ambiente (IGA), a qual é bastante explorada na área
de melhoramento genético vegetal, porém ainda carente de
pesquisas na área de produção animal. A presença de IGA é
caracterizada pela resposta diferenciada dos genótipos às
variações ambientais, o que pode ocasionar alteração na
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classificação dos mesmos e consequentemente do mérito
genético dos animais sob seleção em diferentes ambientes. De
forma geral, a IGA prioriza a utilização de materiais genéticos que
sejam verdadeiramente superiores nas condições específicas de
criação. Existem diferentes metodologias para identificar a IGA
em programas de melhoramento genético de gado de corte, e
estas serão apresentadas a seguir, inclusive sob uma perspectiva
genômica, caracterizada pelo uso de informações de
genotipagens baseadas na coleta de DNA dos animais sob
seleção.
METODOLOGIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA IGA
Modelos multicaracterísticos
Muitos estudos sobre IGA têm sido realizados com análises
multicaracterísticas (RAIDAN et al., 2013a e 2013b; SILVEIRA et
al., 2013), sendo que a característica de interesse é considerada
como característica diferente em função do nível do fator
ambiente em estudo. Silveira et al. (2013) utilizaram a região ou
estado de criação como classes do fator ambiente e Raidan et al.
(2013a e 2013b) consideram os sistemas de criação
(confinamento x pasto) como ambientes diferentes. Nestes
trabalhos, o ambiente foi considerado um fator classificatório e
seus níveis foram definidos arbitrariamente.
Tal abordagem pode ser eficiente se definido um número
pequeno de ambientes, de forma que análises multicaracterísticas
fossem exequíveis. De forma geral, avaliações genéticas
multicaracterísticas são aquelas em que várias características são
consideradas simultaneamente no modelo estatístico, de forma
que correlações genéticas entre elas são diretamente calculadas
mediante matriz de covariâncias genéticas. No contexto de IGA,
as diferentes características são caracterizadas pela mesma
característica (ex. peso a desmama), porém mensuradas em
diferentes ambientes. Assim, esta passa ser a considerada como
características diferentes por ter sido proveniente de diferentes
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ambientes. Dessa forma, é possível estimar correlações genéticas
entre a mesma característica em diferentes ambientes. Se esta
correlação for alta e positiva (empiricamente acima de 0.7),
pressupõe-se que não há existência da IGA, caso contrário podese inferir que a classificação do mérito genético dos animais será
diferente para a mesma característica nos diferentes ambientes.
Contudo, devido ao elevado número de ambientes
(diversidade climática e/ou edafoclimática) existentes no Brasil, a
modelagem da IGA por meio de análises multicaracterísticas fica
limitada em função do elevado número de parâmetros a serem
estimados. Este elevado número de parâmetros se traduz na
elevada dimensão das matrizes de covariâncias genéticas e
residuais implícitas no modelo multicaracterístico considerado nas
análises. Uma alternativa para esta modelagem é a utilização de
normas de reação com modelos de regressão aleatória,
especialmente se associados às matrizes de parentesco
genômicas, pois estas permitem maior conexidade dos rebanhos,
independente das relações de pedigree entre os animais destes
rebanhos.
Modelos de norma de reação
Diferentes metodologias estatísticas podem ser utilizadas
para analisar a IGA, tais como os já mencionados modelos
multicaracterísticos e suas generalizações (Meyer, 2009), e os
modelos de normas de reação (NR) (KOLMODIN et al, 2002,
CALUS e VEERKAMP, 2003; CARDOSO e TEMPELMAN, 2012).
Estes últimos são especialmente interessantes porque usam
funções lineares para relacionar o mérito genético de um indivíduo
a uma possível mudança ambiental. As estimativas dos
parâmetros destes modelos permitem inferir sobre diferenças
genéticas entre os indivíduos, bem como a herdabilidade e
correlações genéticas em diferentes índices (gradientes)
ambientais.
A norma de reação (NR) de um genótipo é a mudança
sistemática no valor genético em resposta a uma mudança

148 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

sistemática na variável ambiental. Ou seja, a NR descreve o
mérito genético de um indivíduo como uma função contínua do
ambiente (LYNCH e WALSH, 1998, citados por KOLMODIN,
2003). Dessa forma, o modelo NR descreve como o mérito
genético se altera gradualmente e continuadamente sobre um
gradiente ambiental, possibilitando a identificação de diferenças
de sensibilidade ambiental entre os indivíduos sob seleção, o que
pode vir a indicar uma reclassificação do mérito genético entre os
níveis ambientais.
A utilização de informações genômicas (marcadores SNPs)
para investigar a presença de IGA é uma importante ferramenta
para a área de melhoramento animal, pois possibilita estimar os
valores genéticos genômicos (GEBVs) dos animais em diferentes
ambientes e também identificar regiões cromossômicas
relacionadas diretamente com a adaptação dos indivíduos a estes
ambientes.
Conforme explicitado no parágrafo anterior, os modelos de
norma de reação (NR) permitem ranquear geneticamente os
indivíduos sob seleção em diferentes condições (índices, ou
gradientes) ambientais, tal como descrito por SILVA et al., (2013).
Geralmente os índices mais utilizados são aqueles baseados nos
efeitos pré-estimados de variáveis como o HYS (herd-yearseason), que é uma combinação os efeitos de rebanho, ano e
estação de nascimento dos animais sob seleção. Porém, índices
mais realísticos e de maior importância sob o ponto de vista
ambiental podem ser obtidos por meio da utilização de variáveis
climáticas como temperatura, umidade, condição do solo e
qualidade das pastagens, dentre outras.
Além desta definição clássica de índice ambiental baseada
no HYS, os modelos de normas de reação também podem
comportar outras variáveis descritoras do valor ambiental, tais
como precipitação, temperatura e umidade do ar, podendo assim
relacionar a produtividade do animal ao seu conforto ambiental.
Uma outra possibilidade é descrever tal produção em função da
produtividade das pastagens na região em questão, visando
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assim relacionar a produtividade animal e os aspectos nutricionais
dos animais sob seleção.
Informações genômicas baseadas em marcadores SNPs
Até o final do século XX, a teoria dos modelos mistos
desenvolvida por Henderson (1984) foi utilizada quase que
exclusivamente para obter preditores (BLUPs - Best Linear
Unbiased Predictiors) dos méritos genéticos individuais de
animais de produção. A base para a obtenção de tais preditores
são as informações de parentesco entre os animais, as quais
permitem a construção da matriz de numeradores de coeficiente
de parentesco de Wright (matriz A), a qual define a estrutura de
covariância entre os valores genéticos aditivos dos indivíduos
considerados.
A partir do início do século XXI, os avanços biotecnológicos
permitiram o desenvolvimento de novas classes de marcadores,
dentre os quais se destacam os SNPs (Single Nucleotide
Polymorphisms). Diante da abundância destes marcadores,
Meuwissen et. al. (2001) idealizaram a Seleção Genômica Ampla
(Genome Wide Selection - GWS), a qual consiste na análise de
um grande número de marcadores, dezenas ou centenas de
milhares, amplamente distribuídos no genoma. A disponibilidade
desta informação incentivou o desenvolvimento de modelos que a
utilizam para assistir e melhorar diretamente a predição do mérito
genético
Embora recentemente a GWS tem disso aplicada com
sucesso em programas de melhoramento genético animal de
diferentes espécies, sua utilização em modelos contemplando IGA
ainda e escassa e pouco explorada, principalmente em gado de
corte. Assim, surge o interesse em utilizar os modelos de IGA já
mencionados sob uma perspectiva genômica, ou seja, com a
inclusão de informações baseadas em genótipos de marcadores
SNPs. Em geral, a utilização destas informações genômicas
torna-se mais valiosas quando utilizado o modelo de normas de
reação, uma vez que este fornece um maior poder de
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discriminação de ambientes diferentes nos quais um dado
marcador pode apresentar diferentes graus de influência sobre a
característica estudada.
Modelos de normas de reação incluindo informações genômicas
O modelo de norma de reação mais utilizado é aquele
desenvolvido em dois passos por meio do método REML-BLUP
(CALUS et al., 2002; KOLMODIN et al., 2002). De acordo com
Cardoso e Tempelman (2012), esta é a abordagem mais
comumente utilizada, e sob um ponto de vista prático, este
modelo é preferível por permitir implementação em software livres
como o R (R Core Team, 2013) e WOMBAT (MEYER, 2007), os
quais permitem a inclusão de uma matriz de parentesco externa.
Assim, um modelo de regressão aleatória sob uma perspectiva de
seleção genômica (GWS) pode ser facilmente contemplado por
meio da substituição da matriz parentesco tradicional (A) por uma
de parentesco genômico (VAN RADEN, 2008) denominada de
matriz G.
Nesta análise em dois passos, o primeiro fornece
estimativas dos efeitos fixos sobre o fenótipo usando um modelo
geral que ignora a IGA. Assim é possível obter o fenótipo corrigido
para estes efeitos por meio da subtração dos mesmos em relação
aos valores originais da característica de interesse. Neste primeiro
passo, um modelo misto tradicional [1] geralmente é utilizado:
,
[1]
em que: y é o número de observações fenotípicas; é o vetor de
efeitos fixos com respectiva matriz de incidência X e u é o vetor
de efeito genético aditivo,
, sendo G a matriz de
o vetor de
parentesco genômico (VAN RADEN, 2008) e
resíduos,
.
O objetivo deste primeiro passo é o de fornecer um vetor
de fenótipos pré-corrigidos ( ) dos efeitos fixos, dado por:
. No segundo passo, o modelo de norma de
reação (NR) em [2] é ajustado considerando como variável
obtidos no primeiro passo e como
dependente os valores
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variável independente o índice ambiental W (baseado em
informações de HYS, climáticas e/ou edafoclimáticas, e de
qualidade da pastagem). Dessa forma, tem-se:
,
[2]
em que: yij são os valores fenotípicos (pré-corrigidos para efeitos
fixos) do animal i no nível j do índice ambiental (W), será a
média geral, e serão, respectivamente, o intercepto aleatório
e a inclinação da regressão aleatória para o valor genético aditivo
( ) sobre os níveis de W, e
é o termo residual,
. A
] e b=[
] , sendo
distribuição conjunta de a=[
, será dada por:

, em que

.

A fim de avaliar se o modelo [2] é realmente útil, ou seja, se
realmente existe a IGA, tal modelo geralmente é comparado com
a sua versão reduzida, y*ij = μ + a i + ξ ij , que preconiza a ausência
de índice ambiental W afetando valores genéticos, ou seja, a
inexistência de IGA. Tal comparação pode ser realizada por meio
do teste de razão de verossimilhanças (LRT) proposto por Zhang
e Lin (2008), cuja estatística é D = - 2*(loglike para o modelo
reduzido) + 2*(loglike para modelo alternativo). Neste caso, o
modelo reduzido é o modelo sem IGA e o alternativo é o modelo
em [2] que contempla a IGA.
A matriz de parentesco genômico a ser utilizada nos
modelos [1] e [2] será dada por:
(Van
Raden, 2008), em que M é a matriz de genótipos relacionadas
aos marcadores SNPs. Nesta matriz são assumidos os valores 0,
1 e 2 para o genótipo bb, bB e BB respectivamente, sendo
a
frequência alélica do SNP m. A matriz G bem como sua inversas
(
),
será
obtida
pelo
software
livre
preGSf90
(http://nce.ads.uga.edu/~ignacy/ ). Os modelos [1] e [2] serão
ajustados pelo software WOMBAT (MEYER, 2007) usando a
no sistema de equações dos
opção GINV afim de introduzir
modelos mistos.
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No modelo considerando IGA [2], o valor genético aditivo
para o indivíduo i no nível ambiental j ( ) bem como as
estimativas de variância genética ( ) e a herdabilidade ( ) para a
característica em cada um destes níveis ambientais j serão
calculados respectivamente por:
,
[3]
2,
[4]
,

[5]

em que
.
Da mesma maneira, as covariâncias ( σ̂ u ) e correlações
jj'

genéticas ( r̂ ) estimadas entre a característica no nível ambiental
jj'

j e o nível j’ serão obtidas por:
=

[6]
[7]

Para calcular o vetor de efeitos de marcadores SNPs ( )
para cada nível do índice ambiental W será utilizada a equação
desenvolvida por Silva et al., (2013), a qual é a seguinte:

Tal desenvolvimento possibilita a obtenção de uma
equação de predição linear geral para efeito de SNP em cada
nível ambiental, a qual é dada por:
.
[8]
Esta equação permite estimar um vetor de efeitos de SNPs
para cada nível j do índice ambiental W. Assim, para estudar se
um dado marcador SNP têm o mesmo efeito através dos níveis
ambientais, é proposto identificar o top 1% de Snipes mais
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relevantes, que apresentaram os maiores efeitos absolutos em
cada um desses níveis. O número de SNP em comum entre o top
1% de dois níveis ambientais será usado como uma estatística
simples para refletir a similaridade das regiões cromossômicas
afetando a característica de interesse nos diferentes ambientes.
Determinação dos índices ambientais na área de gado de corte
Conforme apresentado no item anterior, todas as análises
genéticas envolvendo IGA e marcadores SNPs serão realizadas
em cada nível do índice ambiental W. Portanto, o grande desafio
em gado de corte é propor novos índices ambientais (mais
complexos, porém mais realísticos) fundamentados em
informações climáticas e/ou edafoclimáticas coletadas em
fazendas nas quais os animais sob seleção são provenientes.
Porém, devido a grande variedade de variáveis que podem ser
utilizadas para compor tal índice, tais como temperatura, umidade,
condições de solo e pastagens, dentro outras, é necessário o
conhecimento técnico-científico na área de climatologia e ciências
ambientais. Assim, aspectos teóricos relacionados a estas áreas
são necessários para que tais índices ambientais sejam
calculados.
Quando o índice ambiental envolve apenas variáveis
climáticas como precipitação, temperatura e umidade do ar, a
análise IGA visa relacionar a produtividade do animal ao seu
conforto ambiental. Desta forma, tais índices são calculados em
função de variáveis meteorológicas relacionadas ao conforto
ambiental. Geralmente, para cada horário de avaliação
estabelecido, são calculados o índice de temperatura e umidade,
o índice de temperatura de globo e umidade e a carga térmica de
radiação. Todas essas medidas são tomadas à altura de
aproximadamente 1,10 m, que corresponde à altura do centro de
massa de bovino de corte.
O índice de temperatura e umidade (BACCARI et al., 1983)
geralmente é determinado pela equação: ITU = tbs + 0,36tpo 41,2, em que: ITU é o índice de temperatura e umidade
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(adimensional); tbs é a temperatura do bulbo seco (ºC), e tpo é a
temperatura do ponto de orvalho (ºC). O índice de temperatura de
globo e umidade (BUFFINGTON et al., 1981) é estimado
conforme a seguinte equação: ITGU = tgn + 0,36tpo - 41,5, em
que: ITGU é o índice de temperatura de globo e umidade
(adimensional), e tgn é a temperatura do globo negro (ºC). Para
determinar a carga térmica de radiação, é utilizada a equação
proposta por Esmay (1978), a qual é dada por: CTR = σ(TRM)4,
em que: CTR é a carga térmica de radiação (Wm-2); σ é a
constante de Stefan-Boltzmann (5,67x10-8 Wm-2 K-4), e TRM é a
temperatura radiante média (K), a qual é calculada como:
, em que: v é velocidade
média do vento do vento (ms-1); Tgn é a temperatura de globo
negro (K) e Tbs é a temperatura de bulbo seco (K).
Além destas variáveis medidas diretamente no ambiente,
também são tomadas avaliações referentes ao conforto térmico
dos animais. Tais avaliações são utilizadas para auxiliar na
escolha dos índices ambientais, de forma a escolher aqueles que
mais influenciam o conforto térmico. A temperatura da superfície
corporal geralmente é observada nos mesmos horários da coleta
dos elementos meteorológicos. As medidas podem ser aferidas
por meio de termômetro sem contato, ou por infravermelho com
mira a laser, com escala de -18 a 275ºC e resolução de 0,1ºC. As
medidas são sempre tomadas na região do dorso dos animais nas
datas rotineiras de manejo nas fazendas.
O índice ambiental também pode ser calculado em função
da produtividade das pastagens na região em questão, e visa
relacionar a produtividade dos animais aos aspectos nutricionais.
A produtividade das pastagens pode ser simulada usando o
modelo INLAND (financiamento: Rede Clima, INCT-Mudanças
Climáticas e FAPESP). O INLAND é um modelo da biosfera que
soluciona um conjunto de equações para simular trocas de
energia, água, carbono e momentum entre solo, vegetação
(dossel e sistema de raízes) e atmosfera. Todas as culturas
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agrícolas representadas no INLAND compartilham as mesmas
equações físicas e biofísicas para simular balanço de energia e de
massa usadas nos ecossistemas naturais – cujas características
estão totalmente documentadas em Foley et al. (1996) e Kucharik
e Brye (2003).
Para a implementação do INLAND são usados dados
meteorológicos
obtidos
pelas
estações
meteorológicas
automáticas disponíveis em cada fazenda, e na ausência desses,
serão preenchidos pelo banco de dados climáticos de Sheffield et
al. (2006). Este banco de dados é construído combinando um
conjunto de banco de dados globais baseados em observações,
desagregada em intervalos de tempo de 3 horas utilizando
reanálises do (NCEP–NCAR), disponível de 1948 a 2008.
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INTRODUÇÃO
A intensificação do sistema de produção de bovinos de
corte justifica-se, dentre diversas circunstâncias, pela margem de
lucro estar cada vez mais reduzida. Desta forma, é necessário
conhecimento mais preciso das principais intempéries do sistema
de produção, para que seja possível o aumento na produtividade
de maneira sustentável.
Considerando que os sistemas extensivos de produção
abrangem grande parte da produção nacional, a falta de
percepção dos produtores a detalhes envolvidos nas estratégias
de criação, aliada a processos históricos que determinaram o que
é nosso sistema hoje, torna a produção de carne brasileira
ineficiente. Para que se tenha ideia, o Brasil possui em torno de
10 mil fazendas tecnificadas/produtivas, 150-200 mil fazendas que
podem estar dentro das 10 mil anteriores (estão no caminho) e
um milhão de produtores que ainda precisam mudar o modo de
agir para obter um negócio rentável e produtivo (Lemos, 2013).
Assim, nosso intuito com este texto é abordar alguns
fatores envolvidos no sistema de produção de bovinos de corte
brasileiro, destacando estratégias que otimizem o cenário da
criação a pasto. Estando todos estes aspectos envolvidos na
intensificação e aumento de produtividade, visando manutenção
e/ou melhora no status de produção da carne brasileira, tornando
nosso produto cada vez mais valorizado, eficiente e sustentável.
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Contexto Histórico: Entendendo a nossa pecuária
As últimas décadas foram cruciais para modernização da
pecuária. E, mesmo sendo considerada, ainda, extensiva e de
baixa produtividade, os números começam a mudar (idade de
abate, taxa de natalidade, peso de carcaça). As mudanças vêm
ocorrendo em função do uso de pacotes tecnológicos e
desenvolvimento de pesquisas internas, levando ao aumento no
rebanho (crescimento de 60% nos abate entre 1990-2009),
paralelamente a reestruturação da indústria frigorífica. Em
contrapartida, a taxa de abate neste mesmo período aumentou
em apenas um ponto percentual. Isso indica que, mesmo em
processo de modernização, nossa pecuária ainda vive em
modelos de criação tradicionais; fruto do modo de inserção da
criação de bovinos nas condições brasileiras, desde o período
colonial (Lemos, 2013).
Por muitos anos o bovino foi visto com poupança viva,
principalmente no período de inflação elevada. Estes animais
eram ativo financeiro de alta liquidez juntamente com a aquisição
de terras de fronteira. Assim, o principal fator de crescimento da
atividade foi a terra e não utilização de tecnologia. Esta dinâmica
de crescimento foi alterada em meados da década de 90 com a
implantação do plano real. Neste momento houve necessidade da
atividade ser lucrativa, uma vez que a expansão de terra foi
rompida e não havia mais como aproveitar da inflação e do preço
da terra (esta passa a se valorizar, havendo necessidade de
remuneração sobre o capital imobilizado, a partir da criação de
animais). Há, ainda, competição por terra com a agricultura (e
esta é muito mais tecnificada). Assim, o foco na produtividade
começa a ser realmente estabelecido no início dos anos 2000
(Lemos, 2013).
Nos anos 90 é registrado também o crescimento dos
frigoríficos brasileiros. Isso ocorreu devido aumento no consumo,
renda, aquisições e fusões internacionais. Em um primeiro
momento, a expansão se deu por crédito do BNDES, devido
mudanças em políticas de exportação. E, em segundo momento,
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pela abertura de capital na bolsa de valores. Em contrapartida, a
falta de padronização e restrições sanitárias (produção e
industrialização) impediu que o Brasil acelerasse sua participação
no mercado internacional de carne, impactando no impedimento
de exportação para países desenvolvidos. A inserção
internacional do Brasil se deu basicamente em comércios menos
exigentes, dentre outros fatores, devidos ao mal da vaca louca.
No mercado interno, entre 2003 e 2010 houve aumento na renda
e na demanda interna (redução de 15% no consumo per capita,
mas aumento de 15% na quantidade total, significando aumento
de consumidores) (Lemos, 2013).
Adicionalmente, em face de mudanças recentes na
pecuária nacional, alguns pontos merecem destaque. Por volta de
2007, a @ do bezerro desmamado passou a ter valor acima do
preço de venda da @ do boi gordo, ou seja, passou a ter ágio
(Figura 1). Esta condição tem pressionado os pecuaristas a
melhorar o desempenho, devido forte participação do ágio nos
custos de produção da recria e terminação.
Para exemplificar (bezerro desmamado com ágio de 35%;
@boi gordo R$ 150,00): R$ 150,00 (@ boi gordo) + 52,5 (ágio) =
R$ 202,50 (@ bezerro). Neste cenário, um bezerro padrão (7@
na desmama) custa R$1.417,50. O que significa que o produtor já
sai devendo, somente devido ao ágio, R$ - 367,50 (7@ boi gordo
– 7@ bezerro). Em outras palavras, ele precisa colocar neste
bezerro 2,45@ somente para pagar o maior custo da @ bezerro
em relação a @ boi gordo. Assim, considerando a @ boi gordo, o
produtor pagou valor correspondente a 9,45@, mas recebeu um
bezerro de 7@. Este cenário implica em modificações no modo de
produzir boi no Brasil e a quebra de alguns paradigmas, uma vez
que é necessário abater animais mais pesados, como meio de
diluir o ágio da compra do bezerro.
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Figura 1 - Evolução do ágio da @ do bezerro, em R$ e %, nos
últimos 12 anos no estado de São Paulo. Instituto
Econômico Agrícola - IEA.
OS PRINCIPAIS GARGALOS DA PRODUÇÃO: CURVA DE
CRESCIMENTO X CRIAÇÃO A PASTO
O crescimento animal ocorre de forma alométrica, ou seja,
os componentes corporais não crescem no mesmo ritmo ou não
amadurecem de forma simultânea. A curva de crescimento,
plotada em função do peso corporal (PC) e idade do animal,
possui forma sigmoide (Owens et al., 1993) (Figura 2). Após o
nascimento, a curva é representada por crescimento acelerado,
até atingir o ponto de inflexão (máxima taxa de crescimento), o
qual é coincidente com a puberdade. No período subsequente, há
redução na taxa de crescimento (redução na deposição de tecido
muscular) com aumento na taxa de deposição de gordura; e, por
último, o animal entra na fase de auto inibição; neste momento, o
tamanho adulto foi atingido e o PC irá aumentar em função da
deposição de pequenas quantidades de gordura.
Nos sistemas extensivos, grande parte da produção
brasileira, os animais são desmamados (início da recria) no
momento em que se inicia a fase seca do ano; coincidindo com o
ímpeto de crescimento muscular. Neste momento, se a oferta de
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nutrientes for limitada, a taxa de crescimento será afetada. Esta é
uma fase da vida do animal em que o produtor se preocupa
pouco, sendo deixada em segundo plano; podendo durar anos,
com o animal passando por seca e perdendo peso, passando
pelas águas e ganhando peso, culminando no famoso boi
sanfona.

Figura 2 - Curva de crescimento animal padrão (Adaptado de
Owens et al., 1993).
Há, portanto, um paradoxo. A fase de maior eficiência de
deposição de peso é, também, o momento mais negligenciado
quanto à manutenção da curva de crescimento do animal (Paulino
et al., 2002). E, quando se almeja produzir animais com 21@ em
24 meses (Boi 7-7-7), a manutenção da curva de crescimento
durante a recria é primordial para que as metas de eficiência
sejam alcançadas (Paulino et al., 2002). Adicionalmente, após o
ponto de crescimento máximo na puberdade há modificação na
deposição de tecidos, com elevação na taxa de deposição de
gordura. Na condição de terminação tradicional em pastejo, o
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baixo aporte energético da dieta torna a produção de carne, com
mínimo de gordura de cobertura, complicada.
Paralelamente à limitação energética, há dois outros
fatores que dificultam a terminação dos animais tradicionalmente
a pasto. O primeiro é a relação entre consumo de matéria seca
(MS) e PC. Uma vez que os órgãos do sistema digestivo
apresentam maturação precoce, a capacidade ingestiva não
acompanha o aumento no tamanho corporal animal, contribuindo
para redução no consumo com a proximidade da maturidade
(Owens et al., 1993). Outra influência da proximidade da
maturidade na redução do consumo é produção de leptina, já que
sua secreção correlaciona-se com massa de gordura corporal.
Este hormônio está envolvido na redução da ingestão de
alimentos e aumento no gasto energético animal (Zieba et al.,
2005). O segundo fator é a dificuldade de se colocar gordura em
animais não castrados, base dos nossos sistemas de produção.
Esta dificuldade se dá devido ao efeito anabólico da testosterona.
Este hormônio provoca aumento na hipertrofia muscular,
favorecendo a deposição de proteína em detrimento da deposição
de gordura (Bardin e Catterall, 1981).
Dessa forma, devem-se buscar meios de driblar todos
estes gargalos. E, uma das formas de lhe dar com estes aspectos
é a utilização de suplementação de bovinos em pastejo.
Trabalhos envolvendo a suplementação a pasto no Brasil
iniciaram-se nos anos 80 (Rehfeld et al. 1980; Paulino et al.,
1983), e vem sendo discutido por diversos grupos de pesquisa no
Brasil, como exemplo a seguir: Euclides e Medeiros (2005); Reis
et al. (2010); Berchielli et al. (2006); Resende et al. (2010, 2013);
Moretti et al. (2013); Detmann et al. (2014); Oliveira et al. (2015).
INTENSIFICANDO A RECRIA: ELIMINADO O “BOI SANFONA”
A fase de recria compreende o período entre desmama (78 meses de idade e 180-210 kg de peso corporal; considerando
uma média geral dos sistemas de produção) e o período que
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antecede a terminação dos animais (aproximadamente 350 de
peso corporal) (Resende e Siqueira, 2011).
Com base em tudo que foi dito, a busca por sistemas de
produção mais eficientes se torna inerente à necessidade de
intensificação e manutenção/melhora do nosso status como
produtor de carne, em âmbito nacional e mundial. Com esta
finalidade, preconiza-se o abate de animais jovens (até 24 meses
e mínimo de 21@; Boi 7-7-7) utilizando-se a suplementação na
recria como técnica para eliminar/minimizar os efeitos da
sazonalidade de produção de forrageiras (Resende et al., 2010).
Dessa forma, em função dos poucos trabalhos realizados
avaliando os animais da desmama a terminação, de forma
contínua e não em fases isoladas, a equipe de pesquisadores da
Agência Paulista de Tecnologias dos Agronegócios (APTA) vem
desenvolvendo estudos com o objetivo de avaliar os resultados do
uso de diferentes estratégias de suplementação durante recria. As
estratégias de suplementação avaliadas têm sido planejadas de
forma a obter planos nutricionais variados, possibilitando taxa de
ganho menor ou maior num determinado período, observando a
influência na taxa de crescimento subsequente.
No primeiro trabalho, foram avaliadas estratégias de
suplementação de tourinhos F1 Angus Nelore durante estação da
seca e das águas (Figura 3). Foram utilizados 144 animais (PC
inicial = 211 kg). Na segunda seca, os animais foram terminados
no pasto (5 g/kg PC) ou no confinamento convencional. O critério
de abate foi atingir 500 kg de PC (Sampaio, 2011).
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Figura 3 - Esquema de recria e terminação de bovinos (F1 Angus
Nelore) recebendo diferentes planos nutricionais
durante primeira seca pós desmama, águas e segunda
seca pós desmama (terminação).
Na primeira estação seca, animais que receberam
suplemento proteico ou proteico energético obtiveram incremento
positivo na taxa de ganho de peso quando comparados aos
animais que receberam apenas sal mineral (221 vs. 201 kg).
Quando a avaliação foi feita nas águas, houve o mesmo padrão
de resultado. Os animais suplementados com proteico e proteico
energético obtiveram GMD de 0,694 e 0,834 kg, quando
comparados aos animais que receberam sal mineral (0,572 kg).
Dessa forma, o PC ao final da recria foi de 361; 388 e 423 kg;
maior quanto maior o nível nutricional.
Quando buscamos entender o histórico alimentar, ou seja,
a influência da suplementação de uma estação nos períodos
subsequentes, observou-se que o nível de suplementação
fornecido na seca não afetou o GMD durante as águas (média de
0,695 kg). Da mesma forma, suplementação de seca não
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impactou o desempenho durante a terminação. Já o fornecimento
de suplemento proteico energético (3 g/kg PC) durante as águas
promoveu menor GMD (0,957 kg) na terminação em relação ao
sal mineral (1,074 kg). Sendo interessante frisar que, o melhor
desempenho na terminação dos animais que receberam sal
mineral nas águas, não foi suficiente para que o peso de abate
fosse atingido à mesma idade que os animais advindos do
proteico energético.
Em outro experimento, foram avaliadas estratégias de
suplementação para tourinhos Nelore durante as épocas de seca,
águas (verão e outono) e terminação em confinamento (Figura 4).
Foram utilizados 84 animais (PC inicial = 205 kg) (Roth, 2012).
Neste experimento foi observada interação entre nível de
suplementação da estação seca e verão (Figura 5). O impacto da
redução no nível de suplementação durante estação das águas foi
maior para os animais que estavam recebendo maior nível de
suplementação durante a estação seca. Animais que receberam
suplemento proteico na seca e sal mineral no verão apresentaram
maior GMD (0,697 kg) em relação àqueles que receberam
proteico energético na seca e sal mineral no verão (0,581 kg). E,
independente da suplementação de seca, animais suplementados
com proteico no verão apresentaram GMD de 0,822 kg, superior
às demais estratégias.
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Figura 4 - Esquema de recria e terminação de tourinhos Nelore,
recebendo diferentes planos nutricionais, durante
primeira seca pós desmama, verão e outono (águas) e
segunda seca pós desmama (terminação).

Figura 5 - Interação entre suplementação utilizada na estação de
seca: SPS (proteico, 1 g/kg peso corporal - PC) e SPE
(proteico energético, 3 g/kg PC); e a suplementação
utilizada no verão: SM (mineral ad libitum) e SPV (proteico,
1 g/kg PC) sobre o ganho médio diário de tourinhos Nelore
durante o verão. Médias seguidas da mesma letra, entre
tratamentos, não diferem entre si pelo teste Tukey (P > 0.10).
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Não foi observada influência da suplementação utilizada
durante a seca sobre o desempenho dos animais no outono, com
média de 0,535 kg/dia. Já para suplementação fornecida no
verão, houve efeito significativo no desempenho dos animais
durante outono (Figura 6). Animais que receberam suplemento
proteico durante verão apresentaram menor GMD durante o
outono em relação aos animais que receberam suplemento
mineral (0,503 vs. 0,567 kg).

Figura 6 - Ganho médio diário de tourinhos Nelore no outono. (a)
em função da suplementação na estação seca - SPS:
proteico de seca, 1 g/kg peso corporal - PC e SPE:
proteico energético, 3 g/kg PC. (b) em função da
suplementação utilizada na estação de verão - SM:
mineral ad libitum e SPV: proteico, 1 g/kg PC.
A suplementação no outono não apresentou interação com
as estratégias de suplementação fornecidas na seca e nas águas.
A suplementação fornecida neste período promoveu grande
impacto no desempenho geral da recria, com GMD de 0,492,
0,545 e 0,592 kg para suplemento mineral, proteico e proteico
energético, respectivamente. Estes ganhos repercutiram em PC
ao final da recria de 373, 391 e 407 kg para suplemento mineral,
proteico e proteico energético, respectivamente.
Na entrada do confinamento houve interação entre
estratégias de suplementação de seca e águas no PC (Figura 7).
Evidenciando que somente animais que receberam de forma
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constante maior aporte energético (proteico energético na seca e
proteico no verão) iniciaram mais pesados a terminação.

Figura 7 - Peso corporal de tourinhos Nelore na entrada do
confinamento, em função da combinação das estratégias
de suplementação de seca e de verão, respectivamente.
Estratégias de suplementação: SPS/SM (proteico de
seca 1 g/kg PC e mineral ad libitum); SPS/SPV (proteico
de seca, 1 g/kg PC e proteico de verão, 1 g/kg PC);
SPE/SM (proteico energético, 3 g/kg PC e mineral ad
libitum); SPE/SPV (proteico energético, 3 g/kg PC e
proteico de verão, 1 g/kg PC). Médias seguidas da
mesma letra, entre os tratamentos, não diferem entre si
pelo teste Tukey (P > 0.10).
Ao final do confinamento, animais suplementados com
proteico na seca e mineral no verão apresentaram-se 13 kg mais
pesados em relação aos animais que receberam proteico, em
ambas as estações. Quando avaliada a combinação entre
estratégias de suplementação do verão e outono, animais que
receberam proteico no verão e proteico energético no outono
apresentaram 23 kg a mais de PC ao final do confinamento, em
relação aos animais que receberam proteico no verão e mineral
no outono.
Nos dois experimentos anteriores, os suplementos
proporcionaram taxa de ganho com magnitude distinta, em função
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das diferentes estratégias nutricionais. No primeiro, houve diferencial
de 84 kg no PC final na recria (349 vs. 433 kg), entre animais que
receberam sal/ureia (seca) e sal mineral (águas) e aqueles que
receberam proteico energético (3 g/kg PC) em ambas as estações.
Neste último, houve diferencial de 57 kg no PC final na recria (364 vs.
421 kg), entre animais que receberam proteico (1 g/kg PC) na seca e
sal mineral no verão e outono e aqueles que receberam proteico
energético (3 g/kg PC) na seca, proteico (1 g/kg PC) no verão e
proteico energético (3 g/kg PC) no outono.
Um terceiro experimento foi realizado para avaliar estratégias
nutricionais na recria e terminação de tourinhos Nelore. Foram
utilizados 129 animais (PC inicial = 205 kg). As estratégias nutricionais
são apresentadas na Figura 8 (Moretti, 2015).

Figura 8 - Esquema de recria e terminação de tourinhos Nelore
recebendo diferentes planos nutricionais, durante
primeira seca pós desmama, águas e segunda seca
pós desmama (terminação).
Na seca, animais que receberam proteico energético (5
g/kg PC) apresentaram GMD 42% superior àqueles que
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receberam proteico (1 g/kg PC). Durante as águas, animais que
receberam proteico na seca apresentaram maior GMD em relação
àqueles que receberam proteico energético (0,71 vs. 0,64 kg);
independente da suplementação recebida durante as águas. O
ganho em carcaça (0,38 kg/dia), rendimento do ganho
(550 g carcaça/kg PC), área de olho de lombo (17,6 cm2/100 kg
PC) e espessura de gordura (2,15 mm) não foram afetados pelo
histórico nutricional durante recria.
Um quarto experimento foi realizado para avaliar
estratégias nutricionais na recria e terminação de tourinhos
Nelore. Foram utilizados 78 animais (PC inicial = 172 kg). As
estratégias nutricionais são apresentadas na Figura 9 (Moretti,
2015).

Figura 9 - Esquema de recria e terminação de tourinhos Nelore
recebendo diferentes planos nutricionais, durante
primeira seca pós desmama, águas e segunda seca
pós desmama (terminação).
Os animais que receberam proteico energético na seca
tiveram GMD e ganho em carcaça 59,5% e 54,6% superior aos
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animais que receberam proteico. Estas diferenças resultaram ao
final da seca, em 18 kg de PC e 12 kg de carcaça a mais para
animais suplementados com proteico energético. Durante as
águas, o GMD de animais que receberam proteico na seca foi
9,2% superior em relação aos que receberam proteico energético;
independente da suplementação de águas. Estas diferenças
foram suficientes para igualar o PC dos animais ao final das
águas, em função da suplementação de seca. Ou seja, a
diferença de 18 kg obtida durante a seca foi perdida nas águas. O
mesmo comportamento foi observado para o ganho em carcaça.
Na terminação, animais que receberam suplemento mineral
nas águas ganharam mais peso que aqueles suplementados com
proteico energético (1,02 vs. 0,92 kg/dia). No entanto, os animais
suplementados com proteico energético nas águas foram abatidos
com 35 kg a mais de carcaça; e espessura de gordura de 3,14
mm contra 2,55 mm dos animais que receberam sal mineral. Ao
contrário, animais que receberam suplemento mineral nas águas
apresentaram maior quantidade de componentes não carcaça, em
relação aos que receberam proteico energético (342 vs. 332 g/kg
PC). Adicionalmente, animais que receberam maior nível de
suplementação na recria (proteico energético na seca e nas
águas) apresentaram menor proporção de rúmen durante a
terminação, em relação aos demais históricos (37 vs. 40 g/kg PC).
INTENSIFICANDO A TERMINAÇÃO: DEPOSITANDO
GORDURA EM ANIMAIS A PASTO
Conforme mencionado anteriormente o conhecimento da
forma em que ocorre o crescimento animal e as alterações na
composição do ganho e composição corporal, em função dos
diferentes momentos do crescimento, é primordial para
estabelecer os planos nutricionais adequados a cada fase.
Com o intuito de intensificar a terminação a estratégia de
confinar os animais tem sido bem estabelecida, difundido e se
ajustando ao longo dos últimos anos no Brasil. Este sistema
permite oferecer dieta que atenda as exigências nutricionais do
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animal; permitindo melhor acabamento, e reduzindo o tempo
necessário para obtenção de produto mais homogêneo e
adequado aos padrões da indústria frigorífica (Pazdiora, 2011).
Historicamente, a fase de acabamento sempre esteve atrelada a
necessidade de infraestrutura para comportar vários animais num
mesmo espaço e com operacional de grandes proporções. Dessa
forma, este sistema se torna muitas vezes oneroso, tanto pelos
recursos utilizados, quanto pela mão de obra despendida. Além
da necessidade de planejamento minucioso para armazenamento
de grandes quantidades de volumoso.
No entanto, por que desembolsar tantos recursos
financeiros com instalações se, o primordial para sucesso na
intensificação é o fornecimento nutricional adequado em todas as
fases? Desta forma, para se evitar alguns aspectos negativos do
confinamento tradicional e aproveitar oportunidades, o
“confinamento a pasto” tem se tornado uma técnica promissora,
uma vez que se baseia no fornecimento de dieta com níveis
adequados de energia no próprio pasto. O concentrado é
fornecido no cocho, no próprio pasto, e o animal tem a liberdade
para consumir, voluntariamente, a quantidade de fibra necessária
que garantir manutenção do ambiente ruminal. Tal sistema não
demanda desembolsos com infraestrutura e logística de
armazenamento de volumosos. Além de proporcionar ao animal
um local mais semelhante ao seu habitat natural e ser mais
próximo da realidade dos sistemas de produção brasileiros
(Moretti et al., 2013).
O conceito principal da utilização deste sistema é otimizar o
efeito substitutivo da dieta, no qual o pasto deixa de ser o principal
componente da dieta, e animal passa a consumir maior proporção
de suplemento, permitindo, assim, a ingestão de energia
necessária para a fase de terminação. O suplemento passa a ser
ofertado em grandes quantidades (15-20 g/kg PC) e a forragem é
consumida para prevenir distúrbios ruminais (2-3 g/kg do PC)
(Moretti et al., 2013).
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Sendo assim, a equipe de pesquisadores da Agência
Paulista de Tecnologias dos Agronegócios (APTA) vem
desenvolvendo estudos com o objetivo de avaliar os efeitos do
uso dessa estratégia em diferentes cenários e seus benefícios
para a terminação.
Experimento 1. Confinamento tradicional x confinamento no pasto
Os dois sistemas de terminação foram comparados em
relação ao desempenho dos animais. Foi fornecido o mesmo tipo
e quantidade de concentrado para os dois sistemas (20 g/kg PC).
O volumoso do sistema tradicional foi bagaço de cana-de-açúcar,
com consumo ajustado em função das sobras (3-5%). Já no
sistema a pasto o volumoso foi a forragem presente no piquete e
o consumo dos animais deu-se de forma voluntária, em funções
de suas necessidades fisiológicas. O PC inicial foi de 378 kg e o
período experiemental correspondeu a 125 dias, na estação seca
(Moretti, 2015).
O PC e o GMD foram maiores para animais em
confinamento tradicional em relação ao confinamento a pasto
(522 e 1,13 vs. 494 kg e 0,96 kg, respectivamente). O ganho em
carcaça foi igual para ambos os sistemas de terminação. No
entanto, o rendimento do ganho (relação entre ganho em carcaça
e ganho em PC) foi superior para animais terminados a pasto em
relação aos animais confinados tradicionalmente (776 vs. 663 g
de carcaça/kg de PC). Tal fato pode estar relacionado aos
componentes não carcaça, em menor proporção nos animais
terminados no pasto (Moretti et al., 2013). Neste contexto, é
possível inferir que o consumo de volumoso voluntário é menor
quando comparado ao dos animais em confinamento tradicional.
Na figura 10, as afirmações são ilustradas.
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A

B

Figura 10 - As fotos A e B mostram rúmen e conteúdo ruminal
dos animais terminados no confinamento (à esquerda)
e dos animais terminados no pasto (à direita). *Peso
corporal dos animais da foto, 522 e 494 kg,
confinamento e pasto respectivamente.
Neste experimento nota-se que animais terminados no
sistema tradicional apresentaram 6,02 mm de gordura contra 3,62
mm para os animais terminados a pasto. No entanto, este último
valor está dentro do padrão exigido pela indústria; e é o que deve
ser preconizado para sistemas que não bonificam o produtor.
Sendo assim, o sistema de terminação a pasto é uma estratégia
que demonstra vantagens em relação ao produto final (adequado
para a indústria) e é uma realidade possível para produtores no
sistema tradicional de produção.
Experimento 2. Confinamento no pasto (5 ou 20 g/kg do PC)
O objetivo neste experimento foi comparar a
suplementação de alto consumo (20 g/kg PC) e outra moderada
(5 g/kg PC), como tentativa de reduzir custos com a
suplementação. Os animais iniciaram o experimento com 480 kg,
sendo suplementados por 89 dias durante período de seca (Alves
Neto, dados não publicados).
O GMD foi de 1,51 kg para animais recebendo 20 g/kg PC
contra 0,53 kg para aqueles que receberam 5 g/kg PC. A
suplementação de alto consumo promoveu animais com 2,8@ de
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PC e 5,1@ de carcaça a mais que animais que receberam 5 g/kg
PC. Outro aspecto interessante neste experimento é a deposição
de gordura. Ao observarmos a Figura 11 (A e B), podemos ver
que existe a possibilidade de se obter os 3 mm de gordura em
condições de pasto e utilizando animais não castrados. Para isso,
devemos utilizar da suplementação de alto consumo no próprio
pasto.

5 g/kg do PC
20 g/kg do PC

B

A

Figura 11 - Nas figuras A e B pode ser observada a qualidade do
traseiro de animais terminados com 20 g/kg PC em
suplemento (à esquerda) e o traseiro dos animais
terminados com 5 g/kg PC em suplemento (à direita).
Os animais terminados com 5 g/kg PC depositaram
1,8 mm de gordura de cobertura (acabamento
escasso - 2), enquanto os animais terminados com 20
g/kg do PC depositaram 3,5 mm de gordura de
cobertura (acabamento mediano - 3).
Aqui, podemos utilizar o conceito de lucro alimentar
(subtração do lucro obtido com a venda das @ produzidas menos
o valor gasto para a sua produção) para definir o nível de
suplementação mais viável. Quando se utiliza 5 g/kg PC se tem
um menor custo total com a suplementação, porém há menor

B
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produção de @, o que resulta em menor receita bruta. Neste
experimento, por exemplo, o menor nível de suplementação gerou
prejuízo, enquanto o maior nível permitiu retorno positivo.
Experimento 3. Confinamento no pasto (15 ou 20 g/kg PC)
O objetivo com este experimento foi comparar dois níveis
de alta suplementação na terminação de animais a pasto. Foi
fornecido o mesmo concentrado, na quantidade de 15 ou 20 g/kg
PC. Os animais iniciaram o experimento com 350 kg, sendo
alimentados por 140 dias, na estação seca (Moretti, 2015).
A quantidade de suplemento não afetou o GMD dos
animais, com média de 0,97 kg, sendo abatidos com 486 kg. No
entanto, os animais que receberam maior quantidade de
suplemento apresentaram maior ganho em carcaça (0,78 vs. 0,68
kg/dia). Da mesma forma, ocorreu com o rendimento do ganho,
que foi de 778 contra 735 g de carcaça/kg de PC; havendo uma
diferença de 5,8% ou 42,7 g na deposição de carcaça para o
mesmo ganho em peso. O conteúdo do tratogastrointestinal (TGI)
reduziu com aumento no nível de suplemento (60,4 vs. 77,4 g/kg
do PC). Com relação à deposição de gordura, esta foi a mesma
para ambos os níves de suplemento, com média de 2,85 mm
(abaixo do valor de 3 mm preconizado pela indústria).
Experimento 4. Confinamento no pasto - Diferentes fontes
energéticas
Foram comparadas duas fontes energéticas (milho e polpa
cítrica) para bovinos Nelore (PC inicial = 430 kg), terminados a
pasto com suplementação de alto consumo (20 g/kg PC), durante
105 dias (Lima, 2014).
Embora o ganho em peso (média de 1,22 kg/dia) não tenha
sido influenciado pela fonte energética, animais que consumiram
milho apresentaram ganho em carcaça superior quando
comparados aos animais que consumiram polpa cítrica (1,02 vs.
0,93 kg/dia). Da mesma forma, o consumo de suplemento foi
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maior para os animais que receberam milho em relação aos que
consumiram polpa cítrica (8,59 vs. 7,63 kg/dia). Tais infomações
podem ser observadas na figura 12.
Ainda que tenham sido encontradas diferenças para milho
e polpa cítrica, as duas fontes apresentam eficiência semelhante
e, desta forma, a escolha da melhor fonte energética a ser
utilizada deve ser baseada no lucro alimentar, de acordo com
cada situação.

Figura 12 - Desempenho em função da fonte energética utilizada
na terminação a pasto.
Experimento 5. Terminação a pasto – Recria com diferentes
taxas de ganho e terminação com distintas
ofertas de forragem
O experimento foi realizado para avaliar o quanto a taxa de
ganho na recria pode interferir no desempenho da terminação
com suplementação de alto consumo a pasto; com diferentes
ofertas de forragem. Foram utilizados 64 Nelore, com PC médio
de 386 kg, recebendo 20 g/kg de PC. Os animais foram recriados
com duas taxas de ganho e na terminação (120 dias) foram
distribuídos aleatoriamente em piquetes com pasto Brachiaria
brizantha cv. Marandu manejados a fim de proporcionar alta e
baixa oferta de forragem (1,31 e 2,91 kg de MS/kg de PC) (Mota,
2015).
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A oferta de forragem não afetou o desempenho na
terminação dos animais advindos de diferentes taxas de ganho na
recria. Apenas no primeiro período houve diferença entre as taxas
de ganho da recria para o GMD na terminação (443 g a mais por
dia para animais advindos de baixa taxa de ganho) (P<0,01;
Figura 13).

Figura 13 - Ganho médio diário de bovinos Nelore recriados com
diferentes taxas de ganho, e terminados a pasto
recebendo suplementação de alto consumo.
Uma vez que estes animais estavam condicionados a uma
menor taxa de ganho, ao serem alimentados com maior aporte de
energia, esta foi utilizada para adequar os órgãos metabólicos, de
modo que conseguissem aproveitar e metabolizar a nova dieta
(Sainz e Bentley, 1997). Portanto, este ganho foi em componentes
não carcaça. Isto pode ser confirmado pelo maior rendimento do
ganho, ao final da terminação, destes animais em relação aos
animais com alta taxa de ganho na recria (806 vs. 718 g de
carcaça/kg de PC).
Experimento 6. Confinamento no pasto durante as águas Estratégias de fornecimento de energia
O objetivo com este experimento foi comparar estratégias
de fornecimento de energia para terminação dos animais no
pasto, durante as águas. Os animais iniciaram a terminação com
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peso médio de 409 kg e foram suplementados por 140 dias como
a seguir: (a) sal mineral ad libitum durante 140 dias (controle); (b)
suplemento energético 7 g/kg PC durante 140 dias; (c) sal mineral
ad libitum nos 70 primeiros dias experimentais e suplementação
de alto consumo (20 g/kg PC) nos 70 últimos dias do experimento
(Gonçalves, dados não publicados).
Houve interação entre período experimental e estratégias
de suplementação para o ganho em peso (Figura 14).

Figura 14 - Ganho médio diário de animais Nelore durante a fase
de terminação, recebendo diferentes estratégias
nutricionais. Médias seguidas de mesma letra em
cada período, não diferem pelo teste t, ao nível de
10% de probabilidade.
Houve interação também entre estratégias nutricionais e
período de avaliação no PC, onde nos primeiros períodos,
animais que receberam suplemento energético apresentaram
peso superior aos animais que receberam sal mineral (Figura 15).
Entretanto, a partir do momento em que os animais submetidos à
estratégia sal/suplementação de alto consumo passaram a
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receber 20 g/kg PC, observa-se inversão desse peso, reflexo
principalmente do GMD.

Figura 15 - Peso corporal de animais Nelore durante a fase de
terminação,
recebendo
diferentes
estratégias
nutricionais. Médias seguidas de mesma letra em
cada período, não diferem pelo teste t, ao nível de
10% de probabilidade.
Quanto
ao
ganho
em
carcaça,
a
estratégia
sal/suplementação de alto consumo promoveu ganho 56% e 16%
superior ao sal e suplemento energético, respectivamente, com
ganho em carcaça de 0,374; 0,704 e 847 kg/dia para sal mineral,
energético e sal/20 g/kg do PC, respectivamente. Da mesma
maneira que o ganho em carcaça, o rendimento do ganho foi
influenciado pelo plano nutricional; sendo 5 e 20 pontos
percentuais
maior
para
animais
alimentados
com
sal/suplementação de alto consumo, em relação aqueles que
receberam suplemento energético e sal, respectivamente. Em
todas as análises de carcaça, a estratégia nutricional
sal/suplementação de alto consumo proporcionou melhores
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resultados. A possível resposta para este fato seria a modificação
no tamanho do TGI. Com a utilização de altos níveis de
suplementação para animais em pastejo, o TGI seria reduzido,
elevando, assim, a participação da carcaça no PC animais
(Moretti et al., 2013).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando alinhamos a curva de crescimento e estratégias de
suplementação, ao longo da vida do animal, podemos intensificar
a produção de carne nacional, sem que o pasto deixe de ser o
recurso basal.
REFERÊNCIAS
Bardin, C. W.; Catterall, J. F. Testosterone: A Major Determinant of
Extragenital Sexual Dimorphism. Science, v. 211, 1285-1294, 1981.
Berchielli, T.T., Canesin, R.C., Andrade, P. Estratégias de
suplementação para ruminantes em pastagem. Revista Brasileira de
Zootecnia, v.35, n. supl. p.353 -370, 2006.
Detmann E.; Paulino, M. F.; Valadares Filho, S. C.; Huhtanen, P.
Nutritional aspects applied to grazing cattle in the tropics: a review
based on Brazilian results. Semina: Ciências Agrárias, v.35, p.28292854, 2014.
Euclides, V.P.B.; Medeiros, S.R. Suplementação animal em pastagens e
seu impacto na utilização da pastagem. In: Anais do 22º Simpósio
sobre manejo de pastagem. Piracicaba: FEALQ, 2005. p.33-70.
Lemos, F.K. A evolução da bovinocultura de corte brasileira: elementos
para caracterização do papel da Ciência e da tecnologia na sua
trajetória de desenvolvimento. São Paulo: Universidade de São Paulo
(Escola Politécnica), 2013. 239p. Dissertação (Mestrado em
Engenharia) - Universidade de São Paulo /USP, 2013.

184 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

Lima, B. S. Suplementação de alto consumo na terminação de tourinhos
Nelore em pastagem de B. brizantha cv. Marandu. Jaboticabal:
Universidade Estadual Paulista, 2014. 85p. Dissertação (Mestrado
em Zootecnia) – Universidade Estadual Paulista/UNESP, 2014.
Moretti, M. H. Estratégias alimentares para a recria e terminação de
tourinhos Nelore. Jaboticabal: Universidade Estadual Paulista, 2015.
116p. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Universidade Estadual
Paulista/UNESP, 2015.
Moretti, M. H.; Alves Neto, J. A.; Resende, F. D.; Siqueira, G.R.
Confinamento no piquete: Quando e como usar? In: 8° Encontro
Confinamento – Gestão Técnica e Econômica, 2013, Ribeirão Preto,
SP. 8º Encontro Confinamento - Gestão Técnica e Econômica, 2013.
p. 79-100.
Mota, V. A. C. Efeito de diferentes ofertas de forragem na terminação de
bovinos Nelore recebendo alta suplementação recriados com
diferentes taxas de ganho. Jaboticabal: Universidade Estadual
Paulista, 2015. 79p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) –
Universidade Estadual Paulista/UNESP, 2015.
Oliveira, I. M.; Nascimento, C. F.; Vellini, B. L.; Siqueira, G. R.;
Resende, F. D. Estratégias de manejo nutricional para maximização
do ganho em carcaça em bovinos de corte. In: III Simpósio
Matogrossense de Bovinocultura de Corte, Cuiabá, MT. III SIMBOV,
2015.
Owens, F. N.; Dubeski, P.; Hanson, C. F. Factors that alter the growth
and development of ruminants. Journal of Animal Science, v. 71, p.
3138-3150, 1993.
Paulino, M. F.; Zervoudakis, J. T.; Kling de Moraes, E. H. B.; Detmann,
E.; Valadares Filho, S. C. Bovinocultura de Ciclo Curto em
Pastagens. In: III Simpósio de Produção de Gado de Corte, 2002,
Viçosa, MG. III SIMCORTE, 2002, p. 153-196.
Paulino, M. F.; Silva, H. M.; Ruas, J.R.M. et al. Efeitos de diferentes
níveis de uréia sobre o desenvolvimento de novilhas zebus. Arquivo
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 35, n.2, p. 231-45. 1983.

VI Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 185

Pazdiora, R. D. Pesos de abate e ureia protegida na dieta de terminação em
confinamento de bovinos Nelore não castrados. Jaboticabal:
Universidade Estadual Paulista, 2011. 136p. Tese (Doutorado em
Zootecnia) – Universidade Estadual Paulista/UNESP, 2011.
Rehfeld, O. A. M.; Paulino, M. F.; Amaral, R. et al. Efeito da ureia
adicionada ao sal mineral sobre o desenvolvimento de novilhas em
condições de pastagens. Reunião Anual da SBZ, 17, 1980.
Fortaleza. Anais... Fortaleza: SBZ, 1990, p. 42.
Reis, R.A.; Siqueira, G.R.; Casagrande, D. R. Suplementação alimentar
de bovinos em pastagem. In: PIRES, A. V. Bovinocultura de corte.
Piracicaba, SP. p. 219-253. 2010.
Resende, F.D.; Moretti, M.H.; Roth, M.T.P.; Benatti, J. M. B; Moreira,
A.D; Lima, B.S. Estratégias de suplementação na recria de bovinos
de corte. In: Reis, R.A.; Bernardes, T.F.; Siqueira, G.R.
Forragicultura. Jaboticabal, Gráfica Multipress, 2013, p.563.
Resende, F.R.; Faria, M.H.; Siqueira, G.R. et al. Produção de novilho
precoce no Brasil. In: PIRES, A.V. (Org.). Bovinocultura de corte.
Piracicaba: ESALQ, 2010, p.1371-1398.
Resende, F. D.; Siqueira; G.R. Estratégias de suplementação de
bovinos de corte recriados em pastagens durante o período das
águas. Pesquisa e Tecnologia, v. 8, n. 2, 2011.
Roth, M. T. P. Estratégias de suplementação na recria em pastagens e
terminação em confinamento de tourinhos da raça Nelore. Jaboticabal:
Universidade Estadual Paulista, 2012. 154p. Tese (Doutorado em
Zootecnia) – Universidade Estadual Paulista/UNESP, 2012.
Sainz, R.D.; Bentley, B. E. Visceral organ mass and cellularity in growthrestrictend and refed beef steers. Journal of Animal Science, v. 75,
n.5, p. 1229-1236, 1997.
Sampaio, R. L. Estratégias de suplementação na recria e terminação de
bovinos de corte. Jaboticabal: Universidade Estadual Paulista, 2011.
155p. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Universidade Estadual
Paulista/UNESP, 2011.

186 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

Zieba, D.A; Amstalden, M.; Willians, G.M. Regulatory roles of leptin in
reproduction and metabolism: a comparative review. Domestic
Animal Endocrinology, v. 29, p. 166-85, 2005.

BEM-ESTAR ANIMAL COM FOCO NO ABATE
Paola Moretti Rueda
World Animal Protection

Atualmente o Brasil tem um rebanho de 198,7 milhões de
bovinos com um abate anual de 47,5 milhões (ANUALPEC, 2014).
Segundo a CEPEA-ESALQ (Barros, et al., 2015) no primeiro
semestre de 2015 apenas as cadeias da bovinocultura de corte e
cana-de-açúcar obtiveram crescimento econômico de 2,7% e
1,7% respectivamente. Estes números demonstram a importância
da cadeia da pecuária de corte para a economia nacional, bem
como, para milhões de famílias envolvidas com suas atividades.
Visto a grande importância da bovinocultura de corte para o
Brasil é o momento de pensar o que deve ser feito para que o
país mantenha e/ou conquiste novos mercados. Qual é a
tendência mundial quanto a comercialização de produtos de
origem animal?
Com certeza o bem-estar é uma das respostas possíveis.
Percebe-se que está cada vez mais crescente as exigências e
legislações referentes ao bem-estar animal. Os mercados mais
exigentes também servem como motivadores da mudança. Este
exemplo é citado por Grandin (2000) quando uma grande rede
varejista, com suas exigências de bem-estar, mudou para melhor
o manejo dos bovinos em plantas frigoríficas americanas.
É sabido, que cada vez mais os consumidores vêm
demandando a origem do produto que consomem e se
preocupando com a qualidade da carne. Normalmente esta
exigência tem como base alguns fatores relacionados a qualidade
da carne propriamente dita como maciez, suculência e sabor, e
mais atualmente a qualidade ética também é questionada. A
definição de “qualidade ética” para Warriss (2000) é carne oriunda
de animais que foram criados, tratados e abatidos em sistemas
que promovam o seu bem-estar, e que sejam sustentáveis e
ambientalmente corretos.
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Sendo assim uma boa resposta para a pergunta inicial seja:
produzir e abater bovinos com melhores níveis de bem-estar para
atingir a qualidade da carne, bem como, a qualidade ética exigida
pelos consumidores nacionais e internacionais. Essa é sem
dúvida a tendência do mercado de carnes para as próximas
décadas.
Pensando pelo ponto de vista produtivo há uma relação
direta entre bem-estar e qualidade da carne. Os manejos durante
a fase de pré-abate e abate podem causar estresse prejudicando
o bem-estar e a qualidade da carne (Gallo, 1994).
Segundo Paranhos Da Costa (2013) cerca de 50% dos
bovinos no Brasil tem ao menos 1 hematoma com perda de
aproximadamente 0,5 kg de carne/hematoma. Para o autor, podese estimar que no Brasil perde-se só com hematomas cerca de 10
milhões de quilos de carnes por ano, considerando o abate de 40
milhões de animais/ano. Em valores atuais com a arroba em R$
140,00 resultaria em cerca de 94 milhões de reais.
Segundo Pellecchia (2014) para a redução da alta
ocorrência de hematomas e seu risco nas carcaças existem várias
alternativas que podem ser implementadas no sistema de
produção, como por exemplo, boas instalações de manejo,
animais menos reativos e oriundos de cruzamentos com raças
taurinas, sistemas de criação que promovam a maior interação
humano-animal e implementação de programas de treinamento, a
qual seria a alternativa de menor valor econômico e a mais efetiva
quando buscamos a promoção de boas práticas de manejo no
pré- abate de bovinos.
Nos últimos anos foram realizados diversos estudos que
analisam cada fase do manejo pré-abate e abate e sua relação
com a qualidade da carne. As fases relacionadas ao manejo préabate e abate se iniciam na preparação dos animais para o
embarque na fazenda, transporte, desembarque, descanso no
frigorífico, insensibilização e sangria. Em cada uma destas etapas
é possível minimizar o estresse, melhorar o bem-estar e a
qualidade da carne.
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EMBARQUE E MANEJO RACIONAL
O manejo de embarque inicia-se no nascimento dos bezerros.
Há evidências que o manejo aplicado aos bezerros desde muito cedo
influenciará seu temperamento no futuro (Becker, 1994), ou seja, um
embarque tranquilo, sem estresse precisa de um animal que foi bem
manejado desde cedo.
Em todas as etapas do manejo pré-abate e abate que haja
necessidade da interação entre humanos e animais é fundamental
que os humanos compreendam o comportamento dos bovinos e
assim possam maneja-los de forma racional, uma vez que, muitos
dos problemas observados quanto ao bem-estar incorrem da má
relação entre humanos e animais.
Comparando um embarque realizado de forma racional (com o
emprego de boas práticas) e o manejo convencional Paranhos da
Costa, et al., (2008), observaram 56% menos hematomas no manejo
com boas práticas em relação ao manejo convencional.
Para a aplicação das boas práticas de manejo no embarque, o
mesmo deve ser planejado com antecedência, verificando
documentação, status sanitário. Deve-se também realizar o
planejamento da viagem pensando no número de animais que serão
transportados, número de caminhões, rotas que serão seguidas,
condições das estradas. É fundamental para o bom manejo, que ele
seja realizado com calma, sem gritos ou agressões diretas aos
animais (Paranhos da Costa, et al., 2008).
TRANSPORTE
Assim como o embarque o transporte também deve ser
planejado. Muitos fatores influenciam na etapa do transporte. Os
principais fatores potencialmente estressantes aos animais são: o
desenho dos caminhões, a experiência e treinamento do motorista,
duração do transporte, números de paradas, comportamento dos
animais, temperatura, condições das rodovias (SchwartzkopfGenswein; Grandin, 2014).
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O principal aspecto a ser considerado durante o transporte de
bovinos é o espaço ocupado por animal, ou seja, a densidade de
carga (Tarrant et al., 1988). Tanto a alta densidade como a baixa
densidade no transporte podem gerar problemas como quedas,
escorregões e por consequência hematomas e contusões. Para se
determinar a densidade adequada no transporte recomenda-se o uso
de metros lineares como proposto por Tseimazides (2006). Na tabela
abaixo podemos observar quantos metros lineares é preciso para
transporta um animal em decorrência do peso corporal, neste cálculo
utiliza-se o espaço livre dentro de cada compartimento para
determinar quantos animais serão transportados (tabela 1). Por
exemplo, para bovinos de 600kg, deve-se dividir o comprimento de
cada compartimento do caminhão por 0,57 metros lineares.
Tabela 1 - Espaço linear requerido
decorrência do peso vivo
Peso vivo
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
Adaptado de Tseimazides (2006).

por

cada

bovino

Espaço linear - Metros/cabeça
0,33
0,37
0,41
0,44
0,47
0,51
0,54
0,57
0,60
0,63
0,65
0,68
0,71
0,73
0,76
0,78

em
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Em bovinos a maior influência do transporte na qualidade
da carne é a diminuição do glicogênio muscular por atividade
física ou estresse físico, promovendo uma queda anormal do pH
post-mortem, originando a carne DFD (escura, firme e seca)
(Knowles, 1999). O fato do pH não reduzir como esperado está
relacionado à falta do ácido lático produzidos pelos processos
bioquímicos de transformação glicogênio em ATP no processo de
transformação do musculo em carne.
O defeito DFD que está ligado ao estresse em período
longo antes do abate. Este estresse prolongado pode ser em
decorrência de tempo de transporte prolongado, tempo de jejum
prolongado, montas e brigas.
JEJUM E ÁREA DE DESCANSO
As características ruminais conferem aos bovinos uma
maior resistência ao tempo de jejum em relação as espécies não
ruminantes, desde que hidratados antes do transporte.
Segundo Gregory (2007) o jejum realizado de forma correta
tem um impacto positivo no bem-estar e na qualidade de carne.
De acordo com este autor o período total de jejum não deve
ultrapassar 12 a 16 horas, sendo que períodos superiores
poderiam gerar estresse crônico provocado pela fome e
comprometer o rendimento da carcaça. Esta informação corrobora
com o estudo de Vogel et al, (2011) no qual, períodos de jejum
em vacas entre 18 e 36 horas teve efeito significativos na
qualidade de carne, porém não foi observado esta diferença para
cortisol plasmático que é um indicador de estresse.
Wariss (1990), avaliou diversos estudos sobre o tempo de
jejum ele observou que os problemas encontrados estão
relacionados a qualidade de carne, sendo os mais evidenciados
carne escura, maior força de cisalhamento e perdas de peso.
Estes problemas estão associados ao consumo das reservas de
glicogênio, que tem efeito direto na qualidade de carne como
discutido antes. Na figura 1 podemos observar uma coletânea de
trabalhos demonstrando o efeito da % na perda de peso e tempo
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de jejum. Observamos que com o passar do tempo de jejum há
aumento linear e progressivo na % de perda de peso.

Figura 1 - O efeito da % na perda de peso e tempo de jejum
(Wariss, 1990).
Para Gallo, et al., (2003) o tempo de jejum está associado
ao tempo de transporte, ela relata que bovinos transportados por
mais de 16 horas associados a grandes tempos de descanso gera
perdas na qualidade da carcaça.
A alimentação dos animais irá influenciar diretamente no
tempo de passagem pelo rúmen, portanto extrapolar condições
ambientais e de dieta diferentes das nossas pode implicar em um
erro. Na grande maioria a literatura trabalha com tempo de jejum
total (transporte mais frigorífico). Ressaltando que há prejuízos a
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indústria no que tange a qualidade e rendimento da carcaça em
jejum superior a 16 -18 horas.
A área de descanso no frigorífico deve ser um local calmo e
tranquilo, com um manejo adequado com o objetivo de minimizar
o estresse decorrente do embarque, viagem, desembarque e
ambientes completamente novos aos animais. O tempo de
permanência para frigoríficos exportadores que atendem ao
Regulamento da EC 1099 da União Europeia, o tempo de
permanência máxima dos bovinos nos currais do frigorífico deve
ser de 12 horas, e caso não sejam abatidos devem ser
realimentados. Porém pelas normas brasileiras (Instrução
normativa Nº3) a qual prevê que se os animais permanecerem
nos currais de espera por mais de 24 horas devem ser
realimentados. Na área de descanso deve ser provido aos
animais água (potável) em quantidade suficiente, sombra e
espaço adequado para o descanso.
INSENSIBILIZAÇÃO E SANGRIA
A finalidade da insensibilização é que o animal tenha a
perda da consciência antes de sofrer o estímulo a dor.
Os métodos de insensibilização para abate humanitário no
Brasil, regulamentados pelo Instrução Normativa n° 3 (Brasil,
2000), classificam-se em:
• Métodos mecânicos – dardo cativo penetrante - realizado
com pistola de dardo cativo, acionado por ar comprimido ou
cartucho de explosão;
• Métodos mecânicos – dardo cativo não penetrante apenas realizado por pistolas de dardos sem penetração na
caixa craniana, elas causam a concussão com o impacto
• Método elétrico - eletronarcose - é muito pouco utilizada no
Brasil. O princípio da insensibilização por eletronarcose é a
despolarização nos neurônios causada pela corrente
elétrica adequada que passa pelo cérebro causando a
inconsciência.
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• Método da exposição à atmosfera controlada - faz-se uso
de atmosfera com dióxido de carbono (CO2), ou mistura
deste com outros gases, onde os animais são expostos
para insensibilização por anóxia ou hipóxia. Este método
não é utilizado em bovinos.
Segundo Roça (1999) o dardo cativo é considerado o mais
eficiente e humano para insensibilização de bovinos. Quando se
utiliza a pistola de dardo cativo penetrante, além da concussão
cerebral observa-se também laceração do tecido cerebral (Finnie,
1993). Porém a eficiência da insensibilização pode ser
prejudicada por problemas operacionais ou mecânicos.
Dentre as falhas mecânicas, as mais comuns são: falta de
manutenção e limpeza das pistolas e uso do cartucho ou pressão
do ar comprido errado. Além dos problemas mecânicos
verificamos que a estrutura também é importante, por exemplo um
box de contenção adequado que contenha o corpo e a cabeça do
animal com certeza melhora a eficiência da insensibilização.
Dentre as falhas operacionais pode-se citar a falta de
capacitação do operador, o mal posicionamento da pistola e/ou
angulação errada. Tanto os problemas operacionais como os
mecânicos devem ser sanados assim que observados evitando
problemas relacionados a má insensibilização e sofrimento
desnecessário dos animais.
Após a insensibilização e antes de realizar a sangria é
fundamental avaliar se os animais apresentam os sinais de uma
boa insensibilização. Estes sinais são: queda imediata, ausência
de vocalização, ausência de reflexo de endireitamento (tentativa
de levantar), ausência de reflexo corneal ou piscar espontâneo,
pupila dilatada, olhar fixo e vidrado, ausência de respiração
rítmica (movimentos coordenados no flanco ou focinho),
relaxamento da mandíbula e exposição da língua, membros
dianteiros estendidos (estaqueamento) e membros traseiros em
algumas situações se movimentam de forma não coordenada
(pedaleio) (Ludtke et al., 2012; EFSA, 2004).
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Se algum animal apresentar pelo menos: presença de
respiração rítmica, presença de reflexo corneal e presença de
reflexo palpebral há forte evidencia que o animal está sensível e
que a insensibilização falhou (Gregory, 1998). Em caso de falha
da insensibilização o frigorífico deve dispor da pistola portátil de
dardo cativo com cartucho de explosão para reinsensibilizar o
animal imediatamente (Ludtke et al., 2012).
A sangria deve ser realizada o mais rápido possível após a
insensibilização. A função da sangria é causar a morte do animal
por choque hipovolêmico antes que o mesmo retorne à
consciência, através da secção dos grandes vasos que emergem
do coração. No Brasil pela IN nº3 o tempo entre insensibilização e
sangria para pistolas é de no máximo 1 minuto.
Há uma infinidade de fatores relacionados aos manejos no
pré-abate e abate de bovinos que influenciam diretamente no
bem-estar destes animais. Cada um destes fatores é primordial
para o bem-estar, deve-se mitigar ao máximo os pontos críticos
em cada uma das etapas com o objetivo de melhorar o bem-estar
dos animais, bem como a qualidade intrínseca e ética do produto.
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PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE CARNE BOVINA NA
AMAZÔNIA: FUNDAMENTOS E PRÁTICA
José Neuman Miranda Neiva; Ana Claudia Gomes Rodrigues Neiva;
Lorena Mota Bringel; Angélica Pedrico; João Restle
Universidade Federal do Tocantins

INTRODUÇÃO
A pecuária bovina na Amazônia é um dos temas mais
comentados e debatidos nos fóruns ambientais mundiais nas
últimas décadas. Embora haja colocações pertinentes e que
vários cientistas mundiais têm se envolvido, uma porção
considerável das opiniões são de indivíduos leigos e que, na
maioria esmagadora nunca visitaram a região. Mas infelizmente a
opinião de leigos tem impactado de forma negativa a atividade
pecuária na região pois os vários veículos de comunicação nem
sempre filtram informações antes de publicá-las e não raro,
opiniões equivocadas são divulgadas trazendo enormes prejuízos
à atividade.
No entanto, deve-se atentar para o fato de que, a bacia
amazônica talvez seja a última porção territorial do planeta com
áreas naturais ainda intocadas pelo homem. Assim, faz se
necessário que tratemos essa região do planeta com enorme
cuidado e, preservá-la ou conservá-la é uma decisão importante
para o Brasil e para o mundo. O Brasil como detentor da maior
parcela individual da Amazônia tem que se debruçar para traçar
os planos que melhor se adequem à utilização dos recursos
naturais da Amazônia.
Nos últimos anos a pecuária bovina deixou de ser a única
atividade responsável pela expansão da fronteira agrícola na
Amazônia, pois a cultura da soja tem avançado de forma firme e
contínua para o interior da região. Em uma análise detalhada
sobre o tema Walker et al. (2009) analisaram na perspectiva
histórica a ocupação da Amazônia pela pecuária bovina e pela
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soja, sendo leitura importante para aqueles interessados em
conhecer detalhes da região.
O TERRITÓRIO DA AMAZÔNIA LEGAL E O BRASIL
O termo Amazônia é abrangente e muitas vezes deve-se
definir de forma clara o que está se denominando Amazônia.
Muitas pessoas, equivocadamente, entendem a Amazônia como
sendo a parte do território brasileiro compreendida pela região
Norte, composta pelos Estados do Tocantins, Pará, Amapá,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. No entanto é importante
lembrar que a Amazônia vai além das fronteiras brasileiras e além
da região norte. Normalmente usa-se o termo Amazônia Legal
para delimitar uma entidade geopolítica que envolve, não só as
áreas com florestas tropicais úmidas, como também áreas de
cerrado e seus ecótonos, presentes principalmente nos Estados
do Mato Grosso, Tocantins e Rondônia.
A região denominada Amazônia Legal segundo o IPEA
(2008) “é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro
e engloba a totalidade de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas,
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do
Estado do Maranhão (a oeste do meridiano de 44ºW), perfazendo
5,0 milhões de km²”. Segundo Valentim e Andrade (2009) dá área
total da Amazônia Legal, 61% é representada pelo Bioma
Amazônia enquanto o restante está distribuído entre o bioma
cerrado e de transição (24%) e áreas antropizadas com uso de
pastagens cultivadas (8%), vegetação secundária (5%) e
agricultura (2%).
Esses números devem ser analisados com muito critério,
pois, quando se diz que se deve preservar a Amazônia brasileira
poderemos estar propondo que se exclua do sistema produtivo
nacional, 59% do seu território. Assumindo que ao que se sabe,
nenhum outro país do mundo estabelece a necessidade de
reserva legal nas propriedades rurais particulares, seria justo o
Brasil, ser o único a excluir 59% de seu território para reserva
ecológica? Essas colocações se fazem necessárias, não no
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sentido de defender o desmatamento desenfreado e irresponsável
que as vezes ocorrem, mas para nos situarmos na realidade do
que se propõe em alguns fóruns ambientais. Além do mais há que
destacar que do total de 5.217.423 km2 da Amazônia Legal,
1.947.972 km2 são destinados a reserva indígenas e unidades de
preservação (municipal, estadual e federal), representando
aproximadamente 37,3% da área total.
A OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA AO LONGO DOS SÉCULOS XIX
AO XXI
Desde o século XIX com o chamado ciclo da borracha, o Brasil
tenta ocupar a região Amazônica de forma efetiva. Nesse período
segundo Weinstein (1983) os ganhos econômicos dos moradores da
região aumentaram de forma significativa e segundo o autor de forma
“sem precedentes” na história da região.
Após o ciclo da borracha, várias tentativas foram feitas para
tentar impulsionar a economia da região, sendo inclusive essa política
prevista na constituição brasileira de 1946. No entanto a construção
de Brasília e transferência da capital para a região Centro-Oeste foi
um acontecimento histórico que alterou o cenário demográfico e
geopolítico do Brasil. Ao longo do século XX várias políticas foram
implementadas, dentre as quais se destaca a construção de rodovias
como a Belém-Brasília, considerada até hoje como uma das
principais ações que permitiram o acesso à região (Valverde e Dias,
1967). No entanto a Belém-Brasília atingiu mais as regiões de cerrado
o que levou à construção das rodovias Transamazônica que cortava a
região de leste a oeste e a Cuiabá-Santarém que a cortava de norte a
sul a mil quilômetros à oeste da Belém-Brasília.
Outras ações como a isenção de 100% de impostos para
empresas que se instalassem na Amazônia, foram pilares do
chamado Plano Nacional de desenvolvimento. Dentre os principais
beneficiados por essa ação estão os criadores de gado, o que de
certa maneira estava segundo Hall (1989) de acordo com os padrões
de investimentos do Banco Interamericano de desenvolvimento e o
Banco Mundial. Em 1975 foi lançado o II Plano Nacional de
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desenvolvimento onde se estimulou a infraestrutura de agroindústrias
na Bacia Amazônica, visando basicamente a exportação. Entre os
incentivos de exportação, grande destaque foi dado às indústrias
ligadas à pecuária de corte, ao ponto que segundo Hecht et al. (1988)
foram aprovados 469 projetos pecuários (Bovinos de corte) num
montante de 565 milhões de dólares.
Nos anos 1980, foi criado o Projeto Grande Carajás para
exploração das riquezas minerais da região, com ênfase para o
minério de ferro em Carajás-PA, onde segundo estudos recentes tais
reservas poderiam atender até 7,5% da demanda de ferro do mundo.
Ainda na década de 1980 outros investimentos em infraestrutura
foram realizados, como a usina de Tucuruí no rio Tocantins, 900 km
de ferrovia e dois portos, que de certa maneira permitiram o
escoamento da produção com mais facilidades em relação a tempos
passados.
A PECUÁRIA DE CORTE NO BRASIL E NA AMAZÔNIA LEGAL
A pecuária de corte como ferramenta de ocupação da
Amazônia Legal repetiu o fenômeno de ocupação do interior do
território brasileiro ao longo dos últimos cinco séculos nas regiões
sul, sudeste e centro-oeste. Normalmente as áreas são ocupadas
pelos pecuaristas que buscam as áreas de fronteiras agrícolas
devido ao baixo preço das terras e em muitos casos uma maior
fertilidade natural dos solos. No caso da Amazônia, embora a
pecuária tenha uma grande importância no processo de ocupação
territorial, a indústria madeireira também teve uma parcela de
ocupação. No entanto, após a extração da madeira, quase
sempre as áreas passavam para sistemas pastoris, com ênfase
ao gado de corte.
Mas não há como associar uma única causa para o
desmatamento na Amazônia Legal. Rivero et al. (2009)
enfatizando que a mesma “se dá não por uma causa única, como
a rentabilidade específica da atividade, mas é o resultado da
interação complexa de múltiplas causas. Essas causas estão
associadas, principalmente, à liquidez da atividade, à relativa
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simplicidade dos processos produtivos, bem como ao baixo nível
de investimento de capital necessário à sua instalação. A pecuária
está presente tanto na fronteira mais antiga quanto nas zonas de
expansão da ocupação da floresta. É uma atividade que, pela sua
importância na participação da ocupação, necessita de análises
mais precisas, bem como de políticas públicas específicas para o
seu desenvolvimento e também para a redução do seu impacto
na fronteira do desmatamento”.
Mas é preciso entender que, embora não se possa isolar
uma causa única para o desmatamento na Amazônia Legal, é
inegável que a criação de bovinos apresenta forte correlação com
o mesmo, conforme já demonstrado por Rivero et al. (2009),
porém a partir de meados da década de 1990 a cultura da soja
passou assumir importante papel nesse cenário, principalmente
nos Estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.
Se for analisada a evolução do rebanho brasileiro por
região e estados da federação, claramente detectamos que a
criação de bovinos, principalmente de corte, migrou ao longo dos
últimos 30 anos para a Amazônia Legal. Conforme pode ser visto
na Tabela 1, enquanto os rebanhos do Brasil, da região sul,
sudeste e nordeste cresceram 34,9%, 3,77%, 2,41%, 28,59%
respectivamente, o rebanho da Amazônia legal cresceu 136,67%.
Tabela 1 - Efetivo rebanho bovino segundo as grandes regiões 1994, 2004, 2014
Região
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro Oeste
Brasil
Amazônia Legal

1994
17.966.117
22.824.686
37.604.020
26.428.553
53.419.853
158.243.229
34.721.995

Anos
2004
39.787.138
25.966.460
39.379.011
28.211.275
71.168.853
204.512.737
71.634.267

2014
45.826.142
29.350.651
38.508.537
27.424.461
71.234.141
212.343.932
82.176.677

Variação (%)
1994-2014
155,07
28,59
2,41
3,77
33,35
34,19
136,67

Ao se analisar os dados da Tabela 2 observa-se que os
Estados do Pará e Mato Grosso detêm os maiores rebanhos da
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região, porém os maiores crescimentos entre 1994 e 2014 são
observados nos Estados do Acre e Rondônia, regiões onde o
processo de reforma agrária incorporou muitas áreas de terra e a
pecuária foi bastante difundida. Infelizmente os dados referentes a
desmatamento devido à reforma agrária são escassos e em
alguns casos inexistentes.
Tabela 2 - Efetivo rebanho bovino da Amazônia Legal nos anos de
1994, 2004, 2014
Estado
Rondônia

1994

Anos
2004

2014

Variação (%)
1994-2014

3 469 515

10.671.440

12 744 326

267,32

Acre

464 523

2.062.690

2 799 673

502,70

Amazonas

746 638

1.156.723

1 405 208

88,20

Roraima

285 596

459.000

735 962

157,69

7 539 452

17.430.496

19 911 217

164,09

Pará
Amapá

86 221

82.243

167 529

94,30

Tocantins

5 374 168

7.924.546

8 062 227

50,02

Mato Grosso

12.653.943

25.918.998

28 592 183

125,95

Maranhão

4.101.939

5.928.131

7 758 352

89,14

Amazônia Legal

34 721 995

71 634 267

82 176 677

136,67

É importante ressaltar que a Amazônia Legal possui um
rebanho bovino de cerca de 82 milhões de cabeças, o que
representa 38,7% do rebanho bovino do Brasil (cerca de 212
milhões de cabeças). Não é demais lembrar que dos
aproximadamente 500 milhões de hectares de domínio territorial
da Amazônia Legal, apenas 71 milhões de hectares são ocupados
por pastagens naturais e cultivadas (Valentim e Andrade, 2009).
Esses dados devem ser analisados e pensados para
definirmos o que seria razoável para traçarmos como meta para a
pecuária de corte na região Amazônica.
O primeiro aspecto a se analisar é se há realmente
necessidade de expansão da área de pastagens na Amazônia
Legal. Na realidade trabalha-se com aproximadamente 82 milhões
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de cabeças em 71 milhões de hectares. Será que frente a pressão
internacional para redução do desmatamento na região, não seria
mais sensato investir em novas tecnologias para que se
aumentasse a taxa de lotação das pastagens?
Embora se entenda que, muito ainda precisa ser feito,
trabalha-se atualmente na Amazônia Legal com uma realidade
diferente daquela de décadas passadas. A primeira é com relação
ao status sanitário da região, onde a maior parte das regiões
produtoras é livre da febre aftosa com vacinação. Isso permite
que a carne produzida na região possa ser exportada para vários
países do mundo o que com certeza permitirá que os produtores
obtenham melhores preços para seus produtos. Com isso abre-se
a oportunidade de maior investimento em tecnologias e maiores
taxas de lotação o que redundaria em menor pressão para
abertura de novas áreas de floresta para formação de pastagens.
Outro aspecto importante é o crescimento da agricultura na
região, com destaque para a cultura da soja e em menor escala
para o milho. Com o aumento da produção de grãos abre-se a
perspectiva de intensificação da produção via confinamento ou
suplementação a pasto. Conforme pode ser visto nas tabelas 3 e
4 tanto a produção de milho quanto de soja, cresceram mais na
Amazônia Legal que no restante do Brasil.
Enquanto a produção de milho no Brasil cresceu 145,87%
de 1994 a 2014, no mesmo período na Amazônia Legal esse
cresciemnto foi de 788,04%. Em alguns Estados como o Mato
Grosso o crescimento foi de 1453,12%. Com isso inúmeras
empresas ligadas a produção de proteína animal tem se
deslocado para a região visando minimizar os custos de produção
de rações. No ano de 2015 observou-se que no Estado do Mato
Grosso ocorreu a melhor relação de troca de arrobas de carcaça
bovina por saca de milho. Esse fato impulsionou investimento em
confinamentos e suplementação de bovinos a pasto com alto
grão.
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Tabela 3 - Quantidade produzida (t) de milho segundo as grandes
regiões e nos estados da Amazônia Legal - 1994, 2004 e
2014

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-oeste

1994
32.487.625
837.482
2.721.615
7.164.870
16.245.176
5.518.482

Ano
2004
47.787.559
1.071.982
2.898.693
10.753.843
17.569.214
9.493.827

2014
79.877.714
1.724.305
6.693.954
11.020.109
24.362.490
36.076.856

Variação (%)
1994-2014
145,87
105,89
145,96
53,81
49,97
553,75

Amazônia Legal

2.400.294

4.889.803

21.315.668

788,04

926
68.252
24.956
240.380
24.000
3.408.968
570.311
408.853
143.157

1.958
104.984
21.430
542.279
15.350
18.071.316
590.078
1.520.047
448.226

636,09
77,30
252,35
38,95
104,67
1453,12
104,40
280,72
424,52

Região/Estado

Amapá
Acre
Amazonas
Rondônia
Roraima
Mato Grosso
Pará
Maranhão
Tocantins

266
59.214
6.082
390.273
7.500
1.163.551
288.692
399.261
85.455

(Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 1995, 2006 e 2015).

Há que destacar que a introdução da agricultura na região
Amazônica alterou o uso da terra e os dados estatísticos mostram
claramente esse fato. Entre os anos de 1996 e 2006 a taxa de
lotação das pastagens na região Amazônica saiu de 0,54 UA/ha
para 0,91 UA/ha, praticamente dobrando os valores (Tabelas 5 e
6). No mesmo período a taxa de lotação média do Brasil saiu de
0,68 UA/ha para 0,94 UA/ha (Valentim e Andrade, 2009
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Tabela 4 - Quantidade produzida (t) de soja segundo as grandes
regiões e nos estados da Amazônia Legal - 1994, 2004 e
2014

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-oeste

1994
24.931.832
68.637
1.024.430
2.499.815
11.209.966
10.128.984

Ano
2004
49.549.941
946.649
3.659.065
4.514.944
16.402.467
24.026.816

2014
86.760.520
3.521.562
6.571.222
5.054.778
29.623.128
41.989.830

Amazônia Legal

5.529.067

16.368.559

31.892.938

-

-

40.792

Região

Amapá

Variação (%)
1994-2014
247,99
5.030,71
541,45
102,21
164,26
314,55
476,82
-

Acre

-

-

1.095

-

Amazonas

-

5.461

-

-

Rondônia

11.052

163.029

614.678

5.461,69

Roraima

-

26.400

33.950

-

5.319.793

14.517.912

26.495.584

398,06

-

Mato Grosso
Pará

-

140.637

99.437
903.998

736.947

Maranhão

1.875.792

1.233,78

Tocantins

57.585

652.322

2.094.100

3.536,54

(Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 1995, 2006 e 2015).
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Tabela 5 - Dinâmica da área de pastagens nas regiões do Brasil e
da Amazônia Legal entre 1975 e 2006
1975
Hectares %
(x1000)
Norte
5.281
3,2
Nordeste
30.624 18,5
Sudeste
47.272 28,5
Sul
21.159 12,8
Centro-oeste
61.310 37,0
Brasil
165.652 100
Amazônia legal 20.333 12,3
Hectares %
Região
(x1000)
Acre
124
0,6
Amapá
350
1,7
Amazonas
192
0,9
Maranhão
3.808 18,7
Mato grosso
11.243 55,3
Pará
3.037 14,9
Rondônia
224
1,1
Roraima
1.353
6,7
Tocantins
*
*
Amazônia legal 20.333 100
Região

1985
Hectares
(x1000)
20.876
35.148
42.487
21.423
59.244
179.188
42.727
Hectares
(x1000)
326
478
476
5.446
16.404
6.596
1.100
1.247
10.650
42.727

%
11,7
19,6
23,7
12,0
33,1
100
23,8
%
0,8
1,1
1,1
12,7
38,4
15,4
2,6
2,9
24,9
100

1996
2006
Hectares
%
Hectares
%
(x1000)
(x1000)
24.386
13,7
32.630
18,9
32.076
18,1
32.648
18,9
37.777
21,3
32.071
18,6
20.696
11,6
18.145
10,5
62.763
35,3
56.836
33,0
177.700 100
172.333 100
51.149
28,8
61.602
35,7
Hectares
%
Hectares
%
(x1000)
(x1000)
614
1,2
1.032
1,7
244
0,5
432
0,7
528
1,0
1.836
3,0
5.310
10,4
6.162
10,0
21.452
41,9 22.809 37,0
7.455
14,6 13.167 21,4
2.922
5,7
5.064
8,2
1.542
3,0
806
1,3
11.078
21,7 10.290 16,7
51.149
100
61.602
100

Variação
%
518
7
-32
-14
-7
4
203
%
732
23
855
62
103
334
2.155
-40
-3
203

Fonte:Valentim e Andrade (2009), adaptado de IBGE (2009d; 2009e).

Embora ainda não haja estudos detalhados sobre as
causas dessas alterações há inúmeras argumentações no sentido
que, com o avanço da agricultura, o preço da terra sobe e os
pecuaristas acabam cedendo parte das fazendas via venda ou
aluguel e intensificam a produção no restante da área. Isso tem
sido feito principalmente utilizando adubação das pastagens,
suplementação a pasto e confinamento. A seguir discutir-se-á
algumas tecnologias desenvolvidas na região Amazônica que
permitem uso mais intensivo das terras para a pecuária de corte.
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Tabela 6 - Evolução da taxa de lotação das pastagens nas regiões
do Brasil e nos Estados da Amazônia Legal entre 1975
e 2006
Região
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-oeste
Brasil
Amazônia Legal
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Maranhão
Mato Grosso
Rondônia
Roraima
Tocantins

1975

1985

1996

2006

----------------------------UA/ha-------------------0,34
0,35
0,55
0,97
0,60
0,62
0,68
0,81
0,57
0,66
0,73
0,94
0,88
0,96
1,01
1,18
0,30
0,45
0,59
0,91
0,51
0,58
0,68
0,94
0,30
0,36
0,54
0,91
0,76
0,79
1,03
1,77
0,17
0,17
0,64
0,76
0,78
0,68
1,08
0,51
0,40
0,45
0,66
1,04
0,53
0,59
0,64
0,92
0,21
0,30
0,49
0,84
0,21
0,54
1,00
1,68
0,16
0,21
0,21
0,51
*
0,26
0,36
0,57

Variação (%)
1975-2006
187
35
64
18
201
83
203
134
347
-35
160
73
305
716
224
118

Fonte: Valentim e Andrade (2009), adaptado de IBGE (2009d; 2009e).

TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL NA
AMAZÔNIA LEGAL
Conforme já discutido anteriormente, embora a Amazônia
seja uma área de grande extensão territorial, não há possibilidade
de expansão da atividade pecuária de forma horizontal, ou seja,
via incorporação de novas áreas. Isso se dá, devido ao novo
código florestal e as grandes extensões de terras ocupadas com
reservas indígenas e áreas de preservação.
Assim, não resta outra alternativa a não ser a intensificação
dos sistemas de produção visando elevar a taxa de lotação das
pastagens. Obviamente que há inúmeras alternativas para
intensificação dos sistemas de produção de carne na Amazônia,
porém abordaremos aquelas que no entender dos autores podem
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impactar de imediato os índices produtivos atuais da região
Amazônica.
Uma das principais técnicas a ser implementada para maior
produtividade na região amazônica é a adubação de pastagens.
Ao contrário das demais regiões brasileiras, na Amazônia a
distribuição das chuvas é bastante ampla com chuvas variando de
5 até 8 meses ao longo do ano. Além disso, há excelente
condição de luminosidade e temperatura o que, em vários
trabalhos tem mostrado produções superiores às demais regiões
para a maioria das gramíneas tropicais testadas.
Em trabalho desenvolvido na Escola de Medicina
Vaterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Tocantins
foram testados níveis de adubação de 150, 300 e 450 kg de
nitrogênio por hectare e chegou a taxas de lotação de até 9,48
unidades animal por hectare ou 20 cabeças de machos nelore de
sobreano por hectare (Tabela 7).
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Tabela 7 - Desempenho produtivo de bezerros Nelore mantidos
em pastagens de capim-Mombaça na Amazônia
brasileira
Tratamento
Ciclo

150 Kg

Valor de P

300 Kg

450 Kg

Média

CV

Níveis

Ciclo

NxC

27,86

0,189

0,0022

0,021

26,02

0,273

0,002

0,125

39,08

0,155

0,0009

0,043

206,25c 39,08

0,155

0,0009

0,043

Carga UA/ha/ciclo
1º

4,34Aa

4,34Aa

4,66Aa

4,45

2º

5,72Abc

5,55Ab

6,01Ab

6,80

3º

6,58Ac

6,80ABb

7,87Bc

7,87

4º

5,23Aab

7,55Ac

9,48Ad

5,60

Média

5,47

6,06

7,01

Nº cab/ha/ciclo
1º

10,95Aa

10,72Aa

11,49Aa

11,05a

2º

13,25Aab

15,25Ab

17,57Ab

15,36b

3º

14,54Ab

16,15ABb

20,31Bc

17,00b

4º

10,75Aa

11,25Aa

12,13Aa

11,37a

Média

12,37A

13,34ª

15,38A

GMD/ ha/ciclo
1º

2,34Aa

4,49Aa

4,61Aa

3,82ª

2º

7,99Ab

9,09ABb

11,24Bb

9,44b

3º

6,63Abc

6,90Ac

8,55Ac

7,36c

4º

5,08Ac

4,92Aa

4,73Aa

4,91ª

Média

5,51A

6,35ª

7,28A

GMT/ ha/ciclo
1º

65,76Aa

125,92Aa

129,32Aa

107a

2º

223,95Ab

254,61ABb

3º

185,67Abc

193,46Ac

239,62Ac

4º

142,46Ac

137,83Aa

132,46Aa 137,58a

Média

154,46A

177,96ª

314,92Bb 264,49b

204,08A
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Conforme pode ser visto na Tabela 7 os índices possíveis
de se atingir são bastante elevados e, se utilizados de forma
organizada permite que se amplie o rebanho da região e ainda
ceda área para a agricultura, que tem ocupada cada vez mais
espaço na região. Entretanto, a aplicação do conceito de
adubação de pastagens ainda é pouco usada na região pois boa
parte dos pecuaristas que se instalaram na região o fizeram em
busca de “terras baratas e férteis onde não se precisa gastar com
adubação”. Esse conceito aliado com a falta de hábito de
consultar técnicos com conhecimento tem levado ao atraso
temporal no sentido de se adotar essa tecnologia.
Outra tecnologia que vem sendo usada com bastante
ênfase é suplementação a pasto. Na região vários pesquisadores
utilizando conceitos desenvolvidos por Paulino et al. (2014) vem
desenvolvendo alternativas regionais para melhor utilização dessa
técnologia. Trabalho desenvolvido por Rezende (2015)
demonstrou que é possível se obter produtividades de até 26
arrobas por hectare e taxas de lotação de até 6,22 animais por
hectare. Destaca-se que a produtividade de 26 arrobas por
hectare é por um período de 115 dias, ou seja, esse valor pode
ser dobrado se considerarmos o ano como um todo.
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Tabela 8 - Indicadores zootécnicos e econômicos de acordo com
as estratégias de suplementação
Mistura
Mineral

Índices

Suplemento
energéticos

Protéico
energético

Peso vivo inicial (kg)

262,0

311,3

299,7

Peso vivo final (kg)

357,6

423,3

425,8

GMD (kg/dia)

0,831

0,974

1,097

Período de avaliação (dias)

115

115

115

Taxa de lotação (animais/ha/ano)

4,99

5,93

6,22

GPT (kg/animal/ano)

95,6

112,0

126,2

Produtividade (kg/ha)

476,9

664,2

784,7

Produtividade (@/ha)

15,90

22,14

26,16

50

50

50

Rendimento de Carcaça (%)
Peso de Carcaça (@)
Custo Animal (R$/animal/ciclo)
Custo Animal (R$/ha/ciclo)
Reposição

(R$/ciclo)1

Reposição

(@/ciclo)2

Valor da @ (R$)3
Receita ciclo (R$/animal)
Líquido

(R$/animal/período)4

Líquido

(R$/ha/período)4

178,78

211,67

212,91

R$ 899,32

R$ 959,57

R$ 946,05

R$ 4.487,61

R$ 5.690,23

R$ 5.884,41

R$ 430,57

R$ 402,56

R$ 409,90

3,91

3,66

3,73

R$ 110,00

R$ 110,00

R$ 110,00

R$ 1.311,07

R$ 1.552,25

R$ 1.561,36

R$ 411,75

R$ 592,68

R$ 615,31

R$ 2.054,64

R$ 3.514,60

R$ 3.827,24

Receita Líquida (R$/animal/ano)

R$ 34,31

R$ 49,39

R$ 51,28

Receita Líquida (R$/ha/ano)

R$ 171,22

R$ 292,88

R$ 318,94

1= Custo por animal de reposição/ciclo de 28 dias; 2= Custo por animal de reposição em
arrobas/ciclo; 3= Valor da arroba no período de Maio de 2014; 4= Receita líquida
considerando-se apenas o período experimental de 115 dias.

Outro aspecto importante de se alertar com relação à
suplementação é o nível de fornecimento do suplemento. Embora
em outras regiões do Brasil a tradição seja suplementar os
animais em níveis abaixo de 1% do peso corporal, nas regiões de
fronteiras tem se trabalhado com níveis bastante elevados. A
oferta de grãos a preços relativamente baixos e preço da arroba
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de bovinos relativamente elevado torna essa prática bastante
atrativa e tem sido estudada e divulgada de forma bastante
intensa.
Pesquisas foram desenvolvidas na região Amazônica
testando níveis de suplementação elevados (2% do peso vivo) e
até mesmo com fornecimento de concentrado ad líbitum com
elevadas taxas de lotação. Mendes Filho et al. (2014)
desenvolveram pesquisa onde se avaliou o desempenho de
bovinos Nelore de sobreano suplementados com concentrado ao
nível de 2% do peso vivo e ad libitum. Conforme pode ser visto
na Tabela 1, os animais recebendo concentrado ad libitum
apresentaram ganho de peso diário (1,765 kg/dia) compatível com os
desempenhos observados para os animais confinados (1,677 kg/dia).
Tabela 9 - Ganho em peso médio diário (GMD/kg/dia) e consumo
médio diário da matéria natural dos suplementos
(CMN/kg/dia) durante o período experimental
Tratamento
Pasto + 2% do peso vivo milho grão moído
Pasto + grão moído ad libitum
Pasto + 2% do peso vivo milho grão inteiro
Pasto + grão inteiro ad libitum
Confinamento com adaptação de 21 dias no pasto , Grão
inteiro ad libitum
Confinamento com adaptação de 21 dias no pasto, Grão
moido, ad libitum
Milho inteiro ad libitum em confinamento sem adaptação
CV %
EP

GMD kg/dia
1,262a
1,765c
1,130ab
1,635bc
1,540bc

CMN kg/dia
7,358a
11,008c
7,606a
11,007c
9,066b

1,339ab

9,621b

1,677c
7,64
12,76

10,586c
15,64
4,19

No referido experimento os animais foram mantidos no
pasto durante 70 dias e abatidos. Caso os animais fossem
mantidos em pastagens sem suplementação levariam no mínimo
300 dias até o abate. Não é demais lembrar que a taxa de lotação
média nas pastagens foi de 24 bovinos por hectare, o que poderá
elevar significativamente a lotação da propriedade.
Em trabalho semelhante Souza (2016) suplementou
novilhas Angus x Nelore com grão de milho ou sorgo, moído ou
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inteiro à vontade. Pelos resultados apresentados na Tabela 10
observa-se que os animais apresentaram ganhos de peso diários
compatíveis com aqueles observados em animais confinados.
Tabela 10 - Médias, coeficientes de variação (CV) e valores de P
para consumo de matéria seca (CMS) do
concentrado, expresso em kg/dia, g/kg de PC,
proteína bruta (CPB), carboidratos não fibrosos
(CCNF), ganho médio diário (GMD), eficiência
alimentar (EA) de novilhas mestiças Angus x Nelore
alimentadas com milho ou sorgo, inteiro ou moído
Milho

Variáveis

Sorgo

TG1

PC2

TGxPC3

7,57

0,167

0,084

0,571

22,73

8,02

0,074

0,036

0,317

1,01

1,02

9,55

0,033

0,815

0,740

6,01

5,37

8,70

0,050

0,050

0,347

0,826

0,516

0,954

Inteiro

Moído

Inteiro

Moído

7,64

7,27

8,11

7,49

CMS, g/kgPC

23,32

21,80

25,76

CPB, kg/dia

0,91

0,89

CCNF, kg/dia

5,33

5,04

CMS, concentrado Kg/dia
4

Valor de P

CV (%)

Peso Inicial, kg

279,56

272,67

281,11

275,33

5,82

Peso Final, kg

367,44

385,33

346,33

376,44

3,47

0,077

0,012

0,646

GMD, kg

1,40

1,79

1,04

1,60

16,60

0,004

<0,001

0,387

EA kg/kg

0,19

0,24

0,13

0,22

18,44

0,022

0,004

0,467

1Tipo

de Grão; 2Processamento; 3Interação; 4Peso Corporal.

É importante destacar que na prática muitos agricultores
têm preferido transformar sua produção de milho em carcaça
bovina para facilitar, tanto a escoação da produção como
aumentar a liquidez da produção. A inserção de agricultores no
sistema de produção de carne, tem trazido para o mesmo uma
filosofia de adoção de tecnologias que, mesmo que lentamente
tem melhorado a visão de produção dos produtores mais
tradicionais.
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Outro aspecto relevante para buscar uma produção animal
sustentável na Amazônia é o uso de técnicas de manejo do
pastejo mais refinadas.
Trabalhos realizados com bovinos mestiços mantidos em
pastagens adubadas, manejadas intensivamente e com
suplementação com concentrado contendo glicerol e fornecido ao
nível de 0,7% do peso vivo dos animais, Cavalcante (2014)
obteve ganho diário por hectare de 6,7 kg (Tabela 11). Como o
período chuvoso foi de 180 dias, obteve-se a produção de 1.200
kg de peso vivo por hectare ou, se transformar em arrobas, 40
arrobas por hectare. Assumindo-se que esse procedimento fosse
adotado no Brasil como um todo, poderia se produzir as 9 milhões
de toneladas em apenas 15 milhões de hectares, ao contrário dos
150 milhões de hectares usados atualmente. Embora se saiba
que esses resultados não são aplicáveis na prática de forma
generalizada é importante que os mesmos sirvam com referência
para o potencial produtivo do Brasil.
Tabela11 - Médias, equações de regressão (ER) e coeficiente de
variação (%CV) para as variáveis de desempenho
ganho de peso diário (GPD), ganho de peso total
(GPT), ganho médio diário por hectare (GMD/ha) e
lotação (animal/ha) em função dos níveis de glicerol
no suplemento
Níveis de glicerol (%)
GPD (kg)

0

8

16

24

1,01

0,95

0,89

1,06

Média

Regressão

CV%

0,98

Ŷ=1,02-0,02XNi

25,39

GPT (kg)

96,66

90,75 85,66 101,33

93,60

Ŷ=101,38NS

GMD/ha (kg)

6,34

5,95

5,62

6,67

6,14

Ŷ=6,41-0,13XNi

25,39

Animal/ha

6,3

6,3

6,3

6,3

-

-

-

NS

- não significativo; Xni = nível de glicerol
Fonte: Cavalcante (2014)

16,99
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Ressalta-se, entretanto, que muito precisa ser feito para que
as pastagens tropicais possam ser utilizadas de forma eficiênte. O
manejo do pastejo ainda é rudimentar na maioria das propriedades e
pouca ênfase é dada pelos órgãos de extensão e difusão de
tecnologia para esse item no sistema produtivo. Não raro os
produtores adotam a adubação das pastagens como prática, porém
não as maneja como deve e consequentemente não conseguem
obter lucro no sistema, por não colher a forragem de forma adequada.
Em trabalho realizado na Universidade Federal do
Tocantins, Melo (2014) observou que a altura de entrada dos
animais na pastagem altera de forma significativa o ganho de
peso dos mesmos. A entrada dos animais em áreas de capimpiatã (Urochloa brizantha) com 50 cm de altura reduziu o ganho
de peso diário dos animais em 22,3% em relação à altura de
entrada de 30 cm. Com os ganhos médios diários observados por
Melo (2014) pode-se atingir ganhos anuais por hectare acima de
30 arrobas, produtividade bem acima dos valores obtidos no
Brasil que oscilam entre 3 e 5 arrobas por hectare/ano.
Tabela 12 - Peso vivo inicial (PVI) e peso vivo final (PVF), ganho
de peso total (GPT), ganho médio diário (GMD), taxa
de lotação (TL), escore de condição corporal inicial
(ECCI), escore de condição corporal final (ECCF) de
bovinos na fase de recria em pastos de Capim-Piatã
para diferentes alturas de entrada no dossel forrageiro
Características
PVI (kg)
PVF (kg)
GPT (kg de PV/ha)
GMD (kg/animal/dia)
TL (animais/ha)
ECCI
ECCF

Alturas (cm)
30

40

50

Média

Pr > F

CV%

236,8
341,9
557,2b
0,893a
5,2c
2,4
3,0

243,3
337,1
636,5a
0,816ab
6,5a
2,5
3,2

239,4
323,1
507,3c
0,693c
6,1b
2,4
3,1

239,8
334,0
567,0
0,801
5,9
2,4
3,1

0,79
0,46
0,001
0,002
0,001
0,85
0,19

10,8
8,8
10,3
24,4
1,6
5,7
5,5

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na linha não diferem estatisticamente pelo Tukey
a 5% de probabilidade. Pr > F= probabilidade do erro tipo 1; CV%= coeficiente de variação.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os dados levantados indicam que a pecuária de corte deve
se consolidar na Amazônia Legal, região que já detém 38% do
rebanho brasileiro e, com o forte incremento da agricultura e
consequente aumento da oferta de grãos, cada vez mais serão
ampliados empreendimentos que visem produção de animais
precoces e de qualidade. Tudo isso será obtido com uso de
tecnologias para produção intensiva de forma a impactar o
mínimo possível o ecossistema amazônico.
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3

Palavras–chave: comportamento, consumo, suplementação
Na produção de novilhas de corte, o estudo do
comportamento ingestivo é um parâmetro de manejo que
aumenta a produção tanto por área quanto por hectare e que
pode garantir o melhor estado sanitário e longevidade aos
animais. Ter o conhecimento do horário de maior tempo de
pastejo dos animais é de grande importância para o melhor
aproveitamento
das
pastagens,
bem
como
para
o
estabelecimento de estratégias adequadas de manejo. Mas, nas
pesquisas realizadas estudando o comportamento de bovinos
suplementados em pastejo, encontram-se muitos resultados
controversos. Dessa forma, objetivou-se avaliar suplementos
contendo teores crescentes de proteína bruta, sob o
comportamento ingestivo em novilhas Nelore. O estudo foi
conduzido na Fazenda Boa Vista, município de Macarani-BA e nos
Laboratórios de Fisiologia Animal e Forragicultura e Pastagem da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de
Itapetinga, município de Itapetinga-BA. Foram utilizadas 56
novilhas, com aproximadamente 269,66 ± 28,63 kg de peso
corporal médio, distribuídas em delineamento inteiramente
casualizado, com quatro tratamentos: 10% - suplemento contendo
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10% de proteína bruta, 13% – suplemento contendo 13% de
proteína bruta, 16% - suplemento contendo 16% de proteína bruta
e 19% – suplemento contendo 19% de proteína bruta. Para a
avaliação do comportamento animal foram utilizadas 14 novilhas
de cada tratamento identificadas numericamente de forma visível
em seu corpo. As variáveis foram avaliadas visualmente por um
observador treinado para cada tratamento. Foram estudados os
tempos de pastejo, ruminação, ócio e cocho. Para o registro do
tempo gasto nas atividades, os animais foram observados
visualmente a cada 5 min, durante 24 h, na metade do período
experimental. As médias das atividades comportamentais não
diferiram para tempo de ruminação e cocho (P>0,05),
apresentando valores médios de 476,22 e 46,83 minutos/dia,
respectivamente. O tempo de pastejo apresentou efeito linear
crescente, aumentando 10,16 minutos/dia para cada percentagem
de proteína bruta no suplemento e o tempo de ócio efeito linear
decrescente (P<0,05), reduzindo 13,99 minutos/dia em cada
percentagem de proteína bruta no suplemento. Esses resultados
apresentados podem ser explicados pelo aumento no consumo de
pasto com a adição de teores crescentes de proteína bruta no
suplemento,
consequentemente,
aumentando
o
tempo
despendido das novilhas em pastejo e reduzindo o seu tempo em
ócio. Destaca-se que o tempo de permanência dos animais no
cocho apresentou semelhança entre os suplementos (P>0,05), já
que os suplementos foram fornecidos no mesmo nível em todos
os tratamentos (0,8% do peso corporal das novilhas). Conclui-se
que o aumento dos teores de proteína bruta nos suplementos
estimulou o tempo de pastejo dos animais.

VI Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 225

EFICIÊNCIA ALIMENTAR EM NOVILHAS
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Palavras–chave: consumo, desempenho, suplementação
A forma como os suplementos múltiplos para bovinos em
pastejo são formulados e administrados depende diretamente dos
objetivos traçados para o sistema de produção e do potencial
produtivo da área empregada. Uma maior eficiência do uso de
suplementos depende do efeito de sua ingestão no consumo de
forragem, pois, é desejável o efeito aditivo entre o suplemento e o
consumo de pasto aumentando assim a ingestão total de MS
elevando o suprimento de nutrientes para o animal. Dessa forma,
objetivou-se avaliar suplementos contendo teores crescentes de
proteína bruta, sob a eficiência alimentar em novilhas Nelore. O
estudo foi conduzido na Fazenda Boa Vista, município de
Macarani-BA e nos Laboratórios de Fisiologia Animal e
Forragicultura e Pastagem da Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia – Campus de Itapetinga, município de Itapetinga-BA.
Foram utilizadas 56 novilhas, com aproximadamente 269,66 ±
28,63 kg de peso corporal médio, distribuídas em delineamento
inteiramente casualizado, com quatro tratamentos: 10% suplemento contendo 10% de proteína bruta, 13% – suplemento
contendo 13% de proteína bruta, 16% - suplemento contendo
16% de proteína bruta e 19% – suplemento contendo 19% de
proteína bruta. A eficiência de alimentação foi calculada da
seguinte forma: a eficiência do consumo de MS do pasto =
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consumo de MS do pasto, em kg/tempo de alimentação, em
horas; a eficiência do consumo de FDN do pasto = consumo de
FDN do pasto, em kg/tempo de alimentação, em horas; a
eficiência do consumo de NDT da dieta = consumo de NDT da
dieta, em kg/tempo de alimentação, em horas; a eficiência de
ruminação da MS do pasto = consumo de MS do pasto, em
kg/tempo de ruminação, em horas; a eficiência de ruminação da
FDN do pasto = consumo de FDN do pasto, em kg/tempo de
ruminação em horas. A eficiência alimentar das novilhas,
expressa em termos de consumo e ruminação da matéria seca e
fibra em detergente neutro a cada hora foram semelhantes
(P>0,05). À medida que aumentou o nível de proteína bruta do
suplemento o consumo de matéria seca e o tempo despendido
em pastejo também aumentaram linearmente, proporcionando
assim eficiências alimentares semelhantes. A eficiência de
consumo dos nutrientes digestíveis totais apresentou efeito
quadrático (P=0,02), com ponto de mínima de 15,05% de proteína
bruta no suplemento, fato explicado pelo mesmo efeito observado
para o consumo deste nutriente influenciando assim, sua
eficiência de consumo por hora. Observa-se que os animais
apresentaram maior consumo de matéria seca com os níveis 10 e
19% de proteína bruta no suplemento.

VI Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 227

ADAPTAÇÃO DA MICROBIOTA RUMINAL DE FASE
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ruminal.
O delineamento em quadrado latino, quando aplicado a
experimentação animal possui a vantagem de permitir a redução
do número de animais utilizados, preservando-se o número de
unidades experimentais e entre as desvantagens ressalta-se a
presença do efeito residual de tratamento. Para que não haja o
confundimento do efeito da aplicação do tratamento e o efeito
residual do tratamento anterior faz-se necessário um período de
adaptação adequado. Objetivou-se estabelecer o período de
adaptação da microbiota ruminal da fase líquida após a inversão
de dieta em bovinos alimentados com dietas baseadas em
forragens tropicais. Foram utilizados quatro novilhos mestiços,
não castrados, com peso corporal inicial médio de 241±19 kg,
fistulados no rúmen. O experimento teve duração de 40 dias,
sendo que em cada animal avaliou-se uma de quatro diferentes
inversões de dietas: cana-de-açúcar para silagem de milho (CS),
silagem de milho para cana-de-açúcar (SC), alto para baixo
concentrado (AB) e baixo para alto concentrado (BA). As dietas
compostas por silagem de milho e cana-de-açúcar foram
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compostas exclusivamente pelos volumosos, cujo teor proteico foi
corrigido para 11% de proteína bruta (PB) na base da matéria
seca (MS). As dietas de alto e baixo concentrado foram baseadas
em silagem de milho, com a devida correção proteica mencionada
previamente e concentrado (11% PB) nas proporções de 50 e
10% da MS total, respectivamente. O concentrado foi constituído
por milho grão, farelo de soja e mistura mineral completa. Os
animais foram alimentados diariamente às 7h00 e 16h00,
permitindo-se sobras de, aproximadamente, 50 g/kg de material
fornecido. As dietas iniciais foram ofertadas por 20 dias,
ocorrendo a inversão abrupta no 21º dia de condução do
experimento. Amostras do líquido ruminal foram coletadas em
cada animal às 12h00 nos dias -6, -3, -1, 0, +1, +3, +6, +9, +12 e
20 em relação à inversão das dietas, para análises da
comunidade bacteriana por intermédio da técnica de Eletroforese
em Gel com Gradiente Desnaturante (DGGE). A análise do
padrão de dispersão da diversidade do filo Bacteroidetes mostrou
similaridade da microbiota ruminal ao inverter as dietas de SC, CS
e AB no dia +9. Porém para inversão da dieta de BA houve maior
dispersão, com tendência de similaridade a partir do dia +3 e
deslocamento intenso para amostra tomada no dia +20. A
avaliação do padrão de dispersão de diversidade para o filo
Firmicutes indicou que houve maior similaridade nas inversões de
dietas de SC, CS e AB para os dias +12 e +20 após a inversão.
Assim como observado para Bacteroidetes, houve maior
dispersão para inversão de BA, tendência de similaridade a partir
do dia +3 e a amostra tomada no dia +6 com posicionamento
distante. Conclui-se que a estabilização da microbiota ruminal
associada à fração líquida da digesta ruminal ocorre entre três e
12 dias após a inversão da dieta em bovinos alimentados com
dietas baseadas em forragens tropicais.
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DOES A REDUCTION IN DIETARY CRUDE PROTEIN
CONTENT AFFECT PERFORMANCE AND NUTRIENT
1
REQUIREMENTS IN FINISHING NELLORE BULLS?
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Commercial feedlots use high crude protein (CP) levels to
increase dry matter (DM) intake and thus, earlier slaughter
animals. However, protein is considered the most expensive
nutrient in a ruminant´s ration and unbalanced diets contribute to
negative environmental impacts because the excess of N excreted
on feces and urine. Thus, an experiment was conducted to
evaluate whether a reduction in dietary CP content affects animal
performance and energy and protein requirements in finishing
Nellore bulls. Twenty-six animals, with an average age of 20 ± 1.0
months and initial body weight (BW) of 296 ± 8.1 kg were used in
this experiment. Four animals were used as baseline reference
and were slaughtered at the beginning of the experiment. Four
animals were fed at maintenance level while receiving 12 g/kg BW
and a 12% CP diet, whereas 18 bulls were divided into 3 groups
randomly assigned to the treatments consisting of three levels of
CP in the diets: 10, 12, and 14% of CP on a DM basis. At the end
of the experiment, all animals were slaughtered to evaluate their
chemical body composition, energy and protein requirements, and
carcass characteristics. The net (NEm) and metabolizable (MEm)
energy requirements for maintenance were estimated by relating
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exponentially the heat production and metabolizable energy
intake; NEm and MEm were 318.2 and 478.7 kJ/kg EBW0.75/d,
respectively. The net energy (NEg) and protein (NPg)
requirements for gain were estimated through the following
equations: RE = 0.9825× EBW0.75 × EBG0.8262 and NPg = 188.5 ×
EBG – 3.33 × RE, respectively. The nutrient balance was
calculated based on the difference between nutrient intake and
requirements and negative values mean that the requirement was
overestimated. A negative value was obtained for CP; this result
shows that the BR CORTE system overestimates the CP
requirements by 45.2, 24.4, and 11.2% for the 14%, 12%, and
10% CP-based diets, respectively. There was no effect (p > 0.05)
of CP level on retained N, animal performance, and carcass
characteristics among diets. For growing animals, CP levels
influence weight gain but the same behavior was not observed for
finishing animals. This occurs because the dietary protein
requirement decreases when considered as the percentage of the
diet when cattle reach maturity, as these animals deposit more fat
tissue and thereby increasing the fat:muscle ratio. Thus, this study
showed that for finishing bulls, the level of dietary CP did not
interfere on muscle deposition. Our study found that decreased
CP level did not influence animal performance and carcass
characteristics, thereby suggesting that the use of 10% of CP in
diets for finishing bulls reduces economic losses and
environmental impact due to a lower urinary N excretion than 12
and 14% CP-based diets. However, it is important to highlight that
more studies are necessary to verify these results.
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DESEMPENHO DE BOVINOS DE CORTE EM
SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA
Ana Luiza Pereira Ferreira, Ângelo André Lampeão, Patrícia Monteiro
Costa, Fabiano Alvim Barbosa, Ramon Costa Alvarenga, Antônio de Paiva
Salles, Saulo Queiroga Lopes
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O sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) é uma
estratégia promissora para a intensificação sustentável da
pecuária no Brasil, contribuindo para aumentos de produtividade
do rebanho. Objetivou-se avaliar o desempenho de animais
cruzados na recria e a produtividade de um sistema de ILP. O
experimento foi realizado na Embrapa Milho e Sorgo, Sete
Lagoas/MG. Foram utilizados 39 bovinos não castrados com nove
meses de idade de quatro grupos genéticos: ½ Aberdeen Angus x
½ Nelore (AN) (n=13); ½ Charolês x ¼ Aberdeen Angus x ¼
Nelore (CAN) (n=8); ½ Tabapuã x ¼ Aberdeen Angus x ¼ Nelore
(TAN) (n=13) e ½ Tabapuã x ½ Nelore (TN) (n=5), com peso vivo
(PV) inicial de 167,92 kg; 183,16 kg; 135,58 kg e 131,50 kg,
respectivamente, em delineamento inteiramente ao acaso. Os
animais permaneceram em pastagem de Urochloa brizantha cv.
Marandu na seca e nas águas pastejaram Panicum maximum cv
Tanzânia. As pastagens eram oriundas de consorciação e rotação
de culturas de soja, milho e sorgo. Foi fornecido suplemento
proteico-energético-mineral de baixo consumo no período da seca
(0,1% do PV) e de alto consumo no período das águas (0,6%do
PV). O ganho médio de peso diário (GMD) de cada período foi
obtido pela diferença entre os pesos inicial e final dividido pelo
total de dias. A comparação de médias foi realizada pelo teste de
Tukey (P<0,05). Os valores nutricionais das pastagens foram de
PB (15,50%) durante o período experimental, com oferta de
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forragem de 12,64% e taxa de lotação de 3,87 UA/ha. A elevada
oferta e qualidade da forragem devem-se em grande parte ao
sistema de ILP, que possibilitou produção forrageira com
qualidade e em quantidade durante o ano. Os animais AN
apresentaram maior GMD (0,419 kg) no período seco do que
animais TN (0,295 kg), o que pode ser explicado pela maior
heterose do grupo AN devido a maior distância genética nesse
cruzamento. No período das águas, animais AN tiveram GMD
(0,797 kg) superior aos CAN (0,636 kg). Animais CAN possuíam
¾ de genética taurina, menos adaptados as condições tropicais e
mais sensíveis ao estresse térmico. Em temperaturas elevadas a
termorregulação ocorre de maneira insatisfatória ocorrendo o
gasto de energia que poderia ser utilizada pelo animal para a
produção de carne, o que pode ter ocorrido nesses animais. Para
GMD de todo o período experimental, houve diferença (P<0,05)
entre os grupos genéticos AN (0,672 kg) e CAN (0,550 kg), como
consequência da diferença no GMD ocorrida no período das
águas. Os grupos TN e TAN obtiveram GMD de 0,612 kg e 0,633
kg, respectivamente, não diferindo de AN e CAN. A produtividade
animal foi de 37,34 @/ha/10 meses, valor acima da média
brasileira, de aproximadamente 3@/ha/ano. Animais AN
apresentam maior desempenho do que CAN na recria em
pastagens melhoradas. A utilização de cruzamento, aliado a
suplementação nutricional estratégica e ao uso de pastagens em
sistema ILP possibilita elevada produção de arrobas, o que pode
suprir a nova demanda de uma pecuária sustentável.
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AVALIAÇÃO DE TOURINHOS NELORE, CRIADOS
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O exame andrológico consiste em uma das técnicas mais
utilizadas pelos médicos veterinários para avaliar a aptidão
reprodutiva de machos, considerado de especial importância nos
programas de melhoramento genético. Objetivou-se avaliar a
frequência de classes andrológicas de tourinhos Nelore criados
extensivamente em programas de melhoramento genético. Foram
avaliados 21186 touros da raça Nelore com média de 21,29±1,77
meses de idade, avaliados por meio de exames andrológicos, nos
meses de junho a agosto de 1999 a 2008, no Estado de São
Paulo/Brasil. Ao exame andrológico os animais foram
classificados como aptos à reprodução, aptos à reprodução em
regime de monta natural, temporariamente inaptos à reprodução e
descartados da reprodução. Para comparação das frequências
andrológicas entre os anos de coleta foi utilizado o teste quiquadrado com probabilidade de 5% de erro e grau de liberdade 1.
Foram registradas diferenças para as classes andrológicas entre
os anos (p<0,05). O ano de 1999 apresentou maior porcentagem
de animais aptos à reprodução (82,64%) (p<0,05) quando
comparado aos outros anos. A menor porcentagem de animais
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aptos à reprodução foi registrada no ano de 2006, com valor
diferente (p<0,05) em relação a todos os outros anos (57,27%).
Mesmo
somando
os
animais
maturos
sexualmente,
correspondentes aos animais aptos à reprodução e aptos a
reprodução em regime de monta natural, obtiveram-se os maiores
(88,73%) e menores valores (63,61%) para os anos de 1999 e
2006, respectivamente. Analisando as frequências registradas
para os animais aptos à reprodução, os anos de 2000 e 2005
(p>0,05) com valores de 68,70 e 69,89%, respectivamente
obtiveram as maiores médias depois de 1999. Com relação aos
animais temporariamente inaptos à reprodução, os anos de 1999,
2000, 2002, 2005 e 2006 apresentaram valores diferentes (7,53;
10,89; 16,49; 18,88 e 31,76%, respectivamente) de todas as
médias observadas nos demais anos (p<0,05). Os anos de 2001,
2003, 2004, 2007 e 2008 apresentaram valores iguais (p>0,05)
quando comparados entre eles, com médias de 22,59; 24,11;
24,99; 22,16 e 23,03%, respectivamente. Apenas o ano de 2007
(22,16%) foi diferente de 2004 (24,99%). Os menores índices de
animais aptos à reprodução observados foram decorrentes
possivelmente de alterações de manejo de pastagens (de
permanente para rotacionado), a que as fazendas foram
submetidas, o que ocasionaria estresse dos animais na ocasião
das mudanças de piquetes e também pelo aumento da densidade
animal/ha. Com exceção dos anos 1999 e 2006, houve um padrão
de animais aprovados no decorrer dos anos nas fazendas
estudadas, demonstrando homogeneidade de seleção dos
animais.
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Apenas 9% do rebanho nacional emprega a inseminação
artificial, e o restante utiliza o manejo de monta natural. Neste
contexto, os reprodutores são de fundamental importância na
produção final do rebanho. Assim, objetivou-se avaliar os
aspectos reprodutivos de touros utilizados no sistema de monta
natural em propriedades de pequenos produtores familiares de
leite, no município de Unaí/MG, por meio do exame andrológico.
Foram avaliados 14 touros com idade entre 19 e 42 meses,
submetidos a regime de monta natural em quatro propriedades
leiteiras, no mês de fevereiro de 2016, no município de Unaí/MG.
Os animais foram submetidos ao exame andrológico para
avaliação do perímetro escrotal (PE), aspectos físicos do sêmen
(motilidade e vigor) e morfológicos dos espermatozoides (defeitos
maiores, menores e totais) e, posteriormente classificados como
aptos à reprodução, aptos à reprodução em regime de monta
natural, temporariamente inaptos à reprodução ou descartados da
reprodução. Análise estatística descritiva foi utilizada para avaliar
as variáveis estudadas. As médias para PE, motilidade
espermática, vigor espermático, defeitos maiores, defeitos
menores e defeitos totais dos espermatozoides foram
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respectivamente de: 36,44±2,67cm; 71,54±11,61%; 3,19±,038;
19,46±16,86%; 1,5±2,03% e 20,96±17,01%. Dos 14 animais
avaliados, 01 (um) touro foi considerado descartado da
reprodução por apresentar espermiogênese imperfeita; 03 (três)
animais foram considerados inaptos à reprodução, 09 (nove)
animais foram considerados aptos à reprodução e 01 (um) animal
foi considerado apto à reprodução em regime de monta natural.
Dois dos animais inaptos à reprodução apresentaram altas
porcentagens de patologias espermáticas, especialmente os
defeitos de cauda (cauda fortemente dobrada), com valores de 53
e 42%, ambos pertencentes à mesma propriedade. O outro
animal inapto temporariamente à reprodução apresentou 10% de
defeitos da peça intermediária dos espermatozoides. Verifica-se,
especialmente em pequenas propriedades, a desinformação do
produtor acerca da necessidade de avaliar a performance
reprodutiva dos machos utilizados em monta natural, visto que
animais inaptos à reprodução ou até mesmo descartados ainda
são utilizados como reprodutores destas propriedades, podendo
muitas vezes serem os responsáveis pelas baixas taxas de
gestação das fêmeas e baixo retorno econômico da propriedade.
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VIABILIDADE ECONÔMICA DO SISTEMA CREEPFEEDING COM BEZERROS DA RAÇA NELORE
Anajara Patrícia Balbinotti1 Andrea Beltrani Donadia2, André Soares de
Oliveira3, Daiane Caroline de Moura4, Karine Claudia Alessi4, Flávio Júnior
Gonçalves Vieira5
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Palavras–chave: bovino, cria, desmama, suplementação
O creep-feeding é um local com acesso restrito que
possibilita o fornecimento de suplemento para os animais em fase
de aleitamento. O suplemento é a adição de um ou mais
alimentos na dieta animal, permitindo complementar e enriquecer
a dieta dos bezerros. Com a criação de novo suplemento
concentrado formulado, desenvolvido a partir de um suplemento
comercial, houve necessidade de avaliar sua viabilidade
econômica. Objetivou-se, analisar a viabilidade econômica da
utilização de suplementação através da utilização de creepfeeding com bezerros da raça Nelore em pastagem de Brachiaria
brizantha cv. Marandú. O experimento foi conduzido no período
de 01 de setembro de 2014 a 01 de março de 2015, no sítio Santo
Antônio, localizado no município de Colíder, Mato Grosso. A área
experimental utilizada foi de 90 hectares divididos em três
piquetes de 30 hectares, os animais foram distribuídos em
delineamento inteiramente casualizado. Foram utilizados 60
animais, sendo 30 fêmeas e 30 machos da raça Nelore, com 60 ±
35 dias de idade e peso médio de 71,6 ± 20,5 kg. Os animais
foram distribuídos em três tratamentos: suplemento mineral,
suplemento concentrado formulado e suplemento concentrado
comercial com fornecimento à vontade, seguindo a recomendação
do fabricante comercial com fornecimento de 25% de proteína
bruta nos primeiros 30 dias para os dois suplementos
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concentrados e no restante do experimento 20% de proteína
bruta. Os suplementos comercial e formulado fornecidos nos
primeiros 30 dias com teor de 25% de proteína bruta tiveram um
custo de R$ 2,83/kg e R$ 0,94/kg, respectivamente. O custo dos
suplementos concentrados com teor de 20% de proteína bruta foi
de R$ 1,48/kg do comercial, R$ 0,81/kg do formulado e o mineral
de R$ 1,71/kg. O preço médio por quilo de suplemento durante o
experimento foi de R$ 1,71 com suplemento mineral, R$ 0,83 com
suplemento formulado e R$ 1,70 com suplemento comercial. Após
o período de avaliação dos animais contatou-se que o ganho de
peso total por bezerro foi de 97,1kg, 111,4kg e 109,0kg em
sistema creep-feeding com suplemento mineral, formulado e
comercial, respectivamente. Os bezerros foram vendidos a R$
6,70/kg para todos os tratamentos, sem diferença de pagamento
para bezerros suplementados. Tendo uma renda bruta de
R$1.131,0; R$ 1.224,8; R$ 1.212,0; respectivamente. O ponto de
equilíbrio obtido com a utilização de creep-feeding mostra que o
custo do suplemento formulado deve ser de no máximo 29,8% do
preço/kg do bezerro desmamado. O suplemento concentrado
comercial tem um ponto de equilíbrio de sete pontos percentuais a
menos em relação ao concentrado formulado, porque o seu
consumo e principalmente o custo chega a ser o dobro do
formulado. A suplementação mais viável economicamente para a
criação de bezerros em sistema creep-feeding é a suplementação
concentrada formulada. Não se recomenda o uso de suplemento
concentrado comercial, pois reduz o desempenho econômico em
relação à suplementação mineral. Recomenda-se o uso de
suplemento concentrado formulado somente quando o preço
médio do kg (matéria natural) do suplemento for menor que 29,8
% do preço do kg/bezerro desmamado.
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CREEP-FEEDING PARA BEZERROS DE CORTE
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Palavras–chave: bovino de corte, desmama tradicional, ganho
de peso, suplementação
Creep-feeding é uma técnica complementar no sistema de
produção que proporciona o fornecimento de suplemento para
bezerro de corte antes do desmame, e com a finalidade de obter
altas taxas de ganho de peso e assim abater animais
precocemente ou reduzir a idade de puberdade. Devido o
suplemento concentrado formulado ser desenvolvido na
propriedade a partir de ingredientes disponíveis na região, houve
necessidade de comparar com suplementos comerciais.
Objetivou-se avaliar o desempenho produtivo de bezerros da raça
Nelore utilizando diferentes suplementos através do sistema
creep-feeding, em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandú.
O experimento foi conduzido no período de 01 de setembro de
2014 a 01 de março de 2015 em uma área de 90 hectares, no
sítio Santo Antônio, localizado no município de Colíder, Mato
Grosso. Foram utilizados 60 animais (30 machos e 30 fêmeas) da
raça Nelore, com 60 ± 35 dias de idade e peso médio de 71,6 ±
20,5kg, divididos em três piquetes, sendo distribuídos em
delineamento inteiramente casualizado em três tratamentos:
mineral, formulado e comercial. Durante os primeiros 30 dias do
experimento os animais receberam o suplemento concentrado
formulado e comercial com teor de 25% de proteína bruta e no
período restante (151 dias) receberam suplemento com teor de
20% de proteína bruta, sendo fornecido à vontade durante todo
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período de experimento. O consumo foi mensurado uma vez na
semana por meio do controle da oferta dos suplementos e das
sobras. O consumo médio diário por bezerro foi de 33,8g, 293,1g
e 326,6g suplemento mineral, formulado e comercial,
respectivamente. Os bezerros que receberam suplementos
concentrado obtiveram um acréscimo de ganho de peso total de
13,1kg e ganho de peso médio 36,5g/dia em relação aos que
receberam suplemento mineral. Esta diferença de ganho de peso
pode ser justificada devido à quantidade de proteína bruta
presente no suplemento concentrado. Todavia, o tipo de
suplemento concentrado (formulado ou comercial) não afetou o
peso corporal final, o ganho de peso total e médio. O ganho
médio diário dos animais foi de 0,688kg/cab/dia. A classe sexual
afetou o desempenho produtivo dos bezerros. Os machos
apresentaram maior peso corporal final e ganho de peso corporal,
ganharam em média 18kg a mais que as fêmeas. A resposta
produtiva do suplemento concentrado formulado foi de 0,15 kg de
ganho de peso por cada kg de suplemento fornecido, em relação
ao suplemento mineral e do suplemento concentrado comercial foi
de 0,11 kg de ganho de peso por cada kg de suplemento
fornecido, em relação ao suplemento mineral. A suplementação
concentrada para bezerros Nelore a partir de 60 dias de idade
aumentou o peso corporal à desmama. A substituição de
suplemento concentrado comercial por suplemento concentrado
formulado não afetou o desempenho produtivo dos bezerros. Os
machos ganham mais peso em relação às fêmeas.
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EFEITO DA VIRGINIAMICINA E/OU MONENSINA
SÓDICA NA CINÉTICA DE FERMENTAÇÃO RUMINAL
IN VITRO DO CAPIM MARANDU
Antônio de Paiva Salles1, Isabella Cristina de Faria Maciel1, Helton Mattana
Saturnino1, Fabiano Alvim Barbosa1, Thierry Ribeiro Tomich2, Luiz
Gustavo Ribeiro Pereira2, Márcio Augusto Soares da Matta1
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Palavras-chave: aditivos, ionóforos, produção de gases, rúmen
O valor nutritivo das forragens está relacionado com a
fração do alimento que é absorvida e depende da velocidade de
fermentação e do tempo gasto para o ataque microbiano no
rúmen. Estudos in vitro possibilitam estimar a qualidade
nutricional dos alimentos por meio da produção de gases e da
cinética ruminal. Os aditivos melhoram a eficiência de utilização
de nutrientes devido às alterações da fermentação ruminal.
Objetivou-se avaliar o efeito da virginiamicina e/ou monensina
sódica na cinética da fermentação ruminal da Urochloa brizantha
cv. Marandu. As amostras do capim foram provenientes de
simulação de pastejo entre os meses de janeiro a junho de 2014.
Foram utilizadas quatro vacas mestiças e fistuladas no rúmen,
distribuídas em delineamento em quadrado latino 4x4 em
esquema fatorial 4x6, sendo quatro suplementos que consistiram
da inclusão ou não de aditivos no sal mineralizado e seis
amostras do capim para avaliação da cinética ruminal. Os
suplementos foram: suplementação mineral controle (SM), SM
com virginiamicina (VM), SM com monensina (MON) e associação
(VM+MON), fornecidos diariamente. As doses dos aditivos foram
33,5; 18,8 e 26,3 mg/100 kg de PV para VM, MON e VM+MON,
respectivamente. O líquido ruminal foi coletado no 16º dia de cada
período e misturado na proporção 1:2 de líquido ruminal:meio de
cultura para formação dos inóculos. As amostras do capim foram
pesadas em triplicata (0,5 g) em bolsas de Ankom F57 e

242 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

introduzidas em frascos de fermentação para a incubação. Os
frascos foram vedados e mantidos a 39ºC em um conjunto
agitador, simulando o ambiente ruminal. A pressão gerada pelos
gases nos frascos foi medida até 96 horas após a incubação. Os
valores acumulados de gases foram ajustados ao modelo
bicompartimental de Schofield et al. (1994). Os dados foram
comparados pelo teste de Tukey (P<0,05). Não houve interação
entre aditivos e mês de coleta e nem efeito do mês de coleta do
capim para a produção de gases dos carboidratos fibrosos (CF),
carboidratos não fibrosos (CNF) e a taxa de degradação dessas
frações. A MON e a associação VM+MON reduziram (P<0,05) a
produção de gases dos CF (126,86 e 124,65 mL,
respectivamente) em comparação ao SM (137,03 mL) e a VM
(135,57 mL). A taxa de degradação dos CF foi menor para VM
(0,0207 mL/hora) e VM+MON (0,0209 mL/hora) em comparação
aos demais tratamentos (0,0228 para SM e 0,0231 mL/hora para
MON). Não houve diferença no volume de gases dos CNF entre
os aditivos, com valor médio de 67,02 mL. A taxa de degradação
dessa fração foi menor para VM+MON (0,090 mL/hora)
comparado aos demais tratamentos (0,099 mL/hora). A
associação dos aditivos proporcionou maior impacto nos
parâmetros de cinética, o que pode estar relacionado à seleção
de microrganismos ruminais e consequente mudança da
fermentação. O tempo de latência foi maior (P<0,05) para os
grupos com inclusão dos aditivos em relação ao SM (5,18 vs 4,41
h), sugerindo que a fermentação ruminal ocorreu mais lentamente
na presença dos aditivos.
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DESEMPENHO PRODUTIVO E ECONÔMICO DE
BOVINOS NELORE E SEUS CRUZADOS
TERMINADOS EM CONFINAMENTO
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Palavras-chave: cruzamento, custo, eficiência alimentar
As raças taurinas, em geral, apresentam maior potencial de
crescimento e melhor qualidade de carne quando comparadas às
raças zebuínas. O cruzamento entre essas raças gera vantagens
como maior precocidade, adaptabilidade e alto potencial de ganho
de peso, podendo ser mais lucrativo para o produtor. Objetivou-se
avaliar o desempenho produtivo e a viabilidade econômica de
bovinos de diferentes grupos genéticos em confinamento. Foram
utilizados 47 novilhos contemporâneos, não castrados, com idade
média de 16 meses e peso médio de 326 kg, de 5 grupos
genéticos: Nelore (NEL) (n=8), 1/2 Angus x 1/2 Nelore (AN)
(n=12), 1/2 Tabapuã x 1/2 Nelore (TN) (n=5), 1/2 Charolês x 1/4
Angus x 1/4 Nelore (CAN) (n=10) e 1/2 Tabapuã x 1/4 Angus x 1/4
Nelore (TAN) (n=12), sendo cada grupo um tratamento. Os
animais AN, CAN e TAN foram confinados durante 115 dias e os
NEL e TN durante 150, recebendo dieta com relação
volumoso:concentrado 35:65 (matéria seca), ad libitum. As sobras
alimentares foram pesadas diariamente e os animais pesados a
cada 28 dias, com jejum (água e alimento) de 14 horas. O ganho
médio diário (GMD) foi calculado pela fórmula: (peso vivo final
(PVF) - peso vivo inicial)/ n° total de dias. O consumo de matéria
seca (CMS), a eficiência alimentar (EA) e o custo da arroba
produzida (custo @) foram calculados pelas médias de cada baia.
O CMS foi calculado pela fórmula: (alimentos ofertados –
sobras)/n° de bovinos por baia. A EA foi calculada como a razão
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entre o ganho de peso total e o consumo de matéria seca total. O
custo @ foi calculado dividindo os custos do animal (alimentar e
operacional) pelo número de @ ganhas no confinamento. O
critério para determinação da data do abate foi o ganho de 200 kg
de Peso Vivo no confinamento. As médias foram comparadas
pelo teste de Tukey (P < 0,05). Os animais AN e CAN obtiveram
GMD superiores (1,848 e 1,857 kg, respectivamente), quando
comparados aos animais NEL (1,390 kg) e TN (1,292 kg).
Também houve diferença no PVF, sendo os grupos AN e CAN
superiores (576,17 e 569, 65 kg, respectivamente), quando
comparados aos animais NEL e TN (502,44 e 484,30 kg,
respectivamente). Esses resultados mostram a superioridade dos
animais cruzados (taurinos x zebuínos) quando comparados aos
zebuínos em relação à capacidade de ganho de peso e produção
de carne, que ocorre devido à maior heterose desses animais e
ao maior valor genético das raças taurinas para as características
avaliadas. Em relação à EA, os valores foram: 0,1260; 0,1308;
0,1230; 0,1338 e 0,1332 para NEL, AN, TN, CAN e TAN,
respectivamente. Os custos da arroba produzida foram R$107,97
para NEL, R$95,28 para NA, R$111,71 para TN, R$95,18 para
CAN e R$99,60 para TAN. Conclui-se que os cruzados Bos taurus
x Bos indicus, em confinamento, apresentam maior potencial de
ganho de peso e eficiência alimentar quando comparados aos
zebuínos.
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Palavras–chave: absorção, minerais, retenção
Objetivou-se avaliar as exigências nutricionais de cálcio
(Ca) e fósforo (P), bem como os coeficientes de retenção
verdadeiros desses minerais para bovinos Holandês × Zebu
alimentados com dietas contendo ou não fosfato bicálcico (FB). O
experimento foi conduzido na Universidade Federal de Viçosa.
Vinte e oito bovinos, machos, castrados, com peso médio inicial
de 377,5±49,4 kg foram distribuídos aleatoriamente em
delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2,
com dois níveis de concentrado (30 ou 60%) e contendo ou não
adição de FB. Os alimentos, sobras, fezes, urina foram
amostrados para análises de Ca e P. A absorção diária de cada
mineral foi calculada como a diferença entre a quantidade diária
do mineral ingerida e as excreções fecais. Para obtenção da
retenção diária, subtraiu-se a excreção urinária do mineral. O
intercepto e a inclinação da regressão linear entre o consumo e a
retenção de cada mineral em relação ao peso corporal (PC) foram
considerados a exigência líquida de mantença e o coeficiente de
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retenção verdadeiro para aquele mineral, respectivamente. Ao
final de 84 dias em confinamento, os animais foram abatidos, e
amostras de todos os tecidos corporais foram coletadas para
determinação do conteúdo corporal de Ca e P. As exigências para
ganho de peso de corpo vazio (GPCVZ) foram estimadas através
da primeira derivada da relação entre o conteúdo mineral no
corpo vazio e o peso de corpo vazio (PCVZ). As análises
estatísticas foram realizadas utilizando o procedimento PROC
NLIN da SAS, com nível crítico de 0,05 de probabilidade para o
erro de tipo I. Não houve diferença (P >0,05) no GPCVZ em
função da suplementação com fosfato bicálcico (0,82 kg/d). Os
GPCVZ foram 0,56 e 1,08 kg/d para as dietas de 30 e 60% de
concentrado, respectivamente. Os valores estimados para os
coeficientes de absorção para Ca e P foram 83,34 e 77,21%,
respectivamente. Os valores estimados para os coeficientes de
retenção foram 72,84 e 68,30% para Ca e P, respectivamente.
Em relação à quantidade absorvida, a excreção de Ca e P via
urina representa 9,46 e 4,16%, respectivamente. Sugere-se a
adoção do coeficiente de retenção em substituição ao coeficiente
de absorção, devido haver excreção urinaria desses minerais. As
exigências diárias para mantença foram estimadas em 28,18 e
10,31 mg/kgPC. As exigências líquidas diárias, em gramas, para
ganho de peso podem ser obtidas pelas equações
e
.
Observa-se que as exigências nutricionais de Ca e P para bovinos
Holandês × Zebu encontradas neste estudo são menores do que
os valores descritos pelos sistemas de exigências nutricionais
desenvolvidos no Brasil (BR-Corte), Estados Unidos (NRC) e
Reino Unido (AFRC). Conclui-se que o coeficiente de retenção, a
exigência liquida de mantença e a exigência liquida para ganho de
peso
são
72,84%;
28,18
mg/kgPC
e
para o Ca e 68,30%;
10,31mg/kgPC e
para o P.
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Palavras–chave: consumo, eficiência alimentar, ganho de peso
A flutuação dos preços de insumos, as dificuldades
encontradas no armazenamento de grãos e a concorrência direta
com a indústria alimentícia são fatores de extremo impacto na
alimentação e produção de bovinos em confinamento. Desta
forma, objetivou-se avaliar a influência da reidratação do grão de
milho ou sorgo no desempenho de bovinos Nelore super precoces
em confinamento. O experimento foi conduzido na Universidade
Federal de Viçosa seguindo todas as recomendações do Comitê
de Ética para o Uso de Animais em Pesquisa. Foram utilizados 24
bovinos Nelore, machos, não castrados, com idade média de 8
meses e peso médio de 272 ± 48,70 kg, divididos aleatoriamente
em quatro grupos com seis animais e distribuídos em
delineamento inteiramente casualizado, com arranjo fatorial 2 × 2,
sendo, dois tipos de grãos (milho ou sorgo) e dois
processamentos (reidratado ou não). Os animais foram alocados
em baias coletivas providas de cochos e bebedouros eletrônicos,
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nas quais permaneceram por 140 dias experimentais. As quatro
dietas utilizadas foram formuladas para ganho de 1,2 kg/dia,
contendo aproximadamente 13,7% de proteína bruta (PB). Todas
as dietas tiveram composição similar (28,44% silagem de milho +
60,83% grão + 10,73% proteinado), sendo: MMNR: milho moído
não reidratado; SMNR: sorgo moído não reidratado; MMR: milho
moído reidratado e SMR: sorgo moído reidratado. O processo de
reidratação foi efetuado 60 dias antes do início do experimento,
onde, os grãos foram triturados em moinho tipo martelo com
peneira de crivos 3 mm, sendo posteriormente reidratados para
alcançar 35% de umidade, homogeneizados em betoneira e
ensilados em silos tipo manilha de aproximadamente 1m³, com
densidade de 1000 kg/m3. Os grãos não reidratados também
foram triturados em moinho tipo martelo, com peneira de crivos 3
mm. Foi realizada pesagem dos animais em jejum de sólidos por
16 horas no primeiro e último dia experimental. O consumo foi
mensurado diariamente usando o sistema de cochos eletrônicos
(Intergado®). As análises estatísticas foram realizadas utilizando o
procedimento MIXED SAS, com nível crítico de 0,05 de
probabilidade para o erro de tipo I. O processo de reidratação
reduziu (P <0,05) o consumo de MS em kg/dia (MMNR= 7,75;
SMNR= 7,53; MMR= 6,38; SMR= 6,94) e em % do peso corporal
(MMNR= 2,16; SMNR= 2,14; MMR= 1,83; SMR= 1,96). Não foi
observada diferença (P >0,05) para o ganho médio diário dos
animais expresso em kg/dia (MMNR= 1,34; SMNR= 1,10; MMR=
1,22; SMR= 1,18). A eficiência alimentar foi maior (P <0,05) para
as dietas contendo os grãos de milho em relação àquelas com
grão de sorgo (0,1808 × 0,1567) e maior (P <0,05) para os grãos
reidratados em relação aos não processados (0,1800 × 0,1575).
Conclui-se que o processo de reidratação melhora a eficiência
alimentar e que dietas contendo grãos de milho apresentam
melhor eficiência alimentar em relação às dietas contendo grãos
de sorgo para bovinos em confinamento.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO SÊMEN DE
TOUROS DE DIFERENTES GRUPOS GENÉTICOS,
EM CENTRAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
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Palavras–chave: doses de sêmen, genética, inseminação artificial
Objetivou-se avaliar o efeito do grupo genético sobre as
características físicas do sêmen e número de doses produzidas
por ejaculado. O estudo foi realizado em Uberaba-MG, no mês de
setembro de 2015 cuja temperatura média foi de 28,5°C. Foram
realizadas 210 colheitas de sêmen, por meio de vagina artificial,
de touros com aproximadamente cinco anos de idade, divididos
em três grupos genéticos: taurinos, zebuínos e sintéticos, com 70
colheitas em cada, realizadas por profissionais treinados. Os
reprodutores apresentavam boas condições de saúde e estavam
adaptados ao sistema de colheita da central, além de receberem
o mesmo manejo e alimentação. O regime de colheitas foi de
duas semanais (intervalos de três dias). Foram avaliadas as
caraterísticas físicas do sêmen como volume (mL), concentração
(x106/mL), motilidade (%) e vigor espermáticos (0-5), e número de
doses produzidas por ejaculado. Análise de variância foi realizada
para as variáveis segundo delineamento inteiramente casualizado
com três tratamentos (grupo racial: taurino, sintético e zebuíno) e
70 repetições. Quando efeito significativo de grupo racial foi
detectado (P<0,05), o teste de Tukey foi aplicado para discriminar
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as médias. Para a variável vigor espermático, o teste nãoparamétrico Kruskal-Wallis foi aplicado. As médias e erros-padrão
registradas para os grupos genéticos de taurinos, sintéticos e
zebuínos foram, respectivamente de 8,2±0,31; 7,9±0,3 e
9,0±0,31mL para volume do ejaculado, 1.247±61,9; 1.346±60,1 e
1.462±62,7x106/mL para concentração espermática, 63,6±1,36;
63,7±1,32 e 63,5±1,38% para motilidade espermática, 4,3±0,13;
4,4±0,13 e 4,3±0,14 para vigor espermático e 340±19,1; 344±18,5
e 426±19,3 doses por ejaculado. Não foram observadas
diferenças (P>0,05) entre os grupos genéticos para as
características de concentração, motilidade e vigor espermáticos.
Para volume do sêmen foram constatadas diferenças (P<0,05)
entre os grupos zebuíno e sintético, sendo que o grupo dos
taurinos não diferiu de ambos. A queda na quantidade do sêmen
de touros pode ser uma decorrência do desconforto térmico dos
animais causado por elevadas temperaturas do meio ambiente.
Neste estudo, a média de temperatura no local (28,5°C)
provavelmente exerceu influência, pois estiveram superiores à
zona de conforto dos touros. A variável número de doses
produzidas por coleta também diferiu (P<0,05) entre os
grupamentos genéticos onde foi observada maior quantidade de
doses produzidas pelo grupamento dos animais zebuínos em
relação aos demais grupos taurino e sintético, que não diferiram
entre si. Pode-se observar uma tendência (P=0,06) de maior
concentração espermática para os animais de raças zebuínas, o
que possivelmente explicaria a maior quantidade de doses
produzidas, associado ao fato dos zebuínos terem apresentado
maior volume de ejaculado. Touros zebuínos doadores mantidos
em regime de colheita para comercialização produzem maior
número de doses por ejaculado do que touros taurinos e
sintéticos.
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Palavras–chave: dossel; forragem; Panicum maximum
Objetivou-se neste trabalho determinar os efeitos da
adubação nitrogenada sob o acúmulo de biomassa, composição
morfológica e química do capim-Massai (Panicum maximum).
Para isso, um experimento foi conduzido na Fazenda Escola de
Igarapé-Açu da Universidade Federal Rural da Amazônia, sob
clima Am segundo classificação de Köppen, durante o período
chuvoso. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso,
com cinco tratamentos, correspondente a cinco doses de
adubação nitrogenada mais o tratamento controle (100; 200; 300;
400, 500 kg e 0 kg de N ha-¹ ano-¹), com cinco repetições,
utilizando-se como fonte de N a uréia. Na avaliação do acúmulo
de biomassa, composição morfológica e química, foram feitas
amostragens de forragem contidas no interior de uma moldura de
0,5 m2, a 15 cm do solo, como altura de resíduo. A desfolha
ocorria ao nível de 95% de interceptação luminosa (IL), medida
com auxílio de aparelho Accupar PAR/LAI (modelo LP-80®). A
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amostragem de cada ciclo foi pesada e dividida em duas subamostras, a primeira para determinar a MS, e a segunda para
separação de folhas, hastes e matéria morta. Em seguida as
amostras foram levadas à estufa de ventilação forçada de ar, para
pré-secagem. Nas amostras de planta inteira determinou-se a
matéria seca (MS), matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO),
proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro e ácido (FDN e
FDA). Para o cálculo do acúmulo diário de forragem estabeleceuse a razão entre o acumulo total por ciclo pelo número de dias de
cada ciclo. . Os dados foram submetidos à análise de variância e
análise de regressão, utilizando o software R. Observou-se que o
número de dias de descanso diminuiu (46 a 23 dias) e o número
de ciclos aumentaram (3,2 a 7,5 ciclos) (p<0,05), se adequando
ao modelo linear para as doses de 0 a 500 kg de N. As seguintes
variáveis atingiram seus maiores valores na dose de N de 300
kg/ha: Acúmulo de Forragem por Ciclo, Diário e Total (AFC, AFD
e
AFT)
com
2843,47;
115,96;
19335,6
kg/MS/ha,
respectivamente. O teor de MS da planta inteira diminuiu (p<0,05)
linearmente com a adubação nitrogenada segundo a equação (Y
= - 0,01x + 24,36; R² = 0,69), sob maior adubação nitrogenada
predominam, nas plantas, folhas mais novas que apresentam
menor peso seco quando comparadas às folhas mais velhas. O
percentual de proteína aumentou (p<0,05) linearmente com a
adubação segundo a equação (Y = 0,02x + 7,32; R² = 0,95). Não
houve diferença quanto ao teor de FDN, FDA e Hemicelulose
(p>0,05), demonstrando assim que a adubação não causa
nenhum tipo de efeito sobre essas características que, estão mais
relacionadas à idade da planta. A adubação nitrogenada colabora
positivamente na produção da MS total e está intimamente
relacionada ao aumento do teor de PB, bem como eleva o AFC,
AFD e AFT até o nível de 300 kg/ha, já que as doses mais
elevadas apresentaram perdas quantitativas no processo.
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Palavras chave: fluxo de biomassa, nitrogênio, Panicum maximum
Objetivou-se com o presente trabalho determinar os efeitos
da adubação nitrogenada sob as características morfogênicas e
estruturais do capim-Massai (Panicum maximum). Para isso, um
experimento foi conduzido na Fazenda Escola de Igarapé-Açu da
Universidade Federal Rural da Amazônia, sob clima Am segundo
classificação de Köppen durante o período chuvoso do ano. Foi
utilizado um delineamento experimental em blocos casualizados,
com seis tratamentos, correspondente a cinco doses de adubação
nitrogenada (100; 200; 300; 400 e 500 kg de N ha-¹ ano-¹), mais o
tratamento controle (sem adubação nitrogenada), com cinco
repetições. As parcelas experimentais foram constituídas de
canteiros de 4 x 3 m e foram desfolhadas assim que o dossel
atingia 95% de interceptação luminosa (IL), medida com auxilio do
ceptômetro linear Accupar PAR/LAI (modelo LP-80®), com altura
residual pré-determinada de 15 cm. Na avaliação das
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características morfogênicas e estruturais dos perfilhos, escolheuse a área da parcela onde a condição representava à média. Os
perfilhos foram escolhidos aleatoriamente, em seguida estes
foram marcados e identificados. Os perfilhos foram medidos duas
vezes por semana durante os ciclos de rebrotação. No
procedimento de avaliação, as folhas foram classificadas como:
folhas totalmente expandidas (quando apresentavam lígula
visível); folhas em expansão (sem lígula visível) e folhas
senescentes (quando a extremidade da lâmina foliar apresentava
algum indício de senescência). Foram calculadas as seguintes
variáveis morfogênicas e estruturais: taxa de aparecimento de
folhas (TApF), taxa de alongamento de folhas (TAlF), número de
folhas vivas por perfilho (NFV) e duração de vida das folhas
(DVF). Os resultados obtidos foram submetidos à análise de
regressão ao nível de 5% de probabilidade utilizando o software
estatístico R. A TApF, TAlF e NFV, aumentaram conforme o
incremento da adubação nitrogenada com dados ajustados a
modelos de tendência linear (P<0,05), variando de 0,068 a 0,124
folhas/dia, de 1,91 a 3,68 cm/dia e 3,66 a 4,10 folhas,
respectivamente. A DVF diminuiu linearmente de 52,59 a 35,05
dias (P<0,05), de acordo com o incremento da adubação. Maior
TApF e a mais elevada TAlF permitiram redução no filocrono à
medida que se incrementou a adubação nitrogenada conferindo à
planta maior capacidade de rebrotação, o que influenciou no
decréscimo na DVF, já que nos tratamentos com menores doses
de N, ocorreu maior DVF e menor NFV. A adubação nitrogenada
proporciona respostas positivas sobre as características
estruturais do pasto respondendo até a dose de 500 kg de N. O
desempenho das características morfogênicas e estruturais do
cultivar Massai. Torna esse cultivar uma forrageira promissora
para acúmulo de biomassa sob aumento da intensificação em
sistemas de produção a pasto.
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Os protocolos de IATF têm como meta sincronizar a
ovulação a partir da administração de hormônios, induzindo uma
nova onda de crescimento folicular. Este trabalho teve objetivo de
avaliar os resultados de um protocolo de IATF onde se reduz a
permanência do implante de progesterona em relação ao
protocolo padrão, em vacas em anestro e baixo escore corporal,
sendo utilizadas 18 vacas da raça Tabapuã, primíparas e
multíparas, não lactantes, com mais de 6 meses pós-parto, que
encontravam em anestro, com escore de condição corporal entre
(ECC) 1,5 e 3,75 na escala de 1 a 5. Os animais são criados em
condições de manejo extensivo, em pastagens de Brachiaria
decumbens, suplementadas com sal mineral e água, distribuídas
em 2 grupos (controle e tratamento) de 9 animais por protocolo de
IATF. O protocolo controle consistiu na inserção de um dispositivo
intravaginal de progesterona (DIP) e aplicação de 2mg de
benzoato de estradiol no primeiro dia, no oitavo dia este DIP foi
retirado e administrou-se 1mg de cipionato de estradiol, 400 UI de
gonadotrofina coriônica equina e 10mg de prostaglandina sintética
por via intramuscular. Para o grupo tratamento alterou-se apenas
o dia da retirada do DIP para o quinto dia após a sua inserção.
Observou-se que a média do diâmetro dos folículos dominantes
alterou de forma inesperada nas aferições realizadas antes e
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após o tratamento hormonal, no grupo tratamento o diâmetro
variou de 10,29mm para 8,74mm, podendo correlacionar com a
condição de anestro e não com a progesterona circulante, já ao
protocolo no grupo controle houve variação de 10,83mm para
10,90mm, considerando que sofreu uma variação pouco
significativa. Entretanto, estes resultados não refletiram no
número final de ovulações observadas 10 dias após a realização
da inseminação, em que o grupo controle apresentou 77,7% (7:9)
das vacas ovuladas, enquanto o grupo tratamento apresentou
66,6% (6:9) do total de vacas ovuladas. Verificou-se que o
percentual da taxa de concepção nos animais do grupo
tratamento, foi de 22,2% (2:9). Enquanto que nos animais do
grupo controle, a taxa de concepção foi de 55,5% (5:9). Dados
que permitem confirmar a hipótese de Sá Filho et al. (2010), que
correlaciona o diâmetro do folículo pré-ovulatório com a
probabilidade de concepção, em vacas submetidas a IATF. Além
disso, a falha na sincronização da ovulação contribuiu diretamente
nos resultados finais de taxa de concepção, visto que a maioria
dos animais do grupo tratamento apresentaram ovulações
precoces ao tempo esperado no protocolo hormonal de IATF.
Conclui-se que apesar da baixa taxa de concepção, a utilização
de protocolo de IATF com redução de tempo de duração do
implante de progesterona é possível, uma vez que foi verificada
taxa de ovulação semelhante à observada no protocolo padrão.
Porém, o baixo ECC e o anestro são condições que reduzem a
eficiência dos protocolos hormonais, resultando em taxas de
concepção aquém do esperado.
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Técnicas in vivo são amplamente utilizadas para
determinação da digestibilidade dos nutrientes, porém requerem
grande número de animais e repetições, gerando uma maior
quantidade de amostras a serem avaliadas, o que pode tornar os
estudos in vivo caros e inviáveis. Além disso, o conceito de bemestar animal vem contribuindo para uma redução do número de
animais em experimentação, levando a um aumento no interesse
pelo uso de técnicas in vitro e in situ. Assim, objetivou-se estimar
o tempo de incubação necessário para que as degradabilidades in
situ e in vitro da fibra em detergente neutro (FDN) sejam
equivalentes à digestibilidade in vivo. As amostras utilizadas nas
técnicas de avaliação in situ e in vitro foram provenientes de
dietas experimentais constituídas de diferentes níveis de proteína
bruta (PB), 10, 12 e 14% PB na base da MS, oferecidas a 18
machos Nelore aleatoriamente distribuídos em 3 grupos de 6
animais. O volumoso utilizado foi a silagem de milho e o
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concentrado foi formulado à base de milho, farelo de trigo, farelo
de soja/uréia, fsendo utilizada a mesma proporção soja:uréia para
as 3 dietas), sulfato de amônio, bicarbonato de sódio, sal comum
e mistura mineral. A relação volumoso:concentrado foi fixada em
50:50. Para determinação das digestibilidades in vivo das dietas,
foi realizado um ensaio de digestibilidade com duração de três
dias, sendo coletadas amostras pontuais de fezes às seis, doze e
dezoito horas do primeiro, segundo e terceiro dias
respectivamente. Para o ensaio in situ foram incubadas 5 gramas
de amostra, representando a dieta completa nas mesmas
proporções, em sacos de náilon de 50 μm, mantendo-se a
proporção volumoso:concentrado da dieta original. Para o ensaio
in vitro, utilizou-se a incubadora in vitro TE-150 da Tecnal Lab®,
sendo incubadas 0,5 gramas de amostra em sacos F57 Ankom®,
mantendo-se a proporção volumoso:concentrado da dieta original.
Os tempos de incubação para ambos os métodos foram 0, 3, 6,
12, 24, 48, 72 e 96 horas. Os modelos utilizados foram ajustados
utilizando-se o programa estatístico Proc Mixed do SAS 9.3,
sendo 5% considerado o nível crítico de probabilidade para o erro
tipo I. O valor médio obtido na digestibilidade in vivo foi 62,4%,
sendo necessários tempos de incubação in situ entre 48 e 72
horas para que resultados similares sejam obtidos. O tempo
necessário para que a degradabilidade in vitro corresponda ao
valor da digestibilidade in vivo da FDN variou entre 72 e 96h.
Recomenda-se tempos de incubação de 40 a 72 horas para a
técnica in situ e de 36 a 72 horas para a técnica in vitro para que a
digestibilidade in vivo da FDN seja estimada.
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Alvarenga Santos 4, Flávia Adriane de Sales Silva 5, Herlon Meneguelli Alhadas
3
, Diego Zanetti 5, Sebastião de Campos Valadares Filho 6
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Palavras–chave: degradabilidade in situ, degradabilidade in vitro,
digestibilidade
Técnicas in vivo teoricamente são mais acuradas para
mensurar a digestibilidade dos nutrientes, porém requerem
grandes quantidades de alimentos e um grande número de
repetições para que variações referentes aos animais e outros
fatores sejam controladas. Além disso, o conceito de bem-estar
animal vem contribuindo para uma redução nas experimentações
in vivo, levando a um aumento no interesse por técnicas in vitro e
in situ. Objetivou-se estimar os tempos de incubação necessários
nos quais as degradabilidades in situ e in vitro da matéria seca
(MS) e matéria orgânica (MO) correspondem às digestibilidades in
vivo de três diferentes dietas. As amostras utilizadas nas técnicas
in situ e in vitro foram provenientes de dietas experimentais
constituídas de diferentes níveis de proteína bruta (PB), 10, 12 e
14% PB na base da MS e foram formuladas de acordo com o BRCORTE (2010) para permitir ganho médio diário de 1,0 kg/dia. O
volumoso utilizado foi a silagem de milho e o concentrado foi
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formulado à base de milho, farelo de trigo, farelo de soja, uréia,
sulfato de amônio, bicarbonato de sódio, sal comum e mistura
mineral, fixando-se a relação volumoso:concentrado em 50:50. As
dietas foram constituídas de uma mesma proporção de farelo de
soja: ureia. Para determinação das digestibilidades in vivo foram
utilizados 18 machos Nelore não castrados distribuídos
aleatoriamente em três grupos, de 6 animais. Foi realizado um
ensaio de digestibilidade com duração de três dias, sendo
coletadas amostras pontuais de fezes às seis, doze e dezoito
horas do primeiro, segundo e terceiro dia respectivamente. Para o
ensaio in situ foram incubadas 5 gramas de amostra, mantendose a proporção volumoso:concentrado da dieta original (50:50),
em sacos de náilon de 50 μm. Para o ensaio in vitro, utilizou-se a
incubadora in vitro TE-150 da Tecnal Lab®, sendo incubadas 0,5
gramas
de
amostra,
mantendo-se
a
proporção
volumoso:concentrado da dieta original (50:50), em sacos F57
Ankom®. Os tempos de incubação para ambos os métodos foram
0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 e 96 horas. Os modelos utilizados foram
ajustados utilizando o procedimento MIXED do SAS 9.3, o nível
crítico de probabilidade foi considerado como 5% para o erro tipo
I. O valor médio obtido para digestibilidade in vivo da MS foi 74%
e o da MO foi 76% para as 3 dietas. Os tempos de incubação
correspondentes a este valor encontram-se entre 24 e 48 horas
para a técnica in situ e 48 e 72 h para a técnica in vitro.
Recomenda-se utilizar 29 horas de incubação in situ para estimar
as digestibilidades in vivo da MS e MO. Já para a técnica in vitro
recomenda-se 56 horas de incubação para estimar a
digestibilidade in vivo da MS e 40 horas para estimar a
digestibilidade in vivo da MO.
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DESEMPENHO E PARÂMETROS NUTRICIONAIS DE
VACAS DE CORTE MANEJADAS SOB PASTEJO EM
SISTEMA CREEP-FEEDING1
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Palavras–chave: bezerras, consumo, pasto.
As diferentes diretrizes criadas para melhorar a qualidade
de carne produzida no Brasil têm estimulado a procura por
conhecimentos sob o comportamento da produção de leite de
vacas de corte. Isto se deve em grande parte à existência de
correlação fenotípica alta entre a produção de leite da vaca e o
peso à desmama do bezerro(a). Dessa forma, objetiva-se com
este trabalho avaliar os efeitos da suplementação de bezerras no
sistema de creep-feeding sobre o desempenho e parâmetros
nutricionais de vacas de corte em pastejo. O experimento foi
conduzido no Setor de Bovinocultura de Corte/UFV, com duração
de 140 dias, divididos em cinco períodos experimentais de 28 dias
cada, no período de transição águas-seca. Foram utilizadas 60
vacas lactantes, com no mínimo 50% de sangue Nelore, com
peso inicial de 450 ± 6,97 Kg, escore de condição corporal (ECC)
inicial médio de 3,7 ± 0,07 (escala de 1 a 9), dias de lactação de
126 ± 3,08 e idade média de seis anos. Os animais foram
alocados em 6 piquetes de aproximadamente 7 hectares (ha)
cada, cobertos uniformemente com a gramínea Uruchloa
decumbens, providos de cochos cobertos privativos para as
bezerras e bebedouros. O delineamento experimental foi o
inteiramente casualizado, com seis tratamentos e dez repetições
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cada. Os tratamentos destinados às bezerras foram constituídos
pelo aumento progressivo de proteína bruta (PB) 7,3; 16,7; 25,6;
34,6 e 43,2% com base na matéria seca (MS), e um tratamento
controle, em que os animais receberam mistura mineral (MM) ad
libitum. Foi fornecido diariamente 0,5 Kg por bezerra. A
suplementação múltipla para as bezerras não influenciou (P >
0,10) o ECC, ganho médio diário (GMD) e produção de leite das
vacas. Também, não foi observado efeito significativo (P > 0,10)
no consumo da matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato
etéreo (EE), carboidratos não fibrosos (CNF), fibra em detergente
neutro (FDN), fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) e
nutrientes digestíveis totais (NDT). Desta forma, pode-se inferir
que os resultados do presente experimento contradizem a
hipótese de que vacas com crias suplementadas possuem
melhores condições corporais devido à redução na produção de
leite. Tal fato pode ser explicado pela forragem disponível ter
contribuído para fornecer aporte de nutrientes às bezerras que
receberam mistura mineral, sendo este aporte o suficiente para
que não houvesse maior demanda destas por leite materno, e
consequente, ausência de estímulos para uma maior produção de
leite. Conclui-se que a estratégia de suplementação múltipla de
bezerras de corte lactentes não altera o desempenho e
parâmetros nutricionais de matrizes de corte lactantes.
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CINÉTICA RUMINAL DA PALMA FORRAGEIRA IN
NATURA E ENRIQUECIDA COM PROTEÍNA
UNICELULAR ATRAVÉS DA FERMENTAÇÃO EM
ESTADO SÓLIDO
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Palavras–chave: degradabilidade, enzima, palma.
Para aumentar a eficiência de utilização dos alimentos
pelos ruminantes, pesquisadores têm estudado a utilização de
produtos biotecnológicos, destacando-se o uso de enzimas
fibrolíticas exógenas, extraídas de fungos, que em conjunto com
as enzimas produzidas pelos microrganismos ruminais,
potencializam a degradação dos polissacarídeos estruturais da
biomassa vegetal alimentícia fornecida aos animais. Dos vegetais
possíveis a serem cultivados na região semi-árida do Nordeste,
destaca-se a palma doce (Nopalea cochenillifera). Planta
resistente à seca, sobrevivendo com pluviosidade baixa,
importante recurso forrageiro para o rebanho durante os períodos
críticos do ano, porém com um baixo teor de proteína bruta.
Avaliou-se, por meio da técnica in situ, a degradabilidade da
matéria seca, fibra detergente neutro e fibra detergente ácido da
palma forrageira variedade miúda (Nopalea cochenillifera (L.)
Lyons - Cactaceae), in natura e enriquecida por meio da
fermentação em estado solido, com as espécies fúngicas
Aspergillus niger e Rhizopus sp a 30 ºC, foi adicionando uma
quantidade de 109 esporos por grama de substrato seco foi
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adicionada à suspensão. As fermentações ocorreram em frascos
Erlenmeyer de 500 mL contendo 40 g de farelo de palma por 196
horas. Para o ensaio da degradabilidade, as amostras foram présecas em estufa à 60°c por 72 horas, e logo após foram moídas
em moinho tipo Wiley com peneira que apresentava crivos de 2
mm e acondicionadas em sacos de naylon com dimensões de 5 x
10 cm, na quantidade de aproximadamente 20 mg de matéria
seca/cm2. As amostras foram retiradas nos tempos 0, 3, 6, 12, 24,
48, 72, 96 e 120 horas. Ao avaliar a degradabilidade ruminal da
matéria seca (MS), da fibra em detergente neutro (FDN), da fibra
em detergente ácido (FDA) e da proteína bruta (PB) das
forrageiras, verificou-se que a palma fermentada com A. niger e
Rhizopus sp. obteve índices mais elevados para a maioria dos
constituintes. A palma inoculada com os fungos filamentosos
obteve maiores coeficientes de degradabilidade potencial da MS,
da FDN, da FDA e da PB (P=0,01), quando comparada à palma in
natura. Com isso a bioconversão da palma constitui excelente
alternativa alimentar para animais ruminantes, sendo possível
obter um alimento com boa eficiência alimentar, fazendo que
esses animais tenham altos índices produtivos em relação de
ganho de peso.
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SUPLEMENTAÇÃO MINERAL OU PROTEINADA NA
TERMINAÇÃO DE NOVILHOS NELORE EM PASTEJO
DE BRACHIARIA BRIZANTHA
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Palavras chave: conversão alimentar, desempenho, suplementação.
A suplementação durante o período de maior crescimento
da forragem é uma alternativa para garantir a elevação da taxa de
ganhos dos bovinos, explorando seu potencial genético ao
máximo. Objetivou-se avaliar a utilização de suplemento mineral e
suplemento mineral proteico na terminação de novilhos Nelore em
pastejo de Brachiaria brizantha cv. Marandu no período das águas
e suas implicações sobre o consumo de forragem, o desempenho
animal e a digestibilidade dos nutrientes. O experimento foi
desenvolvido na Fazenda Boa Vista, localizada no município de
Macarani, Estado da Bahia, entre os meses de outubro de 2006 e
fevereiro de 2007. A parte de campo foi implantada numa área de
26 hectares (ha), dividida em quatro piquetes de
aproximadamente 6,5 ha, formados de Brachiaria brizantha
cultivar Marandu. Foram utilizados 18 novilhos da raça Nelore,
castrados com peso e idade inicial de 400,7 kg e 28 meses de
idade. T1 - sal mineral, T2 - suplementação proteica de baixo
consumo. Os animais apresentaram, no ao início do período
experimental, os pesos de 396,87 e 404,11 kg de PC nos
tratamentos suplemento mineral e proteinado, respectivamente. O
peso corporal final (PCf) não apresentou diferença (P>0,05),
obtendo a média de 470,23 kg. A elevada disponibilidade de
forragem, de 5.233,90 kg de MS/ha, proporcionou que os animais
chegassem ao fim do experimento com pesos semelhantes,
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demonstrando a falta de resposta à suplementação proteica neste
período. O (GMD) ganho médio diário e o (GPT) ganho de peso
total, não foram afetados significativamente (P>0,05). Os animais
do tratamento suplemento mineral apresentaram ganho médio
diário de 0,65 kg/animal/dia, ganho de peso total de 73,25 kg e os
do suplemento proteinado de 0,59 kg/dia e 66,22kg,
respectivamente. A capacidade de selecionar as partes verdes,
devido à alta disponibilidade e à baixa taxa de lotação e o efeito
do ganho compensatório, permitiu estes ganhos. Foram
verificadas diferenças (P<0,05) para a conversão alimentar (CA) e
a eficiência alimentar (EFAL). A CA e a EFAL são inversas entre
si, portanto, os animais que receberam suplementação mineral
obtiveram melhor conversão e, consequentemente, maior
eficiência de alimentação, com valores de 16,55 e 0,06,
respectivamente, ou seja, estes animais consumiram 4,01 kg a
menos que os animais do sal proteinado para o ganho de 1 kg e
tiveram 0,01 de eficiência na transformação deste alimento em
produto. Conclui-se que durante as águas, o desempenho animal
e a conversão alimentar não sofreram efeito da suplementação,
porém a eficiência alimentar foi positivamente afetada pela
suplementação proteica.
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AVALIAÇÃO DE DIETAS A BASE DE GRÃO INTEIRO
NA ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS DE ORIGEM
LEITEIRA PARA PRODUÇÃO DE CARNE:
CONSUMO, DIGESTIBILIDADE DAS DIETAS E
PARÂMETROS RUMINAIS1
Darley Oliveira Cutrim2, Rhaiza Alves de Oliveira3, José Neuman Miranda
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Palavras–chave: ácidos graxos voláteis, bezerros, pH ruminal
Dietas de alto grão têm sido cada vez mais utilizadas para
terminação de bovinos em confinamento. O uso de dietas
concentradas sem inclusão de volumoso e à base de milho grão
inteiro pode ser uma boa opção para confinamento com bezerros
mestiços leiteiros superjovens, uma vez que, esses animais
necessitam de rações com alta concentração de nutrientes
permitindo bom desempenho e rápido crescimento. O presente
estudo objetivou avaliar a inclusão de grão de milheto inteiro, grão
de sorgo inteiro e do farelo de mesocarpo de babaçu (FMB) em
dietas à base de grão de milho inteiro sobre o consumo, a
digestibilidade e os parâmetros ruminais de bezerros de origem
leiteira. As dietas foram denominadas de: milho, dieta exclusiva
de milho como fonte de energia; Babaçu, dieta com a inclusão de
100,0 g/kg MS de FMB; Milheto, dieta com inclusão de 316,8 g/kg
MS de grão de milheto inteiro; e Sorgo, dieta com inclusão de
316,8 g/kg MS de grão de sorgo inteiro. Foram utilizados 8
bezerros mestiços Holandês x Zebu, canulados no rúmen, com
idade média de seis meses e 160,62±4,65 kg de peso corporal
inicial, distribuídos em dois quadrados latinos (4 x 4) simultâneos,
com quatro animais, submetidos às quatro dietas experimentais
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em quatro períodos de 21 dias, sendo 14 dias para adaptação e 7
dias para coleta de dados. Os animais alimentados com a dieta
babaçu apresentaram menores (P<0,05) consumo de matéria
seca, matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB) e carboidratos
não fibrosos (CNF) do que aqueles alimentados com as demais
dietas, que não diferiram entre si. Para a digestibilidade da MO e
CNF, as dietas milho e babaçu apresentaram digestibilidade
superior (P<0,05) à dieta sorgo. Não houve efeito do consumo
das dietas sobre a produção ruminal de ácidos graxos de cadeia
curta, de amônia (N-NH3) e pH ruminal dos animais. A
concentração ruminal de acetato, propionato, butirato e pH
apresentou comportamento quadrático ao longo do dia. A maior
produção de ácido acético e o pico de produção de N-NH3,
independentemente da dieta, ocorreram duas horas após a
alimentação. A inclusão de farelo de mesocarpo de babaçu em
dietas reduz o consumo, mas não prejudica a digestibilidade da
MS e dos nutrientes. Milheto ou sorgo podem ser incluídos em
dietas concentradas a base de milho grão inteiro na alimentação
de animais, proporcionando consumo e digestibilidade dos
nutrientes semelhantes. A inclusão de nenhum dos alimentos
avaliados (sorgo, milheto e farelo do mesocarpo do babaçu) altera
a fermentação ruminal de bezerros de origem leiteira.
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EFEITO DE DIFERENTES FONTES DE ENERGIA NAS
DIETAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE
CARCAÇA DE BOVINOS LEITEIROS SUPERJOVENS1
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Palavras–chave: babaçu, grão inteiro, sorgo
A terminação de mestiços leiteiros superjovens apresentase como uma oportunidade potencial para o mercado de carne. O
grão de milheto e sorgo e o farelo do mesocarpo do babaçu
(FMB) são alternativas disponíveis na região Norte do Brasil que
podem ser exploradas para a produção de carne com qualidade.
Objetivou-se avaliar a inclusão de grãos inteiros de milheto e
sorgo e do farelo de mesocarpo de babaçu em substituição ao
milho grão inteiro sobre as características de carcaça. Foram
utilizados 25 bezerros mestiços Holandês x Zebu, distribuídos em
delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos,
sendo um tratamento com sete repetições e os demais com seis
repetições. Os tratamentos foram dieta Milho, exclusiva de milho
como fonte de energia; Babaçu, dieta com a inclusão de 100,0
g/kg MS de FMB; Milheto, dieta com inclusão de 316,8 g/kg MS
de grão de milheto inteiro; e Sorgo, dieta com inclusão de 316,8
g/kg MS de grão de sorgo inteiro. Aos 10 meses de idade os
animais foram abatidos para avaliações das características da
carcaça. Os dados foram submetidos a analises de variância
(Teste F) e, quando significativo, as médias foram comparadas
pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. A dieta Babaçu
proporcionou menor (P<0,05) peso de corpo vazio, peso de
carcaça quente e fria em relação às dietas Milho e Sorgo,
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enquanto que a dieta Milheto não diferiu (P>0,05) entre as demais
dietas. Menor (P<0,05) rendimento de carcaça quente e fria foi
observado para os animais alimentados com dieta Milheto. As
dietas Milheto e Sorgo proporcionaram maior (P<0,05) peso do
conteúdo gastrintestinal dos animais em relação aos animais da
dieta Babaçu. As carcaças dos animais alimentados com a dieta
Babaçu tiveram menor (P<0,05) recorte de gordura, em
kilograma, que as carcaças dos animais submetidos às dietas
Milho, Sorgo e Milheto, os quais não apresentaram diferenças
(P>0,05) entre si. As demais características das carcaças dos
bezerros, tais como a quebra ao resfriamento, espessura de
gordura subcutânea e área de olho de lombo não diferiram
(P>0,05) em função das dietas avaliadas. Os animais submetidos
às dietas Milho, Milheto ou Sorgo apresentaram comprimento de
carcaça semelhante (P>0,05), e superiores (P<0,05) àqueles que
receberam a dieta Babaçu. Para o corte primário traseiro especial,
os bezerros alimentados com a dieta Sorgo apresentaram pesos
superiores (P<0,05) àqueles que receberam a dieta Babaçu. O
peso dos cortes ponta de agulha e dianteiro não apresentaram
diferença (P<0,05) entre os tratamentos. A inclusão de milheto ou
sorgo grão inteiro proporcionou características quantitativas da
carcaça semelhantes à dieta exclusiva de milho grão inteiro. A
inclusão de FMB diminui o peso de carcaças de animais mestiços
super jovens.
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INFLUÊNCIA DE DIFERENTES NÍVEIS DE PROTEÍNA
BRUTA NA DIETA DE BOVINOS NOS PARÂMETROS
MACIEZ E PERDAS DE EXSUDATOS DA CARNE
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Palavras chave: bovinos, carne, qualidade de carne
A proteína é um dos componentes da dieta de bovinos de
corte que mais causam impacto dentro do sistema de criação,
isso devido aos altos preços de suas fontes; além disso, é
considerada como um dos principais constituintes do corpo animal
e consequentemente da carne. Diante disso, objetivou-se neste
trabalho avaliar o efeito da redução dos níveis de PB na dieta
sobre a maciez e a percentagem de perdas de exsudados da
carne de tourinhos Nelore. Foram utilizados 18 novilhos Nelore,
machos não castrados, com idade média de 20,0 ±1,0 meses e
peso corporal médio de 296,0 ±8,1 kg. Os animais foram divididos
em 3 grupos e foram aleatoriamente designados para os
tratamentos constituídos de três níveis protéicos nas dietas, 10,
12 e 14 % de PB na MS. As dietas foram formuladas de acordo
com o sistema BR- CORTE (2010) com relação volumoso:
concentrado de 50:50, para almejar um ganho diário de 1,0 kg. O
abate foi conduzido de maneira humanitária, onde os animais
foram insensibilizados através de injúria cerebral promovida pela
pistola pneumática com dardo cativo penetrativo, logo em
seguida, os animais foram sangrados via veia jugular.
Posteriormente as carcaças foram divididas longitudinalmente em
duas metades e refrigeradas por 24 horas em câmara fria
ajustada para 4ºC. Da meia carcaça esquerda retiraram-se duas
amostras do músculo Longissimus dorsi que foram usadas para
as análises de qualidade e dividida em dois períodos de
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maturação, sendo eles 1 e 14 dias após o abate. Para as análises
de perdas de exsudatos e maciez da carne foi utilizado um bife de
uma polegada de espessura, que foi descongelado a 4°C durante
16 horas, assado em forno elétrico até alcançar uma temperatura
interna de 70°C e ao dia seguinte obtiveram-se 5 amostras
cilíndricas de 1,27 cm para a análise de força de cisalhamento. O
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado
(DIC), com média repetida no tempo e as médias foram
comparadas utilizando-se o teste Tukey. Todos os procedimentos
estatísticos foram realizados utilizando o procedimento PROC
GLM do SAS 9.0, adotando α=0,05. Não foram encontradas
diferenças significativas (P>0,05) entre os tratamentos para
nenhum dos parâmetros analisados; no entanto, ao se analisar os
períodos de maturação houve diferença na força de cisalhamento
(P<0,01) e na perda por descongelamento (P<0,01), sendo que
carnes que passaram por 14 dias de maturação apresentam
maior maciez e menor capacidade de retenção de água. Pode-se
concluir que a redução da proteína bruta da dieta não afeta a
qualidade da carne bovina, sendo a maturação uma opção para
aumentar a maciez da carne, embora exista uma maior
percentagem de perdas por exsudados.
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REHYDRATION OF CORN GRAIN SILAGE WITH
LEVELS OF CRUDE GLYCERIN IN DIETS FOR
SHEEP: INTAKE AND DIGESTIBILITY1
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The efficiency of feed intake and digestibility of corn grain
silage rehydrated with water and crude glycerin (CG) as a
substitute feed to the dry corn diet were evaluated in sheep
feedlot. Ten sheep with an average weight of 25±4 kg were
assigned to two 5×5 Latin Square designs. Five treatments were
carried out: control diet with dry grain corn, and four corn grain
silage diets rehydrated with different levels of water and CG in
g/kg of natural matter in the proportion of: 125 and 0; 125 and 75;
125 and 150; 125 and 225, respectively, to maintain the moisture
content of 32.5% in all treatments, with inclusion levels of CG 0;
25; 50 and 75 g/kg dry matter (DM) in silage. CG contained 920
g/kg of DM; 820 g/kg of glycerol; 5.2 g/kg of methanol, 70.34 g/kg
of ash and pH=6. The offered complete diets were formulated to
be isonitrogenous and contain 160 g/kg of crude protein (CP), 400
g/kg of roughage and 600 g/kg of concentrate. The apparent
digestibility (AD) was estimated with the equation: AD=[(DM
intake*%nutrient)–(DMexcreted*% nutrient)/(DMintake*%nutrient)]
*100]. The nutrient intake (NI) was calculated with: NI=[(DM
intake*%nutrient)−(DM leftovers*%nutrient)]. There was no effect
on the intake of DM, CP, ether extract (EE) and digestible energy
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(DE). There was a reduction in the intake organic matter (OM) of
the diets containing 25 and 75 g/kg of CG in corn silage with
981.96 and 977.90 g/day, respectively, over the control diet, with
1103.12 g/day. In the biodiesel production process, the use of
sodium hydroxide generates waste and increases the content of
mineral matter glycerin. A decrease was noted in the intake
neutral detergent fiber (NDF) for all levels of CG when compared
with the control diet (273.86 g/day), with the values of 238.99,
236.14, 243.53, and 233.81 g/day. This can be attributed the
addition of CG in diet which is not a fibrous compound. Similarly,
was noted reduction in the intake non-fibrous carbohydrates (NFC)
in the diet containing 75 g/kg of CG. The digestibility of DM was
higher with 50 and 75 g/kg of CG in silage, the DM values were
743.61 and 750.70 g/kg, respectively, while the control diet was
704.64 g/kg. The increase can be explained by the extensive use
of glycerol in the metabolic pathways and by partial gelatinization
of the starch occurring in the process of rehydration and ensilage.
An increasing linear effect was noted to the digestibility of CP with
addition of levels CG in diet as compared with the control diet. The
digestibility of OM, EE, NDF, NFC and DE were not affected by
the inclusion of corn grain silage rehydrated as compared with the
control diet. The inclusion of corn grain silage rehydrated with 50
g/kg of CG is therefore recommended as a substitute feed to dry
corn diet, as it does not influence the intake of nutrients and
increases the dry matter digestibility, without affecting the fiber
digestibility and with an efficient use of dietary nutrients.
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AVALIAÇÃO METABÓLICA DE BOVINOS A PASTO
RECEBENDO SUPLEMENTAÇÃO CONCENTRADA
NA FASE DE RECRIA1
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Objetivou-se avaliar o efeito da suplementação concentrada
sobre o metabolismo nutricional de bovinos de corte em pastejo
na fase de recria. O experimento foi realizado no Setor de
Bovinocultura de Corte da UEMS/Aquidauana, nos meses de
setembro e outubro de 2013. Foram utilizados oito bovinos,
Nelore, não castrados, com peso médio 215±32,6 kg e idade
média de 8,00±1,35 meses, alojados em pastos de Urochloa
Brizantha cv. Piatã, distribuídos em quatro quadrados latinos 2 x
2, simultâneos dois a dois, com dois tratamentos alternando-se
entre as unidades experimentais, em quatro períodos. Os
tratamentos incluíam o suplemento concentrado Recrimax AC®,
fornecido em quantidade equivalente a 0,5% do peso corporal por
dia, ou o suplemento mineral Real H 650® (ambos Real H, Campo
Grande, MS), fornecido ad libtum. No 14º dia de cada período foi
realizada a coleta, nos animais, de amostras “spot” de urina (10
mL), em micção espontânea e de sangue, aproximadamente
quatro horas após o fornecimento do suplemento. Após a coleta,
as amostras de urina foram diluídas em 40 mL de H2SO4 0,036 N
e congeladas a – 20ºC para posterior determinação de creatinina,
N ureico (Nurur) e N total (Ntotur). As amostras de sangue foram
coletadas imediatamente após a coleta de urina e centrifugadas

276 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

para posterior análise de uréia sérica. Os dados foram submetidos
à análise de variância segundo um delineamento de quatro
quadrados latinos 2 x 2, simultâneos dois a dois. Quando cabível,
as médias foram comparadas pelo teste “t” ao nível de 5%
utilizando o PROC GLM do software SAS v 9.4 (SAS Institute Inc.,
Cary, CA). O nível de nitrogênio ureico no sangue dos animais
recebendo apenas suplemento mineral foi de 9,93 mg/dL, menor
(P<0,05) que o daqueles que receberam suplemento concentrado
(12,8 mg/dL). Esta menor quantidade pode ser atribuída ao fato
dos animais que receberam suplementação mineral apresentarem
níveis protéicos dietéticas abaixo das suas exigências, o que os
teria levado a adequar seu metabolismo de forma a maximizar a
eficiência de uso deste N. O uso do suplemento concentrado não
alterou (P>0,05) a quantidade de Nurur (13,3 vs 17,0 g/d para
animais que receberam suplemento mineral ou concentrado,
respectivamente). A suplementação concentrada também não
alterou (P>0,05) a quantidade de Ntotur (32,8 g/d em bovinos
suplementados com concentrados e 38,8 g/d nos suplementados com
mineral). Apesar do maior N ureico no sangue, o fornecimento de
concentrado não alterou o aproveitamento metabólico do nitrogênio
da dieta de bovinos a pasto na fase de recria.
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velocidade de consumo

suplementação,

Com o objetivo de avaliar o padrão de consumo de
suplemento concentrado de bovinos de corte em pastejo nas
fases de recria e terminação foram utilizados 16 bovinos Nelores,
não castrados, com peso médio de 190,5±12,94 kg, na fase de
recria, e 332,9±34,36 kg, na fase de terminação, alojados em dois
pastos de 4,0 ha de Urochloa Brizantha cv. Piatã no Setor de
Bovinocultura de Corte, da UEMS/Aquidauana. Na fase de recria
os animais receberam o suplemento concentrado Recrimax AC® e
na terminação, Lipomax AC® (ambos Real H, Campo Grande,
MS), diariamente, na proporção de 0,5% do peso corporal.
Realizou-se uma avaliação do padrão do consumo de
concentrado em cada uma das fases, durante seis dias não
consecutivos. Em cada avaliação, pesaram-se as sobras no
cocho aos 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 480 e 1.440 minutos
após o fornecimento. O consumo por animal em cada horário foi
calculado subtraindo-se o peso das sobras no momento do peso
total do fornecido no dia, e dividindo-se o resultado por oito
animais por lote. Para cada fase de vida dos animais, ajustou-se
um modelo logístico do tipo, Y = a*(1–b*e(- k * X))- 1; sendo: “a”, “b” e
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“k” os parâmetros do modelo, “e” a base do logaritmo natural, e Y
o padrão de consumo do suplemento concentrado (g/kg PC) em
função do tempo decorrido desde o fornecimento (X, min.),
durante 24 horas. Utilizou-se o PROC NLIN do SAS v.9.4 (SAS
Institute Inc. Cary). Adotou-se o nível de significância de 5%.
Observou-se diferença (P<0,05) no padrão de consumo de
concentrado dos animais entre as fases avaliadas. O parâmetro
“a” representa o limite máximo de consumo diário de suplemento.
Neste estudo, em ambas as fases, os animais consumiram a
quantidade total de concentrado fornecido diariamente
(a=4,552±0,096 g/kg PC na recria e 4,806±0,212 g/kg PC na
terminação). O parâmetro “b” representa as estimativas iniciais de
tempo e consumo, sendo considerado um parâmetro sem
interpretação biológica, mas responsável pelo formato da curva.
Na recria os animais demoraram mais para iniciar o consumo
acelerado, com maior variação na velocidade de consumo diária
(b=-14,687±2,092). Já os animais em terminação apresentaram
velocidade de ingestão de concentrado acelerada logo após o
fornecimento, atingindo rapidamente o máximo de consumo
diário, tornando o consumo mais uniforme (b=-6,770±1,287). Por
fim, o parâmetro “k” que descreve a taxa (ou velocidade relativa)
média de consumo do suplemento. Neste estudo o “k” mostrou-se
diferente entre as fases, refletida em uma maior velocidade de
consumo estimada para os animais na fase de terminação (k=
0,0092±0,0012) do que na fase de recria (k=0,0068±0,0004). Esta
modificação no comportamento ingestivo observado entre as
fases mostra a adaptação dos ruminantes às condições
alimentares, estando os mesmos mais ávidos no consumo de
concentrado à medida que crescem e se desenvolvem, ou que
estejam adaptados.
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THE EFFECT OF CRUDE PROTEIN CONTENT IN THE
DIET ON UREA METABOLISM IN CATTLE: A METAANALYSIS1
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The objective of this study was to evaluate the effect of
crude protein (CP) content on urea metabolism [urea N entry rate
(UER, g/d), urinary urea N elimination (UUE, g/g UER), and
gastrointestinal entry rate of urea N (GER, g/g UER)] in cattle
using a meta-analytical approach. The dataset encompassed 25
studies published from 2001 to 2016, totalizing 91 treatment
means, being 19 obtained with dairy cattle and 72 obtained with
beef cattle. The dataset was analyzed according to meta-analysis
techniques using linear or non-linear mixed models, taking into
account the random variations among experiments. Initially,
information regarding UER, as a function of metabolic body weight
(BW0.75) was compared across categories to evaluate if they could
be analyzed as a homogenous dataset. In this sense, UER was
found similar for cattle categories (P > 0.52) and the same model
was used for beef and dairy cattle. The UER, on a g/kg BW0.75
basis, increased exponentially (P < 0.05) according to dietary CP
content: UER = 0.3840 × exp(0.0992 × CP). Considering the
exponential relationship between CP and UER, the maximum
curvature analyses indicate that above 17% of CP the hepatic
synthesis of urea N became more prominent than below 17% of
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CP. This seems to indicate that when dietary CP is greater than
17%, the excess of N intake decrease the efficiency of urea N
utilization by the animal metabolism, decreasing renal
reabsorption, but increasing the amount of urinary urea N
excretion. Indeed, the fraction of UER eliminated as urinary urea N
(UUE:UER, g UUE/g UER) was positively associated with CP
content (P < 0.05) and was described by a Gompertz function:
UUE:UER = 0.5579 × exp(-8.6406 × (CP – 99.834)). The relationship
demonstrated that incrementing CP content increases the fraction
of UER that appeared in the urine. However, by evaluating the
asymptotic confidence interval (1 – α = 0.95) for the asymptote of
the model, it was obtained that UUE:UER stabilized (P > 0.05)
from 17.6% CP. In other words, this indicated that the fraction of
UER excreted in urine did not statistically change when CP in the
diet is greater than 17.6%. The fraction of UER that is recycled to
gastrointestinal tract is calculated as: GER:UER = 1 – UUE:UER.
From the relationship between UUE:UER and CP or GER:UER
and CP, both varied in a reciprocal manner. According to the
models, GER:UER was negatively associated with dietary CP
content. As for UUE:UER, at 17.6% of dietary CP content and
above the fraction of recycled urea N (GER:UER) was relatively
constant. These data showed that when there is a CP deficiency
(about 5% of CP), the animal is able to decrease urinary urea N
excretion and increase the fraction of urea N recycled to the rumen.
The low UUE:UER at low dietary CP concentrations demonstrates the
remarkable ability of ruminants to conserve N through urea recycling
mechanisms in the face of a severe N deficiency.
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Palavras–chave: mombaça, pastejo rotacionado, proteinado
Em função dos melhores desempenhos apresentados
durante o período das águas, há maior resistência por parte dos
produtores em utilizar a suplementação do rebanho neste período,
uma vez que esta representa aumento no custo de produção, em
conjunto ao aumento no uso da mão de obra. Uma prática que
vem sendo aplicada é a redução na frequência do fornecimento
do suplemento, apresentando como principal vantagem a redução
nos gastos com o transporte e a distribuição diária. Com este
trabalho objetivou-se avaliar os efeitos da suplementação
infrequente sobre o consumo e digestibilidade de tourinhos
cruzados de origem leiteira em pastagem de capim mombaça no
período das águas. Foram avaliadas a suplementação
concentrada fornecida diariamente, ou em dias alternados, ou de
três em três dias, e um tratamento com suplementação mineral
(controle). Foram utilizados oito tourinhos mestiços leiteiros
canulados no rúmen (321 kg) distribuídos em delineamento
quadrado latino duplo. Os animais foram mantidos em pastagem
de capim mombaça em sistema de pastejo rotativo, com 21 dias
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de descanso e três dias de permanência. A suplementação foi
fornecida em cochos individuais com concentrado contendo
18,5% de proteína bruta (PB), os animais tiveram acesso ao
concentrado por 60 minutos por dia. O consumo de matéria seca
(MS) de forragem kg/dia foi semelhante para todos os tratamentos
(P>0,05). O consumo de MS de concentrado kg/dia e %PV foi
menor (P<0,05) no tratamento com suplementação de três em
três dias (0,27% PV), quando comparado às outras frequências
de suplementação (0,48% PV), indicando que os animais não
conseguiram consumir o volume de concentrado ofertado no
tempo disponibilizado. É possível que se o suplemento estivesse
disponível durante todo o dia nos piquetes, o consumo esperado
pudesse ser alcançado. O consumo de MS e PB foi maior para os
animais suplementados do que para aqueles sem suplementação,
indicando que o suplemento proporcionou efeito aditivo sobre o
consumo total de MS e PB. A digestibilidade da MS foi
semelhante quando os animais receberam suplementação diária e
alternada (P>0,05), havendo diferença entre a suplementação em
dias alternado e a suplementação de três em três dias (P<0,05). A
suplementação (diária e alternada) melhorou a digestibilidade da
MS quando comparada ao tratamento controle (P<0,05). A
digestibilidade da fibra em detergente neutro foi semelhante entre
os tratamentos diários e alternados (P>0,05). e estes melhores
que os tratamentos controle e de três em três dias (P<0,05). A
suplementação no período das águas melhora a digestibilidade da
matéria seca. A suplementação em dias alternados pode ser
utilizada por proporcionar consumo de matéria seca e
digestibilidade de nutrientes semelhantes à suplementação diária.
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Objetivou-se avaliar fibra em detergente neutro (FDN) dos
alimentos com baixo e alto teor de amido utilizando câmara
pressurizada e não pressurizada. Para realização do experimento
utilizaram-se sacos de tecido não tecido (TNT), mantendo-se
relação de 16mg de matéria seca (MS) de amostra/cm2. Foram
utilizados vinte diferentes alimentos, dez com alto teor de amido
(três tipos de milho, sorgo, dois tipos de tubérculo de mandioca,
dois tipos de milheto, silagem de milho e silagem de sorgo), e dez
com baixo teor de amido (mombaça, ruziziense, feno, humidicula,
parte aérea de mandioca, marandu, massai, pinhão manso, torta
de algodão e soja). Utilizou-se α-amilase termoestável na
proporção de 50 µL/g de MS de amostra durante e pré-tratamento
da extração. Os dados foram submetidos à análise de variância,
considerando como fontes de variação teores de amido, câmara
pressurizada e amilase e a interação entre os fatores. Não houve
efeito de interação entre amido x câmara de extração (P<0,969),
amido x momento de aplicação de amilase (P<0,838) e não houve
efeito (P<0,166) do tipo de câmara pressurizada e não pressurizada
sobre o teor de FDN. Houve efeito apenas (P<0,001) do teor de
amido (alto e baixo) sobre o resultado da FDN (%MS), o efeito
que ocorreu do teor de amido (alto e baixo) esta relacionado com
os diferentes alimentos avaliado, confirmando que os alimentos
que tem alto teor de amido apresentam maior solubilização dos

284 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

componentes solúveis. Adotou-se o Teste de Tukey para
comparação múltipla de médias e nível de 0,05 de probabilidade para
o erro tipo I. Os resultados apresentado pela câmara não
pressurizada demonstrou que a extração não reduziu o grau de
gelatinização do amido, demonstrando eficaz extração adequada
independente do tipo de extrator.
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ASPECTOS DA RUMINAÇÃO NO COMPORTAMENTO
INGESTIVO DE NOVILHOS MESTIÇOS COM
DIFERENTES NÍVEIS DE SUPLEMENTAÇÃO A PASTO1
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Palavras–chave: alimentação, bovino, mastigação, pastejo
É imprescindível a busca pelo entendimento de aspectos
produtivos dos animais por meio do estudo do seu
comportamento ingestivo e desempenho, uma vez que estes, por
conseguinte, refletem o ambiente em que o animal é criado e o
manejo ao qual está submetido. Objetivou-se avaliar o efeito da
suplementação proteica/energética na terminação de novilhos
mestiços em pastagem de Brachiaria Brizantha no período seco e
suas implicações sobre o seu comportamento ingestivo. O
experimento foi realizado na fazenda Princesa do Mateiro, situada
no município de Ribeirão do Largo, na região Sudoeste da Bahia.
Foram utilizados 20 novilhos mestiços castrados ½ HolandesZebu, com média de 24 meses de idade e peso corporal médio
inicial de 371 ± 13,02 kg, distribuídos em delineamento
inteiramente casualizado. Os animais foram mantidos em pastejo
intermitente de Brachiaria brizantha cv. Marandu, em área total de
7,0 ha, sendo esta dividida em quatorze piquetes de 0,5 ha cada
um, onde os animais foram submetidos a dois níveis de
suplementação que corresponderam aos tratamentos, tendo 10
repetições
cada,
e
consistiram
de:
suplementação
proteica/energética – 0,3% do peso corporal em suplemento por
dia; suplementação proteica/energética – 0,6% do peso corporal
em suplemento por dia. As dietas foram formuladas segundo o
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NRC (2000) para atender às exigências nutricionais dos animas e
para proporcionar ganhos de 0,5 kg.dia, sendo observado um
consumo de pasto de 6,73 e 5,94 kg.dia para os niveis 0,3 e 0,6%
do PC, respectivamente. A avaliação do comportamento foi
realizada no meio do período experimental, por meio de
observações a cada cinco minutos, por um período de 48 horas. A
obtenção do número de mastigações merícicas e do tempo
despendido na ruminação foram feitas através das observações
de três bolos ruminais em três períodos diferentes do dia, para
cada animal, por um observador treinado. Os resultados foram
analisados estatisticamente por meio de análise de variância e
teste F a 0,05 de probabilidade. As variáveis bolos/dia e números
de mastigações /dia não foram influenciadas (P>0,05) pelo nível
de suplementação fornecida, entretanto, foi constatada diferença
(P<0,05) no tempo gasto /bolo e nos números de
mastigações/bolo, que foram superiores (P<0,05) para os animais
que receberam menor nível de suplementação, apresentando
valores de 54,90 e 48,28, enquanto números de mastigações/bolo
apresentaram valores de 50,11 e 43,13, para os níveis 0,3 e 0,6%
PC, respectivamente. O tempo gasto por bolo foi maior para os
animais que receberam menor quantidade de suplemento,
provavelmente porque este foi o mecanismo utilizado para melhor
aproveitar a forragem e compensar o menor aporte de nutrientes
em relação ao grupo que receberam maior nível de
suplementação. O nível de suplementação pode influenciar no
comportamento ingestivo de animais terminados em pastagens.
Os diferentes níveis de suplementação protéica/energética no
período seco alteram o tempo gasto por bolo e o número de
mastigações por bolo.
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Palavras–chave: alimentação, bovino, ruminação
A alimentação é o que mais onera os custos de produção
da bovinocultura de corte intensiva e, portanto, buscar formas dos
animais serem mais eficientes na utilização dos nutrientes ajuda a
reduzir os custos de produção. Objetivou-se avaliar o efeito da
suplementação proteica/energética na terminação de novilhos
mestiços em pastagem de Brachiaria Brizantha no período seco,
sobre a eficiência de alimentação e ruminação. O experimento foi
realizado na fazenda Princesa do Mateiro, situada no município
de Ribeirão do Largo, na região Sudoeste da Bahia. Foram
utilizados 20 novilhos mestiços castrados ½ Holandes-Zebu, com
média de 24 meses de idade e peso corporal médio inicial de 371
± 13,02 kg, distribuídos em delineamento inteiramente
casualizado. Os animais foram mantidos em pastejo intermitente
de Brachiaria brizantha cv. Marandu, em área total de 7,0 ha,
onde os animais foram submetidos a dois níveis de
suplementação que corresponderam aos tratamentos, tendo 10
repetições
cada,
e
consistiram
de:
suplementação
proteica/energética – 0,3% do peso corporal em suplemento por
dia; suplementação proteica/energética – 0,6% do peso corporal
em suplemento por dia. A eficiência alimentar (EA) foi calculada
conforme a equação: EA=GMD/CMS. As variáveis gramas de MS
(matéria seca) e FDNcp(Fibra em Detergente Neutro corrigido
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para cinzas e proteína) por refeição foram obtidas dividindo-se o
consumo médio individual de cada fração pelo número de
períodos de alimentação por dia. A eficiência de alimentação e
ruminação, expressa em g MS/hora e g FDN/hora, foi obtida pela
divisão do consumo médio diário de MS e FDN pelo tempo total
despendido em alimentação e/ou ruminação em 24 horas,
respectivamente. As variáveis g de MS e FDN/bolo foram obtidas
dividindo-se o consumo médio individual de cada fração pelo
número de bolos ruminados por dia. A ingestão de MS (g/refeição)
foi influenciada (P<0,05) pelos níveis de suplementação
apresentando as seguintes quantidades 668,13 e 403,90 g
MS/refeição para 0,3 e 0,6% respectivamente. Também foi
verificado efeito (P<0,05) para g de FDNcp/ refeição, os animas
que receberam 0,3% de suplemento diminuíram os ciclos de
pastejo e capacidade de seleção por isso ingeriam mais por
refeição e consequentemente maior quantidade de FDNcp
proveniente da forragem, por refeição. Não houve diferença
(P>0,05) na eficiência de alimentação de MS e FDNcp (kg/hora).
A eficiência de ruminação de MS e FDNcp (kg/hora) não foram
influenciadas (P>0,05). Não houve diferença (P>0,05) na
ruminação de MS e FDNcp (g/ bolo). Os níveis de suplementação
influenciaram apenas nas quantidades de matéria seca ingerida e
FDNcp por refeição.
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Órgão financiador: Banco do Nordeste do Brasil – BNB
Palavras–chave: bocados, bovino, Opuntia cochenillifera, ruminação
O Brasil apresenta grande área e um clima diversificado,
cujas características são propicias a produção animal com o uso
das pastagens. Visando aperfeiçoar a produção principalmente
nas épocas críticas do ano, o uso de suplemento a pasto, tem
sido uma estratégia eficaz. O farelo de palma pode ser essa
alternativa para substituir o milho, uma vez que, a palma
forrageira apresenta boa capacidade de adaptação, e alta
produção de matéria seca por unidade de área. O estudo do
comportamento ingestivo possibilita avaliar e ajustar o manejo
alimentar dos animais. Objetivou-se avaliar o comportamento
ingestivo de novilhos mestiços suplementados com diferentes
níveis de farelo de palma em substituição ao milho em pastagens.
O experimento foi no município de Ribeirão do Largo, Bahia.
Foram utilizados 40 novilhos mestiços meio sangue Holandês X
Zebu com peso inicial médio de 261 ± 7,46 kg, distribuídos em
delineamento inteiramente casualizado, com quatro níveis (0, 30,
60, 90%) de substituição do milho moído por farelo de palma, com
dez repetições por nível testado. Os animais foram manejados em
pastagem de Urochoa brizantha cv. Marandu. Os resultados
foram interpretados estatisticamente por meio de análises de
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variância e regressão, a 0,05 de probabilidade de erro. A taxa de
bocados (TxB), o número de bocados por deglutição (NBDeg), o
tempo por deglutição (TDeg), o número de bocados por dia (NBD)
e o número de bolos ruminados por dia (BRD) apresentaram
efeito linear crescente (P<0,05) com a inclusão de farelo de palma
na dieta. A TxB é caracterizada como a interligação entre o animal
e a planta, essa aumentou com os níveis de substituição do milho
pelo farelo de palma, possivelmente em decorrência da fibra
presente no farelo, propiciando maior digestibilidade da fibra no
rúmen e assim acelerando a taxa de passagem e o esvaziamento
do trato digestório, estimulando o animal a voltar a pastejar em
intervalos mais curtos e a aumentar a sua taxa de bocado. Fato
que também explica o efeito crescente dos níveis de palma na
dieta sobre o NBDeg e o NBD, já que esses fatores se
correlacionam entre si. A inclusão do farelo de palma teve efeito
linear decrescente (P<0,05) sobre as variáveis TDeg e BRD,
provavelmente devido à digestibilidade da fibra nos animais que
receberam maiores níveis de farelo. Como consequência, o BRD
diminuiu, possivelmente porque a atividade microbiana foi
potencializada, quando comparada com a atividade ocorrida no grupo
controle. As variáveis mastigações merícicas por bolo e o tempo de
mastigações merícicas não apresentaram diferenças (P>0,05) entre
os níveis de substituição do milho pelo farelo de palma, fato
provavelmente decorrente da similaridade física da dieta, mesmo
com a maior quantidade de fibra do farelo de palma, já que o milho
moído e o farelo de palma possuem granulometria similar. A
suplementação com o farelo de palma em substituição ao milho altera
o comportamento ingestivo dos animais avaliados a pasto.
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pastagens
O Brasil destaca-se na produção de carne bovina, e a
maior parte é proveniente das pastagens. Em algumas regiões do
semiárido nordestino, as pastagens não oferecem aportes
adequados de nutrientes. Desta forma, uma possível alternativa
para a alimentação de ruminantes para essa região é a palma
forrageira, por ser uma cultura adaptada às condições
edafoclimáticas e apresentar-se como fonte de energia para a
dieta. Objetivou-se analisar a avaliação econômica de novilhos
mestiços suplementados com diferentes níveis de farelo de palma
em substituição ao milho em pastagens. O experimento foi no
município de Ribeirão do Largo, Bahia. Foram utilizados 40
novilhos mestiços meio sangue Holandês X Zebu com peso inicial
médio de 261 ± 7,46 kg, distribuídos em delineamento
inteiramente casualizado, com quatro níveis (0, 30, 60, 90%) de
substituição do milho moído por farelo de palma, com dez
repetições por nível testado. Os animais foram manejados em
pastagem de Urochoa brizantha cv. Marandu. A viabilidade
econômica parcial do sistema foi elaborada para obter resposta
somente do período em que a suplementação foi fornecida aos
animais, no período correspondente aos 89 dias. Os resultados
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foram interpretados estatisticamente por meio de análises de
variância e regressão, a 0,05 de probabilidade de erro. Os níveis
de farelo de palma em substituição ao milho moído no
concentrado influenciaram (P<0,05) o custo por animal no
período, o custo por hectare, a receita por hectare, a receita
líquida por hectare, a relação de troca e o rendimento mensal da
atividade. Para o custo por animal por período e o custo por
hectare, houve efeito linear decrescente, uma vez que a inclusão
da palma, ingrediente mais barato, propiciou a redução do custo
por quilograma do suplemento. Esse resultado decorre do custo
por quilograma do farelo de palma, que corresponde a 66,6% do
custo por quilograma do milho moído nas condições experimentais
descritas. A receita por hectare, a receita líquida por hectare, a
relação de troca e o rendimento mensal da atividade apresentaram
efeito quadrático (P<0,05), com os pontos de máxima,
respectivamente, nos níveis 44,99; 47,46; 61,25; e 57,35% de
substituição do milho pelo farelo de palma. Os valores máximos para
essas variáveis foram R$ 970,19; R$ 822,45; R$ 6,59; e R$ 214,06.
Comparando-se os resultados obtidos no ponto de máxima com a
inclusão de palma na dieta aos valores obtidos sem inclusão de
palma, ter-se-ia um ganho adicional de 43,81% na receita por
hectare, 67,55% na receita líquida por hectare, 78,11% na relação
de troca e 100,71% no rendimento mensal da atividade. Esses
resultados comprovam que a palma forrageira miúda pode substituir
o milho no suplemento, pois proporciona retorno biológico e
financeiro aceitável. As melhores respostas econômicas situam-se
próximas à zona de melhor resposta biológica. O nível que
apresentou maior retorno econômico foi o nível de 60% de farelo de
palma em substituição ao milho.
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Palavras–chave: crescimento, órgãos, restrição
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de
avaliar o efeito da restrição alimentar na fase de crescimento
sobre o crescimento dos órgãos e vísceras de tourinhos Nelore
terminados em confinamento com dieta de alto grão. Foram
utilizados 34 bovinos Nelore, machos não castrados, com idade
média inicial de 8,5 ±0,2 meses e peso corporal médio de 230,4
±5,6kg. Os animais foram distribuídos aleatoriamente nos
tratamentos experimentais, que consistiram de: baixo ganho na
fase de crescimento e alto na terminação (BA, n=10), médio
ganho na fase de crescimento e alto na terminação (MA, n=12) e
alto ganho em ambas as fases (AA, n=12). Para a fase de
crescimento, o ganho médio diário (GMD) almejado foi de 0,0, 0,6
e 1,2 kg/dia para os tratamentos BA, MA e AA, respectivamente.
Para a fase de terminação uma mesma dieta foi formulada para
todos os tratamentos com o intuito de obter um GMD de 1,5
kg/dia. Ao final da fase de crescimento metade dos animais de
cada tratamento foram abatidos, sendo o restante abatido ao final
da terminação. Durante cada abate, o peso individual dos órgãos
foi obtido permitindo o cálculo dos ganhos durante a fase de
terminação. O delineamento experimental utilizado foi o
inteiramente casualizado. Os dados foram submetidos à análise
de variância, e quando significativa, as médias foram comparadas
utilizando-se o teste Tukey. Durante a fase de terminação, logo
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após a fase de crescimento restrito, foram observados maiores
(P<0,01) ganhos dos componentes corporais não constituintes da
carcaça, para os animais do tratamento BA e menor para os
animais do tratamento AA. O ganho do TGI durante a terminação
foi diferente (P<0,01) entre tratamentos, sendo maior para o
tratamento BA seguido do MA e o menor ganho para o tratamento
AA. Estes resultados demonstram que quanto maior a restrição
alimentar imposta na fase de crescimento, maior é o crescimento
do TGI posteriormente na fase de realimentação. Contudo, apesar
do crescimento diferenciado de todo o TGI, o ganho de abomaso
não diferiu entre os tratamentos (P=0,286). O ganho do fígado foi
afetado (P<0,01) pelo plano nutricional prévio. Este órgão em
particular se mostrou muito responsivo ao status nutricional,
enquanto o ganho dos animais em crescimento contínuo
(tratamento AA) apresentou um ganho de 2,4 g/dia, os animais do
tratamento MA e BA apresentaram um ganho de 15,0 e 24,3
g/dia, respectivamente. Os maiores ganhos dos componentes não
carcaça durante o crescimento compensatório se tornam
importantes para o animal, principalmente dos órgãos
esplâncnicos,
pois
é
fundamental
o
crescimento
e
desenvolvimento destes órgãos para que o animal possa digerir e
metabolizar o maior fluxo de nutrientes provindos da melhor dieta.
No entanto, este ganho diferencial dos componentes não carcaça
deve ser levado em consideração para comercialização de
animais no peso vivo. Conclui-se então que a restrição alimentar
prévia à fase de terminação, proporciona maiores ganhos dos
componentes não carcaça.
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Palavras chave: carcaça bovina, quarto traseiro, restrição alimentar
Objetivou-se neste trabalho avaliar o efeito da restrição
alimentar na fase de crescimento, após o desmame, sobre o
rendimento de cortes comerciais de tourinhos Nelores. Foram
utilizados 34 animais Nelore, machos não castrados, com idade
média de 8,5 ±0,2 meses e peso corporal médio de 230,4 ±5,6 kg.
Os animais foram distribuídos aleatoriamente nos tratamentos
experimentais, que consistiram de: baixo ganho na fase de
crescimento e alto na terminação (BA, n=10), médio ganho na
fase de crescimento e alto na terminação (MA, n=12) e alto ganho
em ambas as fases (AA, n=12). Para fase de crescimento o
ganho médio diário (GMD) almejado foi de 0,0, 0,6 e 1,2 kg/dia
para os tratamentos BA, MA e AA respectivamente. Para a fase
de terminação uma mesma dieta foi formulada para todos os
tratamentos com o intuito de obter um GMD de 1,5 kg/dia. Ao final
da fase de crescimento cinco animais do tratamento BA e seis dos
tratamentos MA e AA foram abatidos, sendo o restante abatido ao
final da terminação. Após o abate, as carcaças foram divididas
longitudinalmente em duas metades e refrigeradas por 24 horas
em câmara fria ajustada para 4ºC. A meia carcaça esquerda foi
utilizada para obter os cortes comerciais, para isto, a carcaça foi
dividida entre a 5ª e 6ª costela obtendo assim os quartos dianteiro
e traseiro. Da porção dianteira foi obtida a paleta e o acém, e da
porção traseira a ponta de agulha, alcatra completa e o coxão. O
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente
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casualizado. Para avaliar o efeito do plano nutricional sobre as
características estudadas, os dados foram submetidos à análise
de variância e quando significativo (P<0,05), as médias foram
comparadas utilizando-se o teste Tukey. Para as carcaças obtidas
ao final da fase de crescimento, não foram encontradas
diferenças significativas (P>0,05) entre os tratamentos quanto à
proporção dos quartos traseiro e dianteiro. No entanto, foi
observado efeito (P<0,05) do plano nutricional sobre a proporção
do coxão. As carcaças do tratamento BA apresentaram maior
proporção de coxão, entretanto menor proporção foi observada
para as carcaças do tratamento MA. Esta diferença pode ter
ocorrido pela redução na proporção da ponta de agulha nos
animais do tratamento BA, que apesar de encontrada diferença
significativa na ANOVA (P=0,047), não foi observado diferença
significativa pelo teste Tukey. No abate realizado ao final da fase
de terminação, não foram observadas diferenças significativas
(P>0,05) quanto a proporção dos quartos traseiro e dianteiro, bem
como na proporção de cada corte comercial. O plano nutricional
não afeta as proporções dos quartos traseiro e dianteiro da
carcaça de tourinhos Nelore.
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Palavras–chave: degradabilidade in situ, palha de milho, tratamento
alcalino
A inclusão de alimentos alternativos na dieta de bovinos em
fase de terminação vem se tornando cada vez mais significativa.
É o caso do uso do resíduo da palha de resíduo da espiga após
retirada do grão de milho, que em algumas situações, passa por
um tratamento químico alcalino, na tentativa de melhorar seu
valor nutritivo. Porém não se sabe ao certo a efetividade deste
processamento na melhora do produto final. Sendo assim, o
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tratamento alcalino
sobre a degradabilidade in situ da palha de milho. O material foi
amostrado logo após a colheita do milho, sendo reidratado para
50% de umidade e tratado com 5% de óxido de cálcio na base da
matéria seca, e em seguida ensilado (21 dias). Após a abertura do
silo, o alimento foi coletado e levado ao laboratório para análise
juntamente com a palha sem tratamento. Para a determinação da
degradabilidade, aproximadamente 5 gramas de amostra préseca, moída a 2mm foram pesados em sacos de náilon com
porosidade de 50 micras para incubação no rúmen de 3 bovinos
Nelore machos não-castrados fistulados. Os tempos de incubação
utilizados foram: 0, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 240 e 288
horas. Os resíduos foram avaliados quanto às degradabilidades in
situ da matéria seca, matéria orgânica e fibra insolúvel em
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detergente neutro. Os perfis de degradação da matéria seca e
matéria orgânica foram estimados através do modelo:
, e os parâmetros de degradação da
fibra em detergente neutro foram calculados através da equação :
. Esses modelos foram ajustados
utilizando o procedimento MIXED do SAS (versão 9.3). A
degradabilidade (DG) potencial da matéria orgânica (MO) foi
numericamente superior para a palha de milho tratada (81,49%)
em relação a não tratada (71,89%). Grande parte dessa diferença
se deu em função da fração solúvel “a”, que foi numericamente
maior para a primeira, conforme modelo: DGMO (sem cal) =
3,4010+3,4769+64,4937+3,4063*(1 – e (-0,0378 + 0,00405 * T)); DEMO
(com cal) = 19,40+2,9063+62,1165 +2,8360*(1 – e(-0,0324 + 0,00306 *
T)
). Uma explicação seria a maior disponibilização da hemicelulose
na forma de açucares simples quando se realiza o tratamento
alcalino da palha, sendo seu valor de 14,53%, comparado aos
24,14% para a palha não tratada. Da mesma forma, a
degradabilidade potencial da fibra em detergente neutro (FDN) foi
numericamente superior para a palha tratada (67,43%) em
relação à não tratada (61,90%), sendo que parte dessa diferença
está relacionada à redução na fração indegradável “I” para a
palha tratada, conforme o modelo: DGFDN (sem cal) =
+
0,00697
*
54,5122+3,6998*(1+0,0590+0,00697*T)*e(-0,0590
T)
+
+38,1013 1,2275
;e
DGFDN
(com
cal)
=
+
+
(-0,0462
+
0,00464
*
60,8034 3,5706*(1+0,0462 0,00464*T)*e
T)
+
+32,5653 1,4640. Sendo assim, o tratamento alcalino da palha
de milho proporciona aumento na fração solúvel da matéria
orgânica e uma redução na fração indigerível da fibra, indicando
um melhor aproveitamento energético da palha de milho.
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Palavras–chave: adubação nitrogenada, ganho de peso, suplemento
O desempenho animal a pasto é altamente correlacionado
com o consumo de forragem, uma vez que esta é a principal fonte
de nutrientes. A adubação nitrogenada é uma prática importante
para o sucesso do manejo de pastagens com gramíneas tropicais,
o aumento da produtividade pela introdução de tecnologias mais
intensivas vem crescendo na pecuária de corte nos últimos anos.
Objetivou-se avaliar o efeito da adubação nitrogenada e da
suplementação proteico-energética em pastos de Brachiaria
brizantha cv. Marandu sobre o desempenho de novilhas Nelore. O
desempenho dos animais foi avaliado por 84 dias, sendo os
animais pesados a cada 28 dias, considerando três períodos de
avaliação. O experimento foi conduzido na fazenda Boa Vista,
município de Macarani/BA, no período de 08 de novembro de
2013 a 19 de abril de 2014, A área total do experimento foi de 10
hectares formados por Brachiaria brizantha cv. Marandu. Os
tratamentos foram distribuídos, aleatoriamente, em 16 piquetes de
0,6 ha cada. O delineamento experimental adotado foi o
inteiramente casualizado com quatro repetições (piquetes) cada.
Nas parcelas experimentais foi utilizado o arranjo fatorial 2 x 2,
sendo duas doses de N (0 e 100 kg.ha-1 e dois tipos de
suplementos (proteico-energético e mineral), sendo os
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tratamentos: PA+SPE = Pasto adubado com 100 kg.ha-1 e
suplemento proteico-energético; PA+SM = Pasto adubado com
100 kg.ha-1 de N e suplemento mineral; PSA+SPE = Pasto sem
adubação e suplemento proteico-energético e PSA+SM = Pasto
sem adubação e suplemento mineral. O suplemento proteicoenergético fornecido aos animais correspondeu a 0,3% do peso
corporal sendo o suplemento mineral oferecido ad libitum. Foram
utilizadas 60 novilhas da raça Nelore com peso médio inicial de
190 ± 26,67 kg, em lotação contínua com taxa de lotação variável,
onde cada tratamento recebeu dois animais testadores e número
variável de reguladores. Os resultados foram avaliados usando o
teste de Tukey a 10% de probabilidade. Para realizar as análises
estatísticas foi utilizado o Sistema de Análises Estatísticas e
Genéticas SAEG. Em relação ao desempenho dos animais, não
houve interação (P>0,10) entre os tratamentos aplicados para o
ganho médio diário, ganho médio diário por área, ganho de peso
por área, conversão alimentar e taxa de lotação. Assim, para o
ganho de peso por área, verificou-se acréscimo de 35,82% em
função do nitrogênio e 51,71% promovido pelo suplemento
proteico-energético.
A
suplementação
proteico-energética
proporcionou decréscimo de 19,78% em relação a conversão
alimentar do suplemento mineral. O efeito da adubação
nitrogenada promoveu acréscimo de 0,3 UA/ha. A suplementação
proteico-energética com (0,3% do PC) possibilitou ganhos de
peso de 610g/dia, superando em 140g/dia a dieta controle
(suplementação mineral). A adubação nitrogenada com 100 kg.ha1
de N em pastos de capim-marandu, promoveu maior ganho de
peso por área em função da maior taxa de lotação, proporcionado
pela maior massa de forragem.
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Palavras–chave: análise econômica, lucratividade, rentabilidade
A avaliação econômica de um empreendimento rural vai
além do inventário patrimonial da propriedade, pois exige o
conhecimento do seu custo de produção unitário, na mesma
unidade de sua venda, qualquer que seja seu produto. O
conhecimento referente à receita total, margem bruta, margem
líquida ou o chamado lucro operacional e o custo de produção
unitário permitem avaliação de momento, em perspectiva da
situação financeira da propriedade. O experimento foi conduzido
na fazenda Boa Vista, município de Macarani/BA, no período de
08 de novembro de 2013 a 19 de abril de 2014, a área total do
experimento era de 10 hectares formados por Brachiaria brizantha
cv. Marandu, dividido em 16 piquetes, com quatro repetições e
quatro tratamentos, e dois tipos de suplementos (proteicoenergético e mineral), sendo os tratamentos: PA+SPE = Pasto
adubado com 100 kg.ha-1 de N e suplemento proteico-energético:
PA+SM = Pasto adubado com 100 kg.ha-1 de N e suplemento
mineral; PSA+SPE = Pasto sem adubação e suplemento proteicoenergético e PSA+SM = Pasto sem adubação e suplemento
mineral. Foram utilizadas 60 novilhas da raça Nelore com peso
médio inicial de190 ± 26,67 kg. O período experimental foi de 84
dias de pastejo, os animais foram pesados no início e final do
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experimento, foram feitas pesagens intermediárias, a cada 28
dias, para ajuste do fornecimento do suplemento. Os indicadores
de resultados econômicos analisados foram: custo operacional
efetivo, custo operacional total, depreciação, remuneração do
capital investido e a remuneração do capital investido em terra,
custo total, receita bruta, hectare e arroba, margem bruta e
líquida, resultado (lucro ou prejuízo). Os indicadores de
desempenho econômico avaliados foram a lucratividade (%) a
rentabilidade (%), a taxa interna de retorno e o valor presente
líquido. Os índices da viabilidade econômica foram comparados
por meio de análises descritivas, utilizando o aplicativo MS Excel
®. Para a viabilidade econômica observou-se que o total do custo
operacional efetivo, o custo operacional total e o custo total foram
maiores para o tratamento com a dose de 100 kg.ha-1 de N e
suplementação proteico-energética, com valor de R$ 1.224,57, R$
1.324,10 e R$ 1.693,89, respectivamente. A lucratividade e
rentabilidade foram positivas para o pasto adubado e
suplementação proteico-energética. A depreciação foi igual para
todos os tratamentos com valor de R$ 99,53. A margem bruta e a
margem líquida apresentaram valores positivos para todos os
tratamentos. Para o resultado (Lucro ou Prejuízo), o tratamento
com adubação e suplementação proteico-energética obteve os
maiores resultados, com valores positivos de R$ 809,31; R$/ha
337,21 e R$/@ 40,74, respectivamente. A adubação nitrogenada
em pastos de capim-marandu, aliado a suplementação proteicoenergética, proporcionam maiores retornos econômicos.
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Palavras-chave: adubação nitrogenada, diferimento, ingestão
O nitrogênio é um dos principais nutrientes para
manutenção da produtividade das gramíneas forrageiras ao longo
dos anos, pois é constituinte essencial das proteínas e participa
diretamente no processo fotossintético, além disso, pode
potencializar o acúmulo de forragem durante o período de
diferimento, uma vez que o nitrogênio aumenta a taxa de
crescimento da gramínea, favorecendo o consumo pelos animais.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o consumo de matéria
seca e dos nutrientes de novilhas Nelore criadas em pastos de
Brachiaria (Syn. Urochloa) brizantha cv. Marandu diferidos e
adubados com nitrogênio. O experimento foi conduzido na
fazenda Boa Vista, município de Macarani-BA, a área
experimental compreendia em 10 hectares, constituídos por
Brachiaria (Syn. Urochloa) brizantha cv. Marandu, que foram
divididos em 16 piquetes, com quatro tratamentos e quatro
repetições, sendo: T1 = pasto diferido sem adubação nitrogenada;
T2 = pasto diferido com 50 kg de N.ha-1; T3 = pasto diferido com
100 kg de N.ha-1; e T4 = pasto diferido com 150 kg de N.ha-1,
sendo o período experimental de 230 dias, com 107 dias de
diferimento. Foram utilizadas inicialmente 48 novilhas da raça

304 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

Nelore, com média de 8 meses de idade e com peso corporal
inicial de 178,69 ± 26,67 kg, sendo distribuídas 3 novilhas por
piquete em todos os tratamentos. Os cálculos para estimativa das
variáveis de consumo de matéria seca e demais nutrientes foram
realizados a partir de equações obtidas dos resultados da
estimativa do consumo voluntário de volumoso (FDNi). A análise
de variância foi feita utilizando significância de 5%, sendo
testados os modelos de regressão das variáveis estudadas,
observados os coeficientes de determinação e utilizando o SAEG.
Não foi observado efeito (P>0,05) das doses de nitrogênio sobre o
consumo de matéria seca do pasto e o consumo de matéria seca
total, sobre os consumos da fibra em detergente neutro corrigida
para cinzas e proteína do pasto e da fibra em detergente neutro
corrigida para cinzas e proteína total, do extrato etéreo, dos
carboidratos não fibrosos, da matéria seca do pasto e da fibra em
detergente neutro corrigida para cinzas e proteína do pasto, em %
do peso corporal, com valores médios de 3,23; 3,60; 2,20; 2,30;
0,07; e 0,72 kg.dia-1; e de 1,97 e 1,41%, respectivamente. Verificouse efeito linear crescente para os consumos de proteína bruta e dos
nutrientes digestíveis totais em função das doses de nitrogênio. A
adubação nitrogenada nos pastos diferidos proporciona o aumento
do consumo de proteína bruta e dos nutrientes digestíveis totais, nas
condições de realização desta pesquisa.
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Palavras-chave: adubação nitrogenada, diferimento, ganho de peso
O consumo de forragem é o principal fator determinante do
desempenho de animais em pastejo, é influenciado por vários
fatores associados ao animal, ao pasto, ao ambiente e às suas
interações, além de ser a principal fonte de nutrientes para
ruminantes, principalmente nos trópicos, onde a pecuária se
sustenta à base das pastagens. Objetivou-se com este trabalho
avaliar o desempenho de novilhas Nelore criadas em pastos de
Brachiaria (Syn. Urochloa) brizantha cv. Marandu diferidos e
adubados com nitrogênio. O experimento foi conduzido na
fazenda Boa Vista, município de Macarani-Ba, a área
experimental compreendia em 10 hectares, constituídos por
Brachiaria (Syn. Urochloa) brizantha cv. Marandu, que foram
divididos em 16 piquetes, com quatro tratamentos e quatro
repetições, sendo: T1 = pasto diferido sem adubação nitrogenada;
T2 = pasto diferido com 50 kg de N.ha-1; T3 = pasto diferido com
100 kg de N.ha-1; e T4 = pasto diferido com 150 kg de N.ha-1,
sendo o período experimental de 230 dias, com 107 dias de
diferimento. Para avaliação do desempenho animal foram
utilizadas 48 novilhas da raça Nelore, com média de 8 meses de
idade e peso corporal inicial de 178,69 ± 26,67 kg, sendo
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distribuídas 3 novilhas por piquete em todos os tratamentos. As
novilhas foram pesadas no início e no fim do período experimental
para ganho de peso, posteriormente divido pelo período
experimental para o ganho de peso diário. As demais variáveis
foram calculadas por meio de equações. A análise de variância
utilizou significância estatística de 5%, com modelos de regressão
das variáveis estudadas, observados os coeficientes de
determinação e utilizando o SAEG. Não foi observado efeito
(P>0,05) das doses de nitrogênio sobre o peso corporal final, com
valor médio de 202,7 kg. Verificou-se efeito linear crescente
(P<0,05) para o ganho médio diário, no período inicial de pastejo.
No período final de pastejo, as doses de nitrogênio não
influenciaram (P>0,05) o ganho médio diário, com valor médio
0,275 kg.dia-1. Ocorreu efeito quadrático (P<0,05) para o ganho
médio diário total, que apresentou um ponto de máxima de 83 kg
de N.ha-1, possuindo aproximadamente 0,337 kg.dia-1. Para a
conversão alimentar, houve efeito quadrático (P<0,05), cujo ponto
de mínima foi de 79 kg de N.ha-1 com valor estimado de 10,99.
Para o ganho de peso por área e o ganho de peso por área por
dia, as doses de nitrogênio promoveram efeito quadrático
(P<0,05), com ponto de máxima de 99 kg de N.ha-1 para ambos
os ganhos, com valores estimados de 192 kg.ha-1 e de 1,8 kg.ha1
.dia-1. A adubação com a dose de nitrogênio até 99 Kg N.ha-1
proporciona o melhor desempenho das novilhas, em relação ao
ganho de peso por área e o ganho de peso por área por dia.
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Palavras–chave: bovino, matéria seca, Opuntia cochenillifera
Diversas alternativas de exploração propostas até o
momento, quase todas têm limitações, em decorrência da
dificuldade de acúmulo de fitomassa. Isso impossibilita muitas
vezes um desenvolvimento significativo para pecuária na região
semiárida. Uma possível alternativa é a suplementação a pasto,
que com a disponibilidade de pasto favorável possibilita ganhos
satisfatórios. Objetivou-se avaliar a disponibilidades de forragem
para novilhos mestiços suplementados em pastagens de Urochoa
brizantha. O experimento foi no município de Ribeirão do Largo,
Bahia. Foram utilizados 40 novilhos mestiços meio sangue
Holandês X Zebu com peso inicial médio de 261 ± 7,46 kg,
distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com
quatro níveis (0, 30, 60, 90%) de substituição do milho moído por
farelo de palma, com dez repetições por nível testado. Os animais
foram manejados em pastagem de Urochoa brizantha cv.
Marandu. Observou-se com o avanço do período experimental,
que a quantidade de matéria seca total e matéria seca
potencialmente digestível foram diminuindo em decorrência do
período seco. Apresentaram médias expressivas de 4.213 e 3.080
kg/ha, essa disponibilidade possibilita ao animal escolher o estrato
a ser ingerido, o que pode maximizar o consumo, aumentar a
digestibilidade do consumido e obter bom desempenho. Além
disso, possivelmente a qualidade da forragem ingerida em
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decorrer dos períodos também decresceu, influenciando no
desempenho dos animais. A disponibilidade de matéria seca
verde apresentou média de folhas e colmos de 1.030 e 795 kg/ha,
respectivamente, e manteve-se quase constante durante todo o
período experimental. O material senescente decresceu à medida
que o experimento era desenvolvido, provavelmente devido à
ocorrência de chuvas na região. O valor de matéria seca verde de
1.833 kg de MSV/ha teve destaque, já que baixos valores
inferiores limita a seleção e ingestão de forragem. A quantidade
de folhas e colmos foi satisfatória e proporcionou disponibilidade
de matéria seca potencialmente digestível média de 3.080 kg por
hectare, representando um potencial de digestão de
aproximadamente 73,11% da disponibilidade matéria seca total.
Quanto mais elevada a digestibilidade da matéria seca
potencialmente digestível, melhor poderá ser o desempenho
animal, o que permite aumentar o uso dos recursos basais
disponíveis, reduzindo o uso da suplementação e provavelmente
elevando ganho financeiro. A oferta de forragem disponível aos
animais foi de 24 kg MS/100 kg PV dia. A taxa de lotação no
primeiro, segundo e terceiro períodos foi de 1,74; 1,88; e 2,04
UA/ha e a média, de 1,89 UA/ha para o período completo. A
variação foi ocasionada pelo aumento de peso dos animais.
Quando existe disponibilidade e qualidade na forragem ofertada
aos animais de produção a pasto, torna-se alto o potencial de
ganho e lucratividade do sistema.
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SELEÇÃO DE TOUROS JOVENS DA RAÇA NELORE
CRIADOS EXTENSIVAMENTE NO BRASIL, PELO
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Palavras–chave: bovinos, exame andrológico, programa de
melhoramento
Nos machos, o perímetro escrotal (PE) é a principal
característica
reprodutiva
incluída
nos
programas
de
melhoramento genético de bovinos de corte. Sugere-se que a
seleção por meio do PE deve ser realizada em idades mais
jovens, acelerando desta forma o ganho genético e reduzindo os
custos na manutenção dos animais improdutivos. Objetivou-se
então avaliar se, em animais com média de idade de 18 a 24
meses, o PE reflete em aprovação em exame andrológico. Foram
utilizados 21.119 animais com média de idade de 21,29 ±1,77
meses, avaliados em exame andrológico entre os anos de 1999 e
2008, no Estado de São Paulo/Brasil. Ao exame andrológico os
animais foram classificados como aptos a reprodução, aptos a
reprodução em regime de monta natural, inaptos a reprodução ou
descartados. Após contenção individual dos animais foi realizada
a mensuração do PE, agrupados em: menores que 28 cm (grupo
1); igual a 28 e menor que 30 cm (grupo 2); igual a 30 e menor 32
cm (grupo 3); igual a 32 e menor que 34 cm (grupo 4) e
maior/igual a 34 cm (grupo 5), e em seguida realizado todo o

310 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

exame andrológico. Análise de variância e comparações entre
médias pelo teste de Tuckey foram feitas com probabilidade de
5% de erro. Independente do PE, 65,52; 9,22; 21,00 e 4,25% dos
animais classificaram-se respectivamente como aptos a
reprodução, aptos à reprodução em regime de monta natural,
inaptos à reprodução e descartados, o que demonstra que
74,74% dos animais estavam maturos sexualmente aos 21,29
±1,77 meses de idade, independente do PE. Dos animais
classificados como aptos à reprodução, 9,41; 50,54; 65,86; 73,28
e 76,94% apresentaram PEs de acordo com os grupos 1, 2, 3, 4 e
5, respectivamente (p<0,05). Para os animais classificados como
aptos à reprodução em regime de monta natural, 1,83; 9,72;
10,31; 9,35 e 9,08% apresentaram PEs de acordo com os grupos
1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente (p<0,05). Para os animais
classificados como inaptos à reprodução, 71,38; 35,19; 20,67;
13,80 e 10,66% apresentaram PEs de acordo com os grupos 1, 2,
3, 4 e 5, respectivamente (p<0,05). E, para os animais
descartados da reprodução, 17,37; 4,56; 3,17; 3,58 e 3,31%
apresentaram PEs de acordo com os grupos 1, 2, 3, 4 e 5,
respectivamente (p<0,05). Verificou-se que quanto maior o PE
dos animais avaliados nesta idade, maior a porcentagem de
animais aptos a reprodução (p<0,05). Apenas 19,31% dos
animais, na ocasião do exame andrológico, apresentaram PEs
abaixo de 30 cm. Tourinhos selecionados com média de 21
meses de idade pela mensuração do PE, que apresentaram PEs
acima de 30 cm na ocasião do exame andrológico, demonstraram
ser mais precoces sexualmente que os animais com PEs abaixo
de 30 cm. Selecionar animais pela mensuração do PE em animais
jovens é característica importante quando se trata de critérios de
seleção, visto que as estimativas genéticas de herdabilidade e
correlação genética reforçam seu uso.
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DESEMPENHO DE NOVILHAS NELORE COM
UTILIZAÇÃO DE PASTAGEM DIFERIDA DE
BRACHIARIA BRIZANTHA¹
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Palavras–chave: desempenho, novilhas, marandu
O diferimento das pastagens é uma tecnologia que
minimiza os efeitos negativos da sazonalidade de produção
durante o período seco. Esta técnica consiste em reservar a
pastagem durante o período das águas para utilização durante o
período de baixa produção forrageira. O desempenho de ganho
de peso dos animais é influenciado negativamente pela
disponibilidade de forragem morta, permitindo apenas
manutenção de pequeno ganho de peso dos animais, durante
esse período.O experimento foi desenvolvido na Fazenda Boa
Vista, localizada no município de Macarani. Foi utilizada uma área
de 27 hectares (ha), formadas de Brachiaria brizantha cultivar
Marandu. Os piquetes foram diferidos de abril de 2010, e
permaneceram diferidos até julho de 2010. O experimento
inicioudia22 de julho de 2010 e finalizou16 de outubro do mesmo
ano.Foram estudadas as estratégias de utilização do pasto
diferido, cujos tratamentos consistiram em: T1:Pastejo contínuo –
utilização durante 90 dias de forma contínua; T2:Pastejo
escalonado 1 –utilização durante 45 dias de forma
escalonada;T3:Pastejo escalonado 2 –utilização durante 30 dias
de forma escalonada. Utilizaram-se 71 novilhas da raça Nelore,
com 15 meses de idade e peso corporal (PC) médio de 273 ± 5
kg, distribuídas de acordo com a disponibilidade da forragem no
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período inicial, garantindo uma oferta de forragem de 8 kg de
MS/100 Kg de PC.Foi fornecida suplementação uma vez ao dia,
na proporção de 0,3% do PC, balanceado para conter nutrientes
suficientes, para atender às exigências de ganhos de 0,500
Kg.dia-1. Todas as análises estatísticas foram realizadas por
intermédio do programa computacional SAEG. Os dados foram
interpretados, estatisticamente, em delineamento inteiramente
casualizado, usando teste de Tukey e adotando-se o nível de 5%
de probabilidade. O peso corporal final (PCF), ganho médio diário
(GMD) e ganho total (GT) não foram influenciados (P>0,05) pelo
uso do pasto diferido escalonado, o GMD para T1= 0,446kg; para
T2= 0,417kg; e T3= 0,500kg.O desempenho das novilhas
mantidas nas três estratégias de uso da pastagem diferida foi
alcançado, uma vez que a suplementação de 0,3% do PC
utilizada neste trabalho foi formulada para que os animais
expressassem desempenho médio de 0,500 kg.dia-1. Entretanto,
apesar da queda na massa de forragem durante todo o período
do uso das pastagens, essas apresentaram valores superiores ao
limite de 2.000 kg de MS.ha-1, indicando, assim, que a
disponibilidade de forragem não limitou o desempenho animal. A
escalonagem do pasto não permitiu incrementos nos ganhos
zootécnicos não sendo recomendado o uso do escalonamento da
pastagem diferida com oferta de forragem de 8% do PC durante o
período seco, para novilhas Nelore suplementadas com 0,3% do PC.
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ANÁLISE ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DE
PASTAGEM DIFERIDA DE BRACHIARIA BRIZANTHA
POR NOVILHAS NELORE¹
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Palavras–chave: análise econômica, novilhas, marandu
O diferimento é uma técnica de baixo investimento,
bastando apenas cercar a área e realizar o descanso. Essa
estratégia de manejo por dispensar os investimentos de elevado
custo, normalmente associada com a conservação de forragens,
tem, nos custos de produção reduzidos, sua principal vantagem.
O experimento foi desenvolvido na Fazenda Boa Vista, localizada
no município de Macarani. Objetivou-se de avaliar o efeito do uso
escalonado de pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu,
sobre os aspectos quantitativo e qualitativo da forragem, e o
impacto econômico. Foi utilizada uma área de 27 hectares (ha),
formadas de Brachiaria brizantha cultivar Marandu. Os piquetes
foram diferidos de abril de 2010, e permaneceram diferidos até
julho de 2010. O experimento inicioudia22 de julho de 2010 e
finalizou16 de outubro do mesmo ano.Foram estudadas as
estratégias de utilização do pasto diferido, cujos tratamentos
consistiram em: Pastejo contínuo –utilização durante 90 dias de
forma contínua; Pastejo escalonado 1 –utilização durante 45 dias
de forma escalonada; Pastejo escalonado 2 –utilização durante 30
dias de forma escalonada. Utilizaram-se 71 novilhas da raça
Nelore, com 15 meses de idade e peso corporal (PC) médio de
273 ± 5 kg, e suplementados uma vez ao dia, na proporção de
0,3% do PC. As análises de viabilidade econômica foram
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realizadas após a coleta dos dados e avaliação do desempenho
produtivo biológico do experimento, sobretudo, os consumos de
suplemento e os ganhos de peso médios diários referentes aos
três tratamentos. As informações necessárias para a elaboração
deste trabalho e composição dos custos, bem como os dados
utilizados (preços, vida útil etc.) foram coletados junto aos
produtores rurais, técnicos de extensão rural, estabelecimentos
comerciais da região e órgãos oficiais de estatística da pecuária
do Governo Estadual e Federal, sendo realizada uma média de
preços do ano de 2013. Foram consideradas, para avaliação do
custo de produção, as metodologias de custo operacionais
utilizada pelo IPEA. O tratamento do pastejo contínuo e
escalonamento 1 da pastagem diferida apresentaram um menor
custo por animal ao dia, no valor de R$ 2,24, resultando, assim,
no menor valor para o custo por quilo de carne (R$ 4,93),
proporcionando, assim, R$0,63 de lucro total por animal ao dia.
Os animais do tratamento de 30 dias foram os que apresentaram
os maiores custos totais, e como os ganhos de peso foram
semelhantes aos dos demais tratamentos, os custos de produção
foram maiores em R$ 0,01 ao dia, o que de imediato parece um
pequeno valor, porém, quando avalia em um espaço de tempo e
maiores números de animais, este valor se torna um montante
significativo, refletindo em menores lucros.O valor dos custos
totais foi mais elevado no tratamento escalonado 2, por causa do
capital fixo investido ter sido elevado, devido ao uso de maior
quantidade linear das cercas, para proporcionar as divisões de
pastagem. Não é recomendada a escalonagem no diferimento.
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DESEMPENHO DE BOVINOS DE DIFERENTES
GRUPOS GENÉTICOS E SEXUAIS EM PASTEJO
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Palavras–chave: cruzamento, pasto, suplementação
Objetivou-se avaliar o desempenho de bovinos de corte de
diferentes classes sexuais e genéticas a pasto no período das
águas. Foram utilizados 40 bezerros desmamados aos 8 meses
de idade, distribuídos em dois piquetes de capim marandu, sendo:
10 machos inteiros Angus x Nelore com média de peso corporal
(PC) de 230,2 kg, 10 machos inteiros Nelore com média de PC de
199,3 kg, 10 fêmeas Angus x Nelore com média de PC de 242,3
kg e 10 animais fêmeas Nelore com média de PC de 194,5 kg. O
experimento teve 90 dias de duração, a partir do 45º dia passou a
ser fornecido um proteinado tendo 45% PB. A dieta foi seguida de
acordo com a logística da propriedade e o consumo de suplemento
foi de 0,134 g/animal/dia. Os animais foram pesados na entra,
durante o experimento e no encerramento. Sendo utilizada uma
balança comercial acoplada ao tronco, o horário de pesagem foi
sempre no primeiro período da manhã. As análises estatísticas
foram feitas através de delineamento inteiramente casualizado e a
comparação entre os tratamentos foi através de contrastes
ortogonais entre classe sexual (CS), grupo genético (GG) e
interação CS e GG. A Classe sexual e grupamento genético
exerceram influência sobre o ganho de peso dos animais onde
machos inteiros e animais F1 Angus x Nelore apresentam maior
ganho de peso que fêmeas e Nelores puros, respectivamente.
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DESENVOLVIMENTO MICROBIANO NA CASCA DE
CAFÉ TRATADA COM ÓXIDO DE CÁLCIO1
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Palavras–chave: fungos, resíduo, tratamento químico
Dentre os benefícios alcançados no tratamento químico de
resíduos, pode-se destacar a redução na população de microorganismos, que consomem parte dos nutrientes presentes,
levando a redução do valor nutritivo do volumoso. Objetivou-se
avaliar o desenvolvimento de mofos e leveduras na casca de café
tratada com óxido de cálcio em condição de aerobiose ou
anaerobiose, em diferentes períodos de tratamento.
O
experimento foi conduzido no Laboratório de Nutrição Animal e no
Laboratório de Forragicultura do Departamento de Zootecnia da
Universidade Federal de Viçosa, UFV, no Campus de Viçosa. Os
tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 2×2×4, sendo
duas doses de óxido de cálcio (CaO) (0 e 5%, base da matéria
seca), duas condições de ambiente para reação (aerobiose e
anaerobiose) e quatro períodos de tratamento (1; 2; 3 e 4
semanas), no delineamento inteiramente casualizado, com três
repetições. Para o nível 5% de CaO foi adicionada na casca, a cal
micropulverizada em pó. Para a condição de ambiente aeróbico
os sacos foram mantidos abertos durante todo o período
experimental e a condição de anaerobiose foi estabelecida
utilizando seladora a vácuo. Para quantificação da população de
mofos e leveduras foi preparado extrato aquoso que continha 25 g
de amostra da casca de café, adicionados a 225 mL de solução
salina estéril. Em seguida 10 mL do extrato aquoso foi submetido
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às diluições seriadas variando de 10-1 a 10-7. O cultivo dos microorganismos foi realizado em placas de Petri estéreis, em meio
PDA (Potato Dextrose Ágar). Foram passíveis de contagem as
placas que apresentaram entre 30 e 300 unidades formadoras de
colônias (UFC). Observou-se que os mofos e leveduras foram
afetados (P<0,05) pela interação CaO × condição de ambiente ×
período. Verificou-se, para a casca de café não tratada e tratada
em aerobiose, aumento da contagem de mofos e leveduras até
1,05 e 2,33 semanas, atingindo o valor máximo de 9,56 e 8,75 Log
UFC/g, com posterior redução, respectivamente. Para a casca de
café tratada em condição de anaerobiose, verificou-se reduzida
atividade de mofos e leveduras, apresentando os menores valores
(P<0,05) durante as semanas avaliadas. A ausência de oxigênio
associada à elevação do pH proporcionado pelo óxido de cálcio,
acarretou em ambiente menos favorável para o desenvolvimento
de micro-organismos. O óxido de cálcio atua como agente
fungistático, reduzindo a contagem de mofos e leveduras.
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Palavras–chave: álcali, parede celular, resíduo
A utilização de agentes alcalinos em resíduos
agroindustriais podem promover solubilização parcial dos
constituintes da parede celular. Objetivou-se avaliar o efeito do
óxido de cálcio sobre a fração fibrosa da casca de café, tratada
em condição de aerobiose ou anaerobiose, em diferentes
períodos de tratamento.
O experimento foi conduzido no
Laboratório de Nutrição Animal e no Laboratório de Forragicultura
do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de
Viçosa, UFV, no Campus de Viçosa. Os tratamentos foram
dispostos em esquema fatorial 2×2×4, sendo duas doses de óxido
de cálcio (CaO) (0 e 5%, base da matéria seca), duas condições
de ambiente para reação (aerobiose e anaerobiose) e quatro
períodos de tratamento (1; 2; 3 e 4 semanas), em delineamento
inteiramente casualizado, com três repetições. Foram pesados
três quilos de casca de café (50% de umidade), acondicionados
em saco de polietileno, para compor as unidades experimentais.
Para o nível 5% de CaO foi adicionada na casca, a cal
micropulverizada em pó. Para a condição de ambiente aeróbico
os sacos foram mantidos abertos durante todo o período
experimental e a condição de anaerobiose foi estabelecida
utilizando seladora a vácuo. As amostras coletadas foram présecas (55ºC/72 horas) e moídas com peneiras de crivo 1 e 2 mm.
Ao avaliar os constituintes fibrosos verificou-se que a fibra em
detergente neutro indigestível (FDNi), fibra em detergente ácido
(FDA) e celulose (CEL), foram afetados (P<0,05) pela interação
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CaO × condição de ambiente. Observou-se que o tratamento da
casca de café com CaO promoveu redução (P<0,05) das frações
FDNi e FDA nos diferentes ambientes, com menores valores
registrados em condição de anaerobiose, 35,71% e 42,41%, para
FDNi e FDA. Quanto ao teor de CEL observou-se que a utilização
de CaO na casca de café promoveu redução desta fração apenas
em condição de aerobiose, quando comparada à casca não
tratada. Verificou-se que as frações fibra em detergente neutro
corrigida para cinzas e proteína (FDNcp), hemicelulose (HEM) e
lignina (LIG) foram afetadas (P<0,05) pela interação CaO ×
condição de ambiente × período. Nas semanas 1, 2, 3 e 4 foram
verificados para a casca de café tratada, menores teores de
FDNcp e HEM, quando comparados com a casca de café não
tratada, na condição de aerobiose e anaerobiose. Observou-se
ainda, que o teor de HEM para a casca tratada em condição de
aerobiose apresentou efeito linear negativo no decorrer das
semanas. Quanto ao teor de LIG, observou-se efeito quadrático
para a casca tratada em condição de aerobiose, casca não
tratada e tratada em condição de anaerobiose, atingindo o
máximo em 3; 2,48 e 2,5 semanas, com valores de 16,40; 14,94 e
12,63%, respectivamente. O óxido de cálcio promove redução dos
constituintes da parede celular da casca de café.
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PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA CARNE DE
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Palavras–chave: bovinos, coproduto, qualidade de carne
A produção de carne de qualidade vem ganhando
destaque, uma vez que o mercado consumidor tem se tornado
mais exigente com esta característica, que é diretamente
influenciada pelos parâmetros físico-químicos da carne. Nesse
sentido é interessante estudar dietas que promovam melhorias
nesses parâmetros. Objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão de
níveis da torta de dendê na dieta total de bovinos terminados em
sistema de confinamento sobre os parâmetros físico-químicos da
carne. O experimento foi conduzido na fazenda Princesa do
Mateiro, no município de Ribeirão do Largo, Bahia. Foram
utilizados 40 bovinos mestiços, não castrados, com peso inicial
médio de 331,12 ±36,2 e final de 474,3 ± 10,8, kg, distribuídos
aleatoriamente em um delineamento inteiramente casualizado,
com quatro níveis (0, 8, 16, 24%) de inclusão de torta de dendê
na matéria seca da dieta, com dez repetições por nível testado.
As dietas foram calculadas para atender às exigências
nutricionais para ganho de 1,4 kg/dia, com uma razão
volumoso:concentrado de 20:80, sendo usado o bagaço de cana
como volumoso. Os teores de extrato etéreo das dietas foram de
(5,52, 6,06, 6,60, 7,14), respectivamente para os níveis testados.
Os animais foram alojados em baias coletivas (10 animais/baia),
com área útil de 100 m2. Os resultados foram interpretados
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estatisticamente por meio de análises de variância e regressão, a
0,05 de probabilidade de erro. A perda de peso por cocção (PPC),
força de cisalhamento (FC) e capacidade de retenção de água
(CRA) do Longissimus dorsi não foram influenciados (P>0,05)
pelos níveis de torta de dendê. Sendo os níveis médios de PPC,
FC e CRA de 32,42%; 3,35kg/cm2e 69,21%, respectivamente. O
valor médio encontrado para a força de cisalhamento de 3,35
kgf/cm2classifica a carne como de textura macia. Os baixos
valores encontrados para força de cisalhamento da carne de
todas as dietas testadas podem ter ocorrido em virtude dos
animais serem abatidos ainda jovens e apresentarem uma maior
fração solúvel do colágeno, e também dos tipos de fibra, e suas
posições não terem tomado forma completamente. O pH
apresentou efeito linear crescente (P<0,05) com o aumento dos
níveis de torta de dendê na dieta. Os animais que consumiram
dietas contendo torta de dendê apresentaram valores dentro da
faixa ideal, que varia de 5,6 a 5,9. As análises de Cor L*
(luminosidade), a* (verde ao vermelho), b* (azul ao amarelo) do
Longissimus dorsi não foram influenciadas (P>0,05) pelos níveis
de torta de dendê, os níveis médios foram de 37,99; 15,40 e 2,95,
respectivamente. A luminosidade e a coloração da carne estão
relacionadas diretamente com o valor de pH, após o resfriamento.
No caso deste estudo, em que os valores de pH permaneceram
dentro dos limites ideais, as características de L*, a* e b* foram
coerentes.A cor da carne foi considerada levemente mais clara,
devido ao fato de os animais terem sido criados em confinamento
e abatidos muito jovens. A torta de dendê pode ser utilizada até o
nível de 24% de inclusão na dieta total de novilhos mestiços
terminados em confinamento, já que não influencia os parâmetros
físico-químicos da carne.
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COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDADE DE NOVILHOS
MESTIÇOS SUPLEMENTADOS COM DIFERENTES
NÍVEIS DE FARELO DE PALMA EM SUBSTITUIÇÃO
AO MILHO1
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Palavras–chave: bovino, concentrado, Opuntia cochenillifera,
pastagens
Regiões no Brasil como o semiárido brasileiro, tem maiores
dificuldades em relação a escassez, dificultando a criação de
bovinos em pastejo, o que leva os produtores dessas regiões
buscarem alternativas práticas para a suplementação de seus
animais.Uma possível fonte para substituir o milho que é um
alimento muito utilizado é o farelo de palma. Objetivou-se avaliar
os coeficientes de digestibilidade de novilhos mestiços
suplementados com diferentes níveis de farelo de palma em
substituição ao milho em pastagens. O experimento foi no
município de Ribeirão do Largo, Bahia. Foram utilizados 40
novilhos mestiços meio sangue Holandês X Zebu com peso inicial
médio de 261 ± 7,46 kg, distribuídos em delineamento
inteiramente casualizado, com quatro níveis (0, 30, 60, 90%) de
substituição do milho moído por farelo de palma, com dez
repetições por nível testado. Os animais foram manejados em
pastagem de Urochoa brizantha cv. Marandu. Os resultados
foram interpretados estatisticamente por meio de análises de
variância e regressão, a 0,05 de probabilidade de erro. Os
coeficientes de digestibilidade da matéria seca, proteína bruta e
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carboidratos totais não foram influenciados (P>0,05) pela inclusão
do farelo de palma na dieta, provavelmente devido às
semelhanças na digestibilidade desses nutrientes em ruminantes,
em decorrência da ação microbiana. A palma apresenta altos
teores de pectina e alimentos com essa característica podem
proporcionar melhor padrão de fermentação ruminal em
comparação a fontes tradicionais de amido, como o milho. Os
níveis de substituição tiveram efeito linear crescente (P<0,05)
sobre o coeficiente de digestibilidade da fibra em detergente
neutro corrigido para cinzas e proteína. A pectina presente no
farelo de palma, por ser um carboidrato não-fibroso estrutural,
provavelmente produziu maior fermentação, favorecendo o
crescimento de bactérias celulolíticas. Os coeficientes de
digestibilidade do extrato etéreo e dos carboidratos não-fibrosos
também foram influenciados de forma significativa (P<0,05), com
efeito linear decrescente conforme aumentaram os níveis de
farelo de palma no suplemento. Esse resultado está relacionado
ao menor teor de EE do farelo de palma em comparação ao milho
moído. Foi observado efeito quadrático sobre o coeficiente de
digestibilidade dos carboidratos não-fibrosos, cujo ponto de
máxima foi estimado em 87,72 no nível de 19,76% de substituição
do milho. A partir do ponto de máxima, a fermentação e digestão
da pectina oriunda da palma promovem redução da digestibilidade
desses carboidratos. Esse resultado pode estar relacionado à
redução do substrato e, por consequência, dos microrganismos
amilolíticos que são os principais responsáveis pela digestão dos
carboidratos não-fibrosos presentes na dieta. A suplementação
com o farelo de palma em substituição ao milho alterou os
coeficientes de digestibilidade da fibra em detergente neutro,
extrato etéreo e carboidratos não fibrosos.
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CONSUMO DE NUTRIENTES DE BEZERROS DE
CORTE LACTENTES EM PASTEJO SUPLEMENTADOS
COM DIFERENTES FONTES ENERGÉTICAS1
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Palavras-chave: bovinos, milho, sorgo
O fornecimento de suplementos concentrados a animais
em pastejo tem por objetivo maximizar o consumo e a utilização
da forragem. Com o objetivo de avaliar o consumo de nutrientes
de bezerros de corte lactentes em pastejo suplementados com
diferentes fontes energéticas, 34 bezerros Nelore (12 machos e
22 fêmeas) foram submetidos ao creep-feeding, no período de
março a junho de 2013. Os animais, que apresentavam idade e
pesos médios iniciais de quatro meses e 108±3,9 kg, foram
alojados em uma área de 20 ha com gramínea Urochloa
decumbens Stapf, acompanhados de suas mães. Os suplementos
apresentavam 20% de proteína bruta e foram constituídos por
farelo de soja, mistura mineral, melaço e as seguintes fontes
energéticas: milho (M); milho + sorgo (M+S); milho + sorgo +
farelo de trigo (M+S+FT), fornecidos na quantidade de 0,5% do
peso corporal. No tratamento controle (MM) foi fornecido mistura
mineral ad libitum. Para estimar a excreção fecal, o consumo
individual de suplemento e o consumo de matéria seca de
forragem (MSF) foram utilizados três indicadores: óxido crômico
(Cr2O3), dióxido de titânio (TiO2) e a fibra em detergente neutro
indigestível (FDNi), respectivamente. Foram realizadas três
coletas totais de leite nas matrizes para estimar o consumo de
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leite pelos bezerros. Os dados foram submetidos à análise de
variância segundo um delineamento em blocos casualizados, com
quatro tratamentos e dois blocos (sexo dos animais). As médias
foram contrastadas pelo teste de Fisher ao nível de 5%. A
suplementação não afetou (P>0,05) o consumo de MSF. No
entanto, observou-se que os tratamentos suplementados, M
(12,1), M+S (11,1) e M+S+FT (14,4) consumiram, em média, 3,33
g kg-1 de PC a mais que os animais do tratamento MM (9,2), todos
em g kg-1de PC. Os animais suplementados apresentaram maior
(P<0,05) consumo de matéria seca total (MSt) e de matéria
orgânica (MO). O consumo de MSt, em g kg-1de PC, foi de 13,2;
20,9; 21,2 e 22,3 para os tratamentos MM, M, M+S, M+S+FT,
respectivamente. O consumo de MO, em g kg-1de PC, foi de 12,3;
19,0; 19,8 e 20,6 para os tratamentos MM, M, M+S, M+S+FT,
respectivamente. O maior consumo de nutrientes dos animais
suplementados resultou em maior (P<0,05) ganho de peso
desses animais. O ganho de peso, em kg d-1, foi de 0,511; 0,617;
0,655; 0,621, para os tratamentos MM, M, M+S, M+S+FT. A
suplementação melhorou o consumo de nutrientes pelos animais,
provavelmente por ter melhorado as condições ruminais.
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DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL DOS
CONSTITUINTES DA DIETA DE BEZERROS DE CORTE
LACTENTES EM PASTEJO SUPLEMENTADOS COM
DIFERENTES FONTES ENERGÉTICAS1
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Palavras-chave: farelo de trigo, milho, suplementação
A suplementação de bovinos em pastejo tem por objetivo
melhorar a digestibilidade dos componentes da dieta e aumentar
a capacidade de degradação da fibra. Com o objetivo de avaliar a
digestibilidade aparente total dos constituintes da dieta de
bezerros de corte lactentes em pastejo suplementados com
diferentes fontes energéticas, 34 bezerros Nelore (12 machos e
22 fêmeas) foram submetidos ao creep-feeding, no período de
março a junho de 2013. Os animais, que apresentavam idade e
pesos médios iniciais de quatro meses e 108±3,9 kg, foram
alojados em uma área de 20 ha com gramínea Urochloa
decumbens Stapf, acompanhados de suas mães. Os suplementos
apresentavam 20% de proteína bruta, constituídos por farelo de
soja, mistura mineral, melaço e as seguintes fontes energéticas:
milho (M); milho + sorgo (M+S); milho + sorgo + farelo de trigo
(M+S+FT), fornecidos na quantidade de 0,5% do peso corporal.
No tratamento controle (MM) foi fornecido mistura mineral ad
libitum. Para estimar a excreção fecal, o consumo individual de
suplemento e o consumo de matéria seca (MS) foram utilizados
três indicadores: óxido crômico (Cr2O3), dióxido de titânio (TiO2) e
fibra em detergente neutro indigestível (FDNi), respectivamente.
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Foram realizadas três coletas totais de leite nas matrizes para
estimar o consumo de leite pelos bezerros. A digestibilidade foi
estimada considerando-se o total ingerido, menos o total
excretado de cada nutriente, dividido pelo total ingerido Os dados
foram submetidos à análise de variância segundo um
delineamento em blocos casualizados, com quatro tratamentos e
dois blocos (sexo dos animais). As médias foram contrastadas
pelo teste de DMS de Fisher ao nível de 5%. A digestibilidade foi
expressa em g/g. A digestibilidade da matéria orgânica foi maior
(P<0,05) nos tratamentos M+S (0,735), M+S+FT (0,716), em
relação aos demais tratamentos, MM (0,608) e M (0,640). A
suplementação com M+S (0,754) e M+S+FT (0,704) melhorou
(P<0,05) a digestibilidade da proteína bruta enquanto que o
tratamento M (0,610) foi semelhante ao tratamento MM (0,632). A
digestibilidade da fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e
proteína foi maior (P<0,05) nos tratamentos M+S (0,633) e M+S+FT
(0,663) em relação aos demais tratamentos MM (0,521) e M (0,542).
O ganho de peso, kg d-1, foi maior (P<0,05) nos animais
suplementados, M (0,617), M+S (0,655), M+S+FT (0,621), em relação
ao controle (0,511). A suplementação com diferentes fontes
energéticas (M+S e M+S+FT) foi mais eficiente em melhorar a
digestibilidade da dieta de bezerros de corte em pastejo.
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EFEITO DE DIFERENTES NÍVEIS DE PROTEÍNA
BRUTA NA DIETA DE BOVINOS NELORE SOBRE A
COLORAÇÃO DA CARNE
Juliana Chaves da Silva1, Débora Evelyn de Freitas Assis1, Gutierrez José
de Freitas Assis1, Ana Clara Baião Menezes1, Jaqueline da Costa Silva1,
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Palavras Chave: carne, cor, novilhos Nelore
As proteínas são constituintes de grande porcentagem do
corpo animal, sendo responsáveis por diversas funções no
organismo. O uso da suplementação proteica de bovinos a pasto
é uma realidade no Brasil, permitindo o fornecimento de um maior
aporte de aminoácidos ao organismo, o que garante a
maximização do substrato para o crescimento animal. Nesse
sentido, sabe-se que a taxa de crescimento animal influi de forma
direta na coloração de carne; sendo assim, objetivou-se neste
trabalho avaliar o efeito da redução de proteína bruta (PB) na
dieta sob a coloração da carne de tourinhos Nelore. Foram
utilizados 18 novilhos Nelore, machos não castrados, com idade
média de 20,0 ±1,0 meses e peso corporal de 296,0 ±8,1 kg. Os
animais foram divididos aleatoriamente em 3 grupos e designados
para tratamentos constituídos de três níveis proteicos nas dietas,
sendo eles 10 (PB10), 12 (PB12) e 14 % (PB14) de PB na MS. As
dietas foram formuladas de acordo com BR-CORTE (2010) para
almejar um ganho diário de 1,0 kg. O abate foi conduzido de
maneira humanitária, utilizando insensibilização com dardo cativo
seguido de sangria por corte da veia jugular. Posteriormente as
carcaças foram divididas longitudinalmente em duas metades e
refrigeradas por 24 horas em câmara fria a 4ºC. Da meia carcaça
esquerda retiraram-se dois bifes de uma polegada do músculo
Longissimus dorsi que foram embalados a vácuo e maturados a 1
e 14 dias em câmara fria a 4°C e posteriormente congelados.
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Para a avaliação objetiva da coloração da carne, os bifes foram
descongelados por 16 horas a 4ºC e, após retirados das
embalagens e expostos durante 30 minutos ao meio ambiente
para a re-oxigenação da mioglobina, foram avaliadas utilizando
um espectrofotômetro (HunterLab MiniScan EZ 45/0 LAV),
tomando-se 5 leituras para luminosidade (L*), intensidade de
vermelho (a*) e intensidade de amarelo (b*) conforme a escala
CIELab, sendo obtida uma média das leituras. As médias foram
comparadas utilizando-se o teste Tukey e o procedimento PROC
GLM do SAS 9.0, adotando α=0,05. Houve diferença significativa
(P<0,05) nos valores estudados (L*, a* e b*) entre tratamentos,
onde o tratamento PB14 apresentou os maiores valores, enquanto
PB12 teve valores intermediários e, PB10 os valores mais baixos.
Da mesma forma, ao se avaliar os períodos de maturação,
também se verificou diferença significativa (P<0,05) no valor L*,
sendo a carne maturada por 14 dias a que apresentou maior
valor, entretanto, a carne maturada por um dia teve maior
intensidade de a* e b* (P<0,05). Conclui-se que níveis de 10, 12 e
14 % de proteína bruta na dieta de novilhos terminados em
confinamento não alteram a coloração da carne, e que carne
maturada por 14 dias apresenta maior luminosidade, porém com
menor intensidade de vermelho e amarelo.
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DEGRADABILIDADE IN SITU E DIGESTIBILIDADE IN
VIVO DE DIETAS À BASE DE SILAGEM DE MILHO E
CANA DE AÇÚCAR COM OU SEM
SUPLEMENTAÇÃO MINERAL
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Através de experimentos in vivo obtém-se estimativas
acuradas da digestibilidade dos alimentos, porém estes
demandam mais tempo, trabalho, maior volume de alimento e
maior número de animais. Porém, estimativas confiáveis podem
ser obtidas por técnicas laboratoriais mais simples e de baixo
custo, como a técnica in situ. Objetivou-se estimar os parâmetros
da degradação ruminal da matéria seca (MS), matéria orgânica
(MO) e fibra em detergente neutro com correção para cinzas e
proteína (FDNcp) de 6 dietas a base de cana de açúcar e silagem
de milho com relação volumoso:concentrado (V:C) 40:60 e 60:40,
respectivamente, suplementadas ou não com fontes inorgânicas
de cálcio, fósforo e microminerais através da técnica in situ e
determinar por esta mesma técnica o tempo de incubação
necessário para estimar as digestibilidades in vivo da MS, MO e
FDNcp das mesmas dietas. As dietas utilizadas na avaliação in
situ foram provenientes de um experimento de digestibilidade in
vivo, onde foram utilizados 42 machos Nelore não castrados, com
idade média de 14 meses e peso corporal médio de 400kg
distribuídos em delineamento inteiramente casualizado. As dietas
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D1, D2, D3 e D4 foram à base de cana de açúcar, mantendo-se a
relação V:C de 40:60, sendo em D1 e D2 o concentrado à base
de casca de soja, e em D3 e D4 à base fubá de milho. Para as
dietas D5 e D6 fixou-se relação V:C em 60:40, sendo silagem de
milho utilizada como volumoso e o concentrado à base de fubá de
milho. Os concentrados das dietas D1, D3 e D5 continham
suplementação inorgânica de minerais, enquanto os concentrados
de D2, D4 e D6 não foram suplementados com minerais. As
dietas foram isoproteicas com aproximadamente 13% de proteína
bruta, visando ganho de peso de 1,2kg animal/dia. Para a
avaliação da degradabilidade in situ utilizaram-se sacos de náilon
medindo 15x8 cm, com porosidade de 50 µm contendo 6g de
cada uma das dietas. Foram avaliados os seguintes tempos de
incubação: 0, 3, 6, 9, 12, 24, 48, 72 e 96 horas. Com exceção do
tempo 0, todos os sacos foram incubados em 3 novilhos Nelore
não castrados, fistulados no rúmen com peso corporal de
aproximadamente 450kg, recebendo uma dieta padrão à base de
silagem de milho com relação V:C 30:70. As degradabilidades da
MS e MO foram estimadas pelo modelo proposto por Orskov e
McDonald (1979), já a degradabilidade da FDN foi obtida através
do modelo proposto por Van Milgen et al (1991). Através dos
dados obtidos com estes modelos estabeleceu-se que 30 horas
de incubação ruminal são necessárias para estimar as
digestibilidades da MS das dietas D1 e D2, 24 horas para D3,D4 e
D5, e 28 horas para a D6. Já para a MO, foram recomendados 33
horas de incubação para D1 e D2, 24 horas para D3, D4 e D5 e
28 horas para D6. Recomendou-se ainda 48 horas de incubação
para estimar a digestibilidade da FDNcp para D1, D2,D5 e D6 e
60 horas para D3 e D4.
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Com a necessidade de intensificação da pecuária no Brasil
tem-se aumentado o interesse no uso de fontes de carboidratos
não-fibrosos na dieta de animais em pastejo em determinadas
condições de produção. Neste sentido, estudos da concentração
e digestibilidade dos componentes dos alimentos são essenciais
para adotar práticas de alimentação eficazes. Assim, objetivou-se
avaliar efeitos de níveis (0, 10, 20 e 30%) de glicose sobre os
parâmetros cinéticos e digestão da fibra do capim Marandu por
meio da técnica in vitro de produção de gases. O experimento foi
realizado no laboratório de nutrição animal da Universidade
Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá-MT. A forragem
avaliada (capim Marandu) foi proveniente de amostras de lâminas
foliares de forma a simular pastejo durante período das águas,
com adubação de 90 kg ha-1 de N com teores de 9,55% de PB e
58,58% de FDN. Os tratamentos avaliados foram: 1) 100%
forragem; 2) 90% forragem e 10% glicose; 3) 80% forragem e
20% glicose e 4) 70% forragem e 30% glicose. A escolha do
componente utilizado na constituição do suplemento se deu com
base na pureza da fonte energética (glicose – D ANIDRA P.A.) e
na ausência de FDN e PB, permitindo assim avaliar de forma
exclusiva a degradação da fração fibrosa insolúvel da forragem.

334 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

Para inoculação foram coletados liquido ruminal de animais
previamente adaptados por 30 dias em dietas com relação
volumoso concentrado de 70:30. As leituras de pressão gerada
pelos gases foram realizadas por meio de um transdutor nos
tempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
30, 36, 42, 48, 60, 72, 84 e 96 horas após o início da incubação.
Os parâmetros cinéticos estimados foram analisados em
delineamento inteiramente casualizado, e contrastes ortogonais
foram usados para partição específica dos efeitos do nível de
glicose em ordem linear, quadrática e cúbica ao nível de 5% de
significância. Houve aumento da concentração de glicose no meio
de incubação, causando redução linear (P<0,05) da digestão da
FDN em todos os tempos avaliados. Ou seja, o uso de elevadas
concentrações de glicose no meio de cultivo causa efeitos
negativos prolongados na digestão da FDN. A glicose é
prontamente disponível, proporcionando efeitos imediatos na
microbiota ruminal e seu comportamento, incluindo taxa de
crescimento e expressão gênica. Considerando que não houve
efeito (P>0,05) dos níveis de glicose adicionados sobre o pH do
meio de cultivo nos diferentes tempos de avaliação, os efeitos das
fontes energéticas não foram associados a alteração do pH, mas
sim por efeito direto sobre a microbiota.
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A produção de ruminantes no Brasil, em sua grande
maioria baseia-se na utilização de forrageiras tropicais, entretanto,
existe a necessidade de intensificação da pecuária no Brasil, com
isso, tem aumentado o uso de fontes de carboidratos não fibrosos
na dieta de animais em pastejo em determinadas condições de
produção. Ainda há muita controvérsia sobre os efeitos desses
compostos no ambiente ruminal, especialmente sobre a
microbiota que digere os carboidratos fibrosos. Diante do exposto,
objetivou-se avaliar efeitos de níveis (0, 10, 20 e 30%) de amido
sobre a digestão da fibra do capim Marandu por meio da técnica
in vitro de produção de gases. O experimento foi realizado no
laboratório de nutrição animal da Universidade Federal de Mato
Grosso, campus Cuiabá. A forragem avaliada (capim Marandu) foi
proveniente de amostras de lâminas foliares de forma a simular
pastejo durante período das águas, com teores de PB de 9,55% e
FDN de 58,58%. Os tratamentos avaliados foram: 1) 100%
forragem; 2) 90% forragem e 10% amido; 3) 80% forragem e 20%
amido e 4) 70% forragem e 30% amido. A escolha dos
componentes utilizados na constituição do suplemento se deu
com base na pureza da fonte energética (amido solúvel P.A
Synth) e na ausência de FDN e PB permitindo assim avaliar de
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forma exclusiva a degradação da fração fibrosa insolúvel da
forragem. Para inoculação foram coletados liquido ruminal de
animais previamente adaptados por 30 dias em dietas com
relação volumoso concentrado de 70:30. As leituras de pressão
gerada pelos gases foram realizadas por meio de um transdutor
(PressDATA800) nos tempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 36, 42, 48, 60, 72, 84 e 96 horas após o
início da incubação. Os parâmetros cinéticos estimados foram
analisados em delineamento inteiramente casualizado, e
contrastes ortogonais foram usados para partição específica dos
efeitos do nível de amido em ordem linear, quadrática e cúbica a
um nível de 5% de significância. Para a digestão da FDN,
verificou-se redução linear (16,18; 12,33; 10,33; 6.98) (P<0,05) da
digestão no tempo de 24 horas após a inoculação, entretanto, não
foi observado efeito nos tempos de 48 e 96 horas. A inibição da
digestão da FDN no tempo 24 horas pode ter sido causada pelo
efeito do amido sobre o crescimento de microrganismos que o
digerem, os quais provavelmente competiram por nutrientes
essencias ao metabolismo com os organismos celulolíticos. Ao
mesmo tempo, o aumento da disponibilidade de carboidratos
solúveis (glicose, maltose) resultantes da digestão do amido pode
favorecer o seu uso direto pelos organismos celulolíticos e,
portanto, ter algum efeito negativo na síntese de enzimas
relacionadas à digestão de celulose. A ausência de diferença na
digestão da FDN nos tempos de 48 e 96 horas indica que houve
recuperação da atividade celulolítica com o decorrer da
incubação, sendo o efeito inibitório do amido apenas transitório.
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Palavras–chave: abate, ganho médio diário, rendimento de carcaça
Existem vários fatores como raça, grupo genético, sexo,
peso do animal, idade ao abate, dietas de terminação, entre
outros capazes de influenciar as características de carcaça, a
composição corporal e o rendimento de cortes cárneos dos
bovinos. Objetivou-se avaliar a correlação entre as características
de ganho médio diário, área de olho de lombo, espessura de
gordura na carcaça e comprimento de carcaça de bovinos em
quatro grupos genéticos em sistemas de confinamento. O
experimento foi distribuído em oito baias em um delineamento
inteiramente casualizado (DIC), com duas repetições de quatro
animais por baia. Na avaliação estatística, foram feitas análise de
variância dos dados, utilizando para a comparação das médias
dos tratamentos o teste de Tukey e o programa computacional
SAS (1993), além de Correlação de Pearson para as variáveis
estudadas. Foram avaliados bovinos machos não castrados de
quatro grupos genéticos distinto: Nelore (N), Aberdeen Angus x
Nelore (AN), Caracu x Nelore (CN) e Guzerá x Nelore (GN), para
cada grupo genético, foram utilizados oito bovinos, com peso
inicial médio de 220 kg (± 20 kg), 270 kg (± 30 kg), 260 kg (± 30
kg), 245 kg (± 20 kg) respectivamente. Os animais foram
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alimentados ad libitum com dieta composta por 73,90% de
silagem de milho e 26,09% de concentrado, com base na matéria
seca, apresentando 23% de proteína bruta na dieta. Foram
realizadas pesagens a cada 28 dias com os animais em jejum
hídrico e alimentar de 16 horas. As medidas da área de olho de
lombo e da espessura de gordura subcutânea entre a 12a e 13ª
costelas, foram obtidas por ultrassonografia no início do
experimento. Quando a média dos lotes atingiu o peso de 450 kg
seguiam para os procedimentos de abate. Observou-se que o
ganho médio diário foi superior para o grupo AN (1,28 kg ± 0,15)
em relação à CN (0,98kg ± 0,13), GN (0,85 kg ± 0,23) e N (0,65
kg ± 0,14). Para a variável peso de carcaça quente, os valores
observados foram significativamente (P<0,05) superiores para o
grupo AN (335,87 kg ± 31,48). Os valores encontrados para peso
de abate também foram superiores no grupo AN (627,50 kg ±
50,61). O rendimento de carcaça foi semelhante entre AN
(53,50% ± 1,30) e N (52,50% ± 1,06), com o grupo N semelhante
aos grupos GN (51,37% ± 1,50) e CN (51,12% ± 1,24). A
correlação positiva do ganho médio diário e comprimento de
carcaça (0,87 e P<0,01), sugere que as características métricas
de carcaça aumentam com o maior ganho médio diário.
Sobretudo, o ganho médio diário também apresenta correlação de
média magnitude com área de olho de lombo (0,36) e espessura
de gordura (0,55). Conclui-se que os animais com predominância
da raça Angus (AN) apresentaram maior ganho médio diário,
comprimento de carcaça e espessura de gordura em relação aos
animais dos grupos N, CN e GN, demonstrando maior
precocidade quanto ao acabamento de carcaça.
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Palavras–chave: grupo genético, linoleico, palmitoleico
A associação entre consumo de gordura e problemas de
saúde colocou o perfil de ácidos graxos no foco das atenções.
Assim tornou-se necessário determinar o perfil destes ácidos
graxos na carne bovina afim de identificar os mesmos, além de
demonstrar se o cruzamento entre quatro grupos genéticos
influencia este perfil. O experimento foi distribuído em oito baias
em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com duas
repetições de quatro animais por baia. Na avaliação estatística,
foram feitas análise de variância dos dados, utilizando para a
comparação das médias dos tratamentos o teste de Tukey e o
programa computacional SAS (1993), além de Correlação de
Pearson para as variáveis estudadas. Foram avaliados bovinos
machos não castrados de quatro grupos genéticos distinto, sendo
composta por: Nelore (N), Aberdeen Angus x Nelore (AN), Caracu
x Nelore (CN) e Guzerá x Nelore (GN), para cada grupo genético,
foram utilizados oito bovinos, com peso inicial médio de 220 kg (±
20 kg), 270 kg (± 30 kg), 260 kg (± 30 kg), 245 kg (± 20 kg)
respectivamente. Os animais foram alimentados ad libitum com
dieta composta por 73,90% de silagem de milho e 26,09% de
concentrado, com base na matéria seca (MS), apresentando 23%
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de proteína bruta na dieta. Foram realizadas pesagens a cada 28
dias com os animais em jejum hídrico e alimentar de 16 horas. As
medidas da área de olho de lombo e da espessura de gordura
subcutânea entre a 12a e 13ª costelas, foram obtidas por
ultrassonografia no início do experimento. Quando a média dos
lotes atingiu o peso de 450 kg seguiam para os procedimentos de
abate. Os ácidos graxos foram determinados por cromatografia
gasosa. Nos resultados analisados, o ácido linoleico C18:2 n-6, foi
encontrado em quantidades superiores a 0,45 em todos os grupos
genéticos, o que é desejável uma vez que valores superiores a
esta pode evitar problemas de coração, porém o grupo N
apresentou a menor quantidade, já para o alfa linolênico C18:3 n3 foram encontrados valores inferiores ao estabelecido, também
com valores menores para o grupo N. O Ácido palmitoleico C16:1
ω7 T9 tem forte relação com câncer de próstata rapidamente
progressivo e degeneração macular, demonstrando que a falta
dele no organismo aumenta o risco da doença em 70%, sendo tão
importante o seu consumo. Na pesquisa realizada o mesmo se
faz presente em quantidade mínima exigida no grupo AN. Sendo
importantes também na redução da gordura corporal e sendo útil
para diabéticos ao ajudar a evitar a hiperglicemia. O ácido
undecanóico C11:0 encontrado em maior quantidade no grupo N
é um ácido graxo saturado que apresenta propriedades
antimicóticas e inibe queratinases. Conclui-se que à menor
proporção de ácidos graxos essenciais no grupo N. Uma vez que
tais ácidos graxos são benéficos a saúde humana, reduzindo o
risco de algumas doenças como câncer de próstata.
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The aim of this study was to estimate energy and protein
requirements for gain and the efficiency of use of metabolizable
energy and protein for gain in Holstein × Gyr heifers. A
comparative slaughter study was conducted using 20 Holstein ×
Gyr heifers with an initial body weight of 218 ± 36.5 kg and 12 ±
1.0 months of age. Four heifers were designated to the baseline
group and were slaughtered at the beginning of the experiment
while the 16 remaining heifers were fed ad libitum and distributed
in a completely randomized design in a 2 × 2 factorial scheme,
with two roughages (corn silage or sugarcane) and two
concentrate levels (30 or 50%), during 112 days. To estimate the
net energy (NEg) and the net protein (NPg) requirements for gain,
we adjusted the following models: NEg = a × EBW0.75× EBGb and
NPg = β1 × EBG + β2 × RE, where NEg =net energy requirement
for gain (Mcal/EBW0.75/d), EBW0.75= metabolic empty body weight
(kg0.75), EBG = empty body weight gain (kg/d), NPg = net protein
requirements for gain (g/d), RE = retained energy (Mcal/d), and 'a',
'b', ‘β1’ and ‘β2’ = regression parameters. The efficiency of use of
metabolizable energy (kg) and protein (k) for gain were estimated
through regression equations between the RE (Mcal/EBG0.75/d)
and ME intake (Mcal/EBG0.75/d) and between the RP (g/EBG0.75/d)
and MP intake (g/EBW0.75/d), respectively, and these values were
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considered to be the slope of the equations. The net energy (NEg)
and the net protein (NPg) requirements for gain can be estimated
by the following equations: NEg (Mcal/d) = 0.0685 × EBW0.75×
EBG1.095 and NPg (g/d) = 203.8 × EBG - 14.80 × RE, respectively.
The efficiency of use of metabolizable energy and protein for gain
were 40.8 and 25.2%, respectively. Therefore, we concluded that
NEg and NPg of Holstein × Gyr heifers can be estimated by using
the equations described above.
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A gestão ambiental adequada é um componente essencial
para o desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis.
Objetivou-se mensurar a excreção de nitrogênio (N) em novilhas
Nelore alimentadas com forragem tropical com alto (cana-deaçúcar [CA]) e baixo teor de sacarose (capim-elefante [CE]) e dois
níveis de concentrado: 0 ou 40% com base na matéria seca (MS).
O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Viçosa,
seguindo as recomendações da Comissão de Ética para Uso de
Animais e teve duração de 77 dias. Dezesseis Novilhas Nelore
com peso médio inicial de 377,5±49,4 kg foram divididas
aleatoriamente em quatro grupos e distribuídas em delineamento
inteiramente casualizado, com arranjo fatorial 2 × 2. As dietas
contendo concentrado foram formuladas para ganho médio diário
de 1,0 kg. Os volumosos foram corrigidos com a mistura de
ureia/sulfato de amônio para se tornarem isoprotéicos (13% de
proteína bruta com base na MS), dessa forma, um mesmo
concentrado foi usado para as dietas contendo CA ou CE. As
análises estatísticas foram realizadas utilizando o procedimento

344 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

MIXED SAS, com nível crítico de 0,05 de probabilidade para o
erro de tipo I. Coletas spot de fezes e urina foram realizadas do
34 ao 36º e 62 ao 64º dia do período experimental, sendo fezes
às 06:00, 12:00 e 18:00 do primeiro, segundo e terceiro dias,
respectivamente, e urina, somente no primeiro e terceiro dia. Nas
amostras de fezes foi analisado N total e nas de urinas as
concentrações de N, creatinina, ácido úrico e alantoína. A síntese
de proteína microbiana (SPM), calculada usando a excreção
urinária de derivados de purina, não foi afetada (P >0,05) pelo tipo
de forragem. Porém, a inclusão de concentrado melhorou (P
<0,05) a SPM, em dietas à base de CA, passando de 379,86 (0%)
para 598,72 (40%), e nas dietas de CE aumentou (P <0,05) de
465,42 (0%) para 727,58 g/dia (40%). Os animais alimentados
com dietas de CE apresentaram maior (P <0,05) excreção de N
via urina, tanto com 0 quanto com 40% de concentrado, sendo de
86,11 e 117,93 g/dia, respectivamente, enquanto que para CA foi
de 62,64 (0%) e 91,54 (40%). Ao observar a retenção de N,
percebe-se que dietas de CA apresentam melhores (P <0,05)
resultados (10,07 e 27,85 g/dia para 0 e 40% de concentrado,
respectivamente) em relação às dietas de CE (7,08 e 18,70 g/dia
para 0 e 40% de concentrado respectivamente), mostrando que a
inclusão de concentrado melhorou a retenção de N. Apesar de um
maior valor absoluto excretado, os animais que receberam dietas
contendo concentrado reduziram (P <0,05) a excreção de N
quando expresso em relação ao GMD. Conclui-se que dietas à
base de CE proporcionam maiores excreções de N via urina,
quando comparadas às dietas formuladas com CA e que a
inclusão de concentrado em dietas acarreta em maior consumo e
excreção de N, tanto via fezes quanto via urina, contudo há
também aumento da retenção diária de N, o que proporciona
maior eficiência da produção e utilização dos recursos naturais.
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Órgãos Financiadores e agradecimentos: FAPEMIG, CNPq e
INCT Ciência Animal
Palavras–chave: cana-de-açúcar, capim-elefante, greenfeed
Uma das estratégias de manejo nutricional para reduzir a
excreção de metano no meio ambiente e melhorar a eficiência de
utilização de nutrientes pode ser usar forragens mais digeríveis,
ou incluir concentrado nas dietas. Objetivou-se mensurar as
emissões de metano entérico (CH4) em novilhas Nelore
alimentadas com forrageiras tropicais com alto (cana-de-açúcar
[CA]) e baixo teor de sacarose (capim-elefante [CE]) e dois níveis
de concentrado: 0 ou 40% com base na matéria seca (MS). O
experimento foi conduzido na Universidade Federal de Viçosa,
seguindo as recomendações da Comissão de Ética para Uso de
Animais. Dezesseis Novilhas Nelore com peso médio inicial de
377,5±49,4 kg foram divididas aleatoriamente em quatro grupos
de quatro animais e distribuídas em delineamento inteiramente
casualizado, com arranjo fatorial 2 × 2. As dietas contendo
concentrado foram formuladas para ganho médio diário (GMD) de
1,0 kg. Todos os volumosos foram corrigidos com a mistura de
ureia/sulfato de amônio para se tornarem isoprotéicos (13% de
proteína bruta com base na MS), dessa forma, um mesmo
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concentrado foi usado para as dietas contendo cana ou capimelefante. As emissões diárias de CH4 foram estimadas por análise
contínua de gás eructado com o auxílio de um sistema dotado de
sensores eletrônicos (Greenfeed, C-Lock Inc., South Dakota,
USA). As análises estatísticas foram realizadas utilizando o
procedimento MIXED SAS, com nível crítico de 0,05 de
probabilidade para o erro de tipo I. Interações entre o tipo de
forragem e teor de concentrado não foram observadas para as
emissões de CH4. As emissões de CH4 foram influenciadas pelo
tipo de forragem somente quando expresso em função do
consumo de fibra em detergente neutro (FDN), sendo 60,53 e
50,53 g/kg para CA e CE, respectivamente. Dietas de capimelefante apresentaram maior teor de FDN e maior digestibilidade
da FDN. Maior digestibilidade da FDN está relacionada à redução
das emissões de CH4. A inclusão de concentrado aumentou as
emissões de CH4 expressas em gramas por dia, em dietas à base
de CA passou de 163,42 (0%) para 225,69 (40%), e nas dietas de
CE aumentou de 195,75 (0%) para 222,03 (40%). No entanto,
quando foram expressas em função do GMD, da digestibilidade
da FDN, da digestibilidade da matéria orgânica, do consumo de
energia bruta e da ingestão de energia metabolizável, a inclusão
de concentrado reduziu as emissões de CH4. Estes resultados
confirmam que investir em manejos que melhorem a ingestão de
alimentos pelos animais são alternativas viáveis para reduzir as
emissões de CH4, maximizar a eficiência de produção e utilização
dos recursos naturais. Conclui-se que dietas à base de cana e
capim-elefante são semelhantes para as emissões de CH4 em
novilhas Nelore. A inclusão de concentrado aumenta a emissão
de CH4, em valores absolutos. No entanto, o aumento da
eficiência alimentar nessa situação reduz as emissões de CH4 em
relação à produtividade do sistema.
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Objetivou-se avaliar o consumo e a excreção de nitrogênio
(N) em novilhas de corte a pasto, recebendo diferentes
suplementos proteicos, uma vez que o N urinário é a principal
forma de perda de compostos nitrogenados em bovinos.
Utilizaram-se cinco novilhas Nelore com peso corporal (PC) de
300 ± 15 kg, mantidas em piquetes individuais de meio hectare
cada, distribuídas em quadrado latino 5x5. Os tratamentos
experimentais consistiram de: sal mineral: 60 gramas/dia
(controle); concentrado com 20,31% de proteína bruta (PB) com
base na matéria seca (MS), oferecido (OF) em nível de 0,5% e
1,0% do PC: OF5 e OF10, respectivamente; e dois concentrados
auto-reguladores (AR) de consumo, contendo 39,73% e 69,38%
de PB com base na MS, ad libitum (AR40 e AR70,
respectivamente), e as novilhas suplementadas as 12h. Para
coleta total de urina, utilizou-se sonda Folley n°26, acoplada a
mangueira de polietileno, que conduziu a urina até uma bolsa
coletora, amarrada ao corpo do animal na altura da maçã do
peito. A amostragem da urina foi realizada a cada 4 horas (0h-4h,
4h-8h, 8h-12h, 12h-16h, 16h-20h, 20h-24h) entre 13°-17° dias de
cada período experimental, para determinação das concentrações
creatinina (C) e N total (Nt). O consumo de PB foi influenciado
pela suplementação (P<0,05), apresentando maior consumo para
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o tratamento OF10 e menor consumo para o tratamento controle,
devido à ausência de suplementação proteica, sendo que os
demais tratamentos OF5, AR70 e AR40 não diferiram entre si
(P>0,05). A excreção de Nt assim como a sua relação Nt:C
apresentou diferença (P<0,05) entre tratamentos e períodos de
coleta, não diferindo entre dias. Não houve interação (P>0,05)
para o tratamento controle no que diz respeito a excreção de Nt e
nem para sua relação com a C. A relação Nt:C é diretamente
relacionada à ingestão de compostos nitrogenados e metabolismo
proteico, uma vez que as concentrações de C são constantes. De
maneira geral, para todos os tratamentos com suplementação
proteica, as maiores excreções e relações Nt:C foram obtidas
entre 16h-20h, seguidas por 20h-24h, sendo explicada pelo
horário de fornecimento do suplemento, uma vez que após a
alimentação ocorre pico de amônia ruminal, aumentando a
concentração
de
compostos
nitrogenados
séricos
e
consequentemente maior excreção de N, levando a maiores
relações no período da tarde após o consumo de concentrado,
evidenciando que a dinâmica da excreção de compostos
nitrogenados varia em função do tempo e do consumo de N. Não há
efeito de período de coleta (P > 0,05) sobre a excreção de nitrogênio
total e nem para sua relação com a creatinina, quando os animais
são suplementados apenas com sal mineral. No entanto, a excreção
de compostos nitrogenados na urina de bovinos varia ao longo do
período de 24 horas, quando estes recebem suplementação
proteica, o que inviabiliza a obtenção de uma única amostra de urina
para determinar a excreção de nitrogênio.
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CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA DE BOVINOS
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Palavras-chave: cruzamento, rendimento de carcaça, tipificação
As características de carcaça de bovinos de corte vêm
ganhando cada vez mais importância, principalmente em função
do aumento das exportações e crescente exigência do mercado
nacional e internacional. As raças zebuínas (Bos indicus), em
geral, apresentam crescimento mais lento e produzem carcaças
mais leves e com qualidade inferior quando comparadas às raças
taurinas (Bos taurus). Objetivou-se avaliar as características
quantitativas e a tipificação de carcaça de bovinos de diferentes
grupos genéticos em confinamento. Foram utilizados 47 novilhos
contemporâneos, inteiros, com idade média de 16 meses, de 5
grupos genéticos: Nelore (NEL) (n=8), 1/2 Angus x 1/2 Nelore
(AN) (n=12), 1/2 Tabapuã x 1/2 Nelore (TN) (n=5), 1/2 Charolês x
1/4 Angus x 1/4 Nelore (CAN) (n=10) e 1/2 Tabapuã x 1/4 Angus x
1/4 Nelore (TAN) (n=12), sendo cada grupo um tratamento. Os
pesos vivos iniciais foram 294,13±16,05; 363,71±20,42;
290,40±21,26; 356,00±30,57 e 328,60±15,70 kg, para os grupos
NEL, AN, TN, CAN e TAN, respectivamente. Os animais AN,
CAN e TAN foram confinados durante 115 dias e os NEL e TN
durante
150,
recebendo
uma
dieta
com
relação
volumoso:concentrado 35:65 (matéria seca). O critério para
determinação da data do abate foi o ganho de 200 kg de Peso
Vivo no confinamento. Os pesos da carcaça quente (PCQ) foram
obtidos no frigorifico, logo após o abate. O ganho médio diário de
carcaça (GMDc) foi estimado pela fórmula: (PCQ-(Peso Vivo
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Inicial/2))/ dias em confinamento. O rendimento de carcaça (RC)
foi calculado pela razão entre o PCQ e o Peso Final x 100. A
tipificação (TIP) da carcaça foi realizada logo após o abate, com
escores visuais variando de 0 a 4, onde 0 é uma carcaça sem
cobertura de gordura e 4 com espessura de gordura extrema. As
médias de PCQ, GMDc e RC foram comparadas pelo teste de
Tukey e TIP pelo Kruskal-wallis (p<0,05). Os animais AN (321,54
kg) foram superiores aos NEL (279,50 kg) e aos TN (268,90 kg)
para PCQ e o grupo CAN (316,00 kg) foi superior ao TN (P<0,05),
não houve diferença entre o grupo TAN (286,23 kg) e os outros
tratamentos. Em relação ao GMDc, os animais AN e CAN
obtiveram os ganhos de 1,213 e 1,199 kg, respectivamente,
valores superiores aos grupos genéticos NEL (0,883 kg) e TN
(0,826 kg), o grupo TAN (1,073 kg) foi superior apenas ao TN. Os
maiores resultados de PCQ e GMDc nos grupos AN e CAN
devem-se ao maior potencial de ganho de peso e carcaça dos
animais cruzados zebuínos x taurinos, devido à maior heterose
desses animais e ao maior valor genético das raças taurinas para
as características avaliadas. Não houve diferença no rendimento
de carcaça entre os grupos avaliados, com valor médio de
55,46%. Na tipificação também não houve diferença entre os
grupos, sendo o valor médio 2,6. Os 35 dias que os zebuínos
ficaram confinados a mais possibilitaram o alcance de grau de
acabamento adequado, apresentando a mesma avaliação visual
da carcaça que os cruzados. Conclui-se que os animais cruzados
taurinos x zebuínos apresentam maior potencial de ganho de
carcaça, quando comparados aos zebuínos. O cruzamento não foi
capaz de aumentar o grau de acabamento das carcaças.

VI Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 351

BALANÇO DOS COMPOSTOS NITROGENADOS DE
NOVILHAS NELORE EM PASTOS DE BRACHIARIA
(SYN. UROCHLOA) BRIZANTHA CV. MARANDU
DIFERIDOS E ADUBADOS COM NITROGÊNIO1
Marco Antônio Pereira Silva2,4,*, Poliana Batista de Aguilar3, Fabio Andrade
Teixeira6, Fabiano Ferreira da Silva6, Aureliano José Vieira Pires6, Ingridy de
Carvalho Dutra2,4, Bismarck Moreira Santiago5
1

Trabalho, financiado pela FAPESB; 2Bolsista de Iniciação Cientifica da Fundaçãode Amparo a
Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB; 3Tese de doutorado do segundo autor
4
Graduando em Zootecnia – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, BR 415, KM
03, s/nº, CEP 45700-000 Itapetinga-BA, Brasil; 5Pós-Graduando em Zootecnia - UESB
6
Professor Titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
*
marko_kw@hotmail.com

Órgão Financiador: FAPESB
Palavras–chave: adubação nitrogenada, diferimento, urina
Nos ruminantes, grande parte da proteína que chega para
a digestão abomasal e intestinal é de origem microbiana, principal
fonte de aminoácidos, e sua estimativa pode ser avaliada pelo
balanço dos compostos nitrogenados e da síntese de proteína
microbiana. Objetivou-se com este trabalho estimar o balanço dos
compostos nitrogenados de novilhas Nelore em pastos de
Brachiaria (Syn.Urochloa) brizantha cv. Marandu diferidos e
adubados com nitrogênio. O experimento foi conduzido na
fazenda Boa Vista, município de Macarani-Ba, a área
experimental compreendia em 10 hectares (ha), constituídos por
Brachiaria (Syn.Urochloa) brizantha cv. Marandu, que foram
divididos em 16 piquetes, com quatro tratamentos e quatro
repetições, sendo: T1 = pasto diferido sem adubação nitrogenada;
T2 = pasto diferido com 50 kg de N.ha-1; T3 = pasto diferido com
100 kg de N.ha-1; e T4 = pasto diferido com 150 kg de N.ha-1,
sendo o período experimental de 230 dias, com 107 dias de
diferimento. O nitrogênio fecal foi calculado a partir da proteína
excretada nas fezes (g) dividida por 6,25. A análise de variância
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utilizou significância estatística de 5%, com modelos de regressão
das variáveis estudadas, observados os coeficientes de
determinação e utilizando o SAEG. O volume urinário não foi
influenciado (P>0,05) pelas doses de nitrogênio, com volume
médio de 5,43 L/dia. Para o nitrogênio ingerido, nitrogênio
digerido e o nitrogênio retido (g/dia) e o nitrogênio digerido (% do
nitrogênio ingerido), houve efeito linear crescente (P<0,05) em
função das doses de nitrogênio. As doses de nitrogênio não
afetaram (P>0,05) o nitrogênio nas fezes e nitrogênio na urina
(g/dia), e nem o nitrogênio retido (% do N ingerido) e o nitrogênio
retido (% do nitrogênio digerido), cujos valores médios foram de
22,98 g/dia; 39,48 g/dia; 46,83% e 78,10%, respectivamente. Para
o nitrogênio ureico na urina, houve efeito linear crescente
(P<0,05) com incremento de 0,335 ml/dL para cada 1 kg de
nitrogênio aplicado. Para o nitrogênio ureico no plasma não houve
efeito (P>0,05) das doses de nitrogênio, com média de 15,79
ml/dL.Verificou-se efeito linear crescente (P<0,05) em função das
doses de nitrogênio para as excreções de ureia na urina e
nitrogênio ureico na urina, sendo que para cada 1 kg de nitrogênio
aplicado, houve um incremento de 0,0384 e de 0,0179 g/dia,
respectivamente. A adubação nitrogenada proporciona aumento
do nitrogênio ingerido, digerido e retido (g/dia) e do nitrogênio
digerido (% do nitrogênio ingerido), da concentração e excreção
de nitrogênio ureico na urina e da excreção de ureia na urina,
devido ao maior consumo de proteína bruta, nas condições de
realização desta pesquisa.
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A avaliação econômica é um procedimento administrativo
que visa analisar o desempenho das empresas e pode ser
realizada através do uso de indicadores obtidos através dos
custos produtivos. A rentabilidade é uma das formas de avaliar o
lucro obtido em uma atividade produtiva em relação ao capital
investido para o desenvolvimento dessa atividade. Objetivou-se
com este trabalho avaliar a viabilidade econômica da produção de
novilhas Nelore em pastos de Brachiaria (Syn.Urochloa) brizantha
cv. Marandu diferidos e adubados com nitrogênio. O experimento
foi conduzido na fazenda Boa Vista, município de Macarani-Ba, a
área experimental compreendia em 10 hectares, constituídos por
Brachiaria (Syn.Urochloa) brizantha cv. Marandu, que foram
divididos em 16 piquetes, com quatro tratamentos e quatro
repetições, sendo: T1 = pasto diferido sem adubação nitrogenada;
T2 = pasto diferido com 50 kg de N.ha-1; T3 = pasto diferido com
100 kg de N.ha-1; e T4 = pasto diferido com 150 kg de N.ha-1.
Foram utilizadas inicialmente 48 novilhas da raça Nelore, com
média de 8 meses de idade e com peso corporal inicial de 178,69
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± 26,67 kg, sendo o período experimental de 230 dias, com 107
dias de diferimento. Para a viabilidade econômica do experimento,
utilizou-se a metodologia de cálculo de custo, baseada nos
métodos de custo operacional. Os indicadores de resultados
econômicos analisados foram: custo operacional efetivo, custo
operacional total, depreciação, remuneração do capital investido e
a remuneração do capital investido em terra, custo total, receita
bruta, hectare e arroba, margem bruta e líquida e resultado (lucro
ou prejuízo). Os indicadores de desempenho econômico
avaliados foram à lucratividade (%) e a rentabilidade (%). Os
índices da viabilidade econômica foram comparados por meio de
análises descritivas, utilizando o aplicativo MS Excel®. Observouse que o custo operacional efetivo total, o custo operacional total
e do custo total foram maiores para o tratamento com 150 Kg de
N.ha-1, com valores de R$ 902,63, R$ 1.002,16 e R$ 1.371,95,
respectivamente. A depreciação foi igual para todos os
tratamentos, com valor de R$ 99,53, devido ao uso da mesma
estrutura e equipamentos durante o período experimental. A receita
bruta foi maior para o tratamento com 50 Kg de N.ha-1, com valores
de R$ 1.814,40 e R$/ha 725,76. A margem bruta e a margem
líquida apresentaram valores positivos para todos os tratamentos.
Para o resultado (Lucro ou Prejuízo) apenas o tratamento sem
adubação nitrogenada apresentou valores negativos de R$ 181,96; R$/ha -72,79 e R$/@ -32,11. A lucratividade e as
rentabilidades foram negativas apenas para o tratamento sem
adubação nitrogenada, com valores de -25,49, -0,27 e -0,06%,
respectivamente. Os dados da viabilidade econômica demonstram
que o tratamento com 50 kg de N.ha-1 é o mais viável
financeiramente, nas condições de realização desta pesquisa.
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A terminação de fêmeas a pasto representa um
componente importante no fornecimento de carne bovina no
Brasil, onde quase 50% dos animais abatidos são desta classe
sexual. Assim, este trabalho teve como objetivo determinar o
ganho de peso em carcaça de novilhas de diferentes genótipos
terminadas a pasto. Utilizaram-se 30 novilhas Nelore (NEL) de 25
meses e 319,53 kg de peso corporal; 36 novilhas Angus X Nelore
(ANE) de 20 meses e 267,26 kg de peso e; 32 mestiças leiteiras
(MLT) de 35 meses e 304,59 kg de peso. Os animais foram
terminados em pastejo de Brachiaria brizantha cv Marandú e
suplementadas a 0,7% do peso corporal. Ao início 6 novilhas de
cada grupo genético foram abatidas e por equações de dispersão
(R2 = 0,67 NEL; 0,87 ANE; 0,91 MLT) foi calculado o peso de
carcaça inicial de cada raça. As novilhas restantes foram divididas
e abatidas a três diferentes tempos (60, 90 e 132 dias do início da
terminação), determinando o ganho de peso em carcaça pelos kg
de diferença entre o peso inicial estimado e o peso final
observado na carcaça, divididos entre o número de dias no
experimento. O delineamento foi inteiramente casualizado com
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arranjo fatorial 3X3 e por médio do procedimento MIXED do SAS
versão 9.2 os dados foram analisados, utilizando-se o peso inicial
como covariável, adotando α=0,1. O peso inicial da carcaça foi de
152, 144 e 151 kg para NEL, ANE e MLT, respectivamente,
encontrando-se diferença estatística (P < 0,1) que indica um peso
de carcaça inicial menor nas ANE, seguidas das MLT e as NEL
com maior peso. Em relação ao peso final da carcaça no abate
aos 60 dias, foi de 174,63; 177,25 e 174,52 kg na mesma ordem,
não existindo diferenças; no entanto, já no abate aos 90 dias
houve diferença (P < 0,1) nos pesos da carcaça (195,65; 192,27 e
177,53 kg para NEL, ANE e MLT, respectivamente), observando
menor peso no grupo MTL. Finalmente, no abate aos 132 dias os
pesos das carcaças alcançaram 204,97; 211,92 e 203,88 kg para
novilhas NEL, ANE e MLT respectivamente, com diferenças entre
os grupos genéticos ANE e MTL (P<0,1). Em base aos resultados
anteriores, foi calculado o ganho diário em carcaça, sendo este de
0,433; 0,478 e 0,411 kg para novilhas NEL aos 60, 90 e 132 dias,
respectivamente. Encontrou-se para o grupo genético ANE,
ganhos de 0,577; 0,568 e 0,560 kg e; finalmente novilhas MTL
obtiveram um ganho de 0,435; 0,319 e 0,426 nos mesmos
períodos. Quando comparados os ganhos entre grupos genéticos,
as novilhas ANE apresentaram maiores ganhos em todos os
tempos (P<0,1). Conclui-se que novilhas ANE apresentam maior
capacidade de ganho em carcaça quando terminadas a pasto
com suplementação em relação a novilhas NEL e MTL, sendo
estas últimas as que apresentam o menor desempenho em
pastejo; este resultado indica que novilhas jovens tem maior
capacidade de deposição de carcaça e, portanto, apresentam
maior eficiência alimentar.
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DESEMPENHO DE VACAS DE DESCARTE
TERMINADAS OU NÃO EM CONFINAMENTO1
Mauricio Miguel Estrada2, Rizielly Saraiva Reis Vilela3, Luiz Henrique
Pereira Silva4, Germán Darío Ramírez Zamudio5, Débora Evelyn de Freitas
Assis5, Gutierrez José de Freitas Assis5, Mário Luiz Chizzotti6
¹ Parte do experimento de Doutorado do primeiro autor; ²Doutorando do programa de PósGraduação em Zootecnia – UFV. Bolsista do Programa Estudantes-Convênio de Pós-Graduação –
PEC-PG, da CAPES/CNPq – Brasil. 3Aluno de Graduação em Zootecnia – UFV; 4 Doutorando do
programa de Pós-Graduação em Zootecnia – UFV; 5Mestrando do programa de Pós-Graduação
em Zootecnia – UFV; 6 Professor do Departamento de Zootecnia – UFV.

Órgãos financiadores e agradecimentos: CAPES/CNPq e FAPEMIG
Palavras chave: gado de corte, rendimento de carcaça, vacas descarte
No Brasil, durante o ano de 2015, a produção de carne
bovina alcançou 9,3 mil toneladas de equivalente carcaça; sendo
desta quantidade 31,8% proveniente do abate de vacas de
descarte, o que indica a importância desta categoria no
fornecimento de carne para consumo interno. Uma opção para
melhorar a quantidade e qualidade da carne obtida de vacas de
descarte é a terminação em confinamento, embora essa melhora
dependa de diversos fatores. Assim, objetivou-se avaliar o
desempenho de vacas de descarte provenientes do sistema a
pasto terminadas ou não em confinamento durante 0, 28 ou 56
dias. Utilizaram-se 20 vacas de descarte provenientes do setor de
Gado de Corte da UFV, com idades entre os 7 e 15 anos, e peso
corporal de 330 a 521 kg. Os animais foram pesados em jejum e
colocados em baias individuais de 20 m2 com piso de concreto e
providas de sombra, comedouro e bebedouro. Seis vacas foram
abatidas ao início do experimento como vacas não terminadas em
confinamento (VNT) para determinar o peso do corpo vazio (PCV)
inicial e peso inicial de carcaça (PIC). As vacas restantes foram
divididas aleatoriamente em dois tratamentos: 7 vacas foram
abatidas 28 dias após o início do período experimental (VC28) e
as restantes aos 56 dias (VC56), ambos os grupos receberam a
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mesma dieta e manejo alimentar. A dieta foi balanceada conforme
BR-CORTE (2010) para obter ganho médio diário de 1,5 kg. Antes
do abate, os animais foram submetidos a jejum de sólidos por 16
horas e pesados. O abate foi realizado de forma humanitária
mediante insensibilização com pistola de embolo cativo e
sangramento por corte da veia jugular. O ganho de peso de corpo
vazio e carcaça foi obtido pela diferença entre os animais
referência e os abates posteriores. As médias foram analisadas
utilizando o procedimento PROC GLM do SAS versão 9.1 com
α=0,05. Foi encontrada diferença significativa para o PCV, onde
as vacas do tratamento VNT apresentaram 375 kg de PCV,
enquanto as do tratamento VC28 o peso foi de 415 e de 439 kg
para VC56, obtendo um aumento de 13,51 e 4,95% do peso em
relação ao abate anterior. Comportamento similar mostrou o peso
da carcaça quente, o qual foi de 240; 263 e 279 kg para os
tratamentos VNT, VC28 e VC56, respectivamente, deste modo a
razão de aumento entre VCR e VC28 foi de 12,78%; em quanto
de VC28 e VC56 chegou a 5,65%. No que se refere ao
rendimento de carcaça em base ao peso vazio, não foi verificada
diferença entre tratamentos. Conclui-se que vacas de descarte
terminadas em confinamento obtêm um maior peso corporal final,
contudo, exibem o mesmo rendimento em carcaça em relação ao
peso do corpo vazio que vacas sem terminação em confinamento.
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EFFECT OF MONENSIN INCLUSION ON THE RUMEN
MICROBIOME OF BOS INDICUS AND BOS TAURUS
STEERS CONSUMING BERMUDAGRASS HAY USING
MASSIVELY PARALLEL SEQUENCING
1

Natasha L. Bell1, Jeffrey A. Brady2,3

Texas A&M University-Kingsville, Kingsville, Texas, USA; 2Tarleton State University, Stephenville,
Texas, USA; 3Texas A&M AgriLife Research, Stephenville, Texas, USA

Key words: cattle subspecies, diversity, ionophore
Variation in the rumen microbial communities of cattle is of
great interest because of possible links to feed utilization and
enteric methane production. A description of the microbiome of
cattle consuming the feed additive monensin, a polyether
ionophore antibiotic, will enable greater understanding of the hostmicrobe relationship and its impact on animal performance. This
study evaluated the effect of monensin inclusion on ruminal
bacterial biodiversity of ruminally cannulated steers (5 Bos indicus,
BI and 5 Bos taurus, BT; 398 kg BW). Subspecies were
concurrently subjected to a two period, two treatment crossover
design. Treatments consisted of 0 (CON) or 200 (MON) mg·hd-1
monensin (Rumensin® 90; Elanco Animal Health, Greenfield, IN)
fed daily in 0.91 kg distiller’s dried grains with solubles. Steers
were group housed during adaptation periods, with treatments
provided individually, and moved to individual covered pens to
facilitate sampling. Periods were 70 d in length: 42 d treatment
application and 28 d treatment withdrawal between periods to
prevent carry-over effects of monensin. Ruminal fluid was collected
at feeding on d 1, 7, 14, 21, 28, 35 and 42 of each period.
Massively parallel sequencing of microbial 16S rRNA genes was
conducted with ruminal fluid samples. UniFrac-based Principle
Coordinate Analysis (PCoA) provided visualization of microbial
community clustering by individual steer, by monensin treatment,
and by breed, among other parameters, facilitating identification of
microbial community shifts resulting from the treatments.
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EFFECT OF DIFFERENT FORAGES AND
CONCENTRATE LEVELS ON INTAKE, NUTRIENT
DIGESTIBILITY AND ANIMAL PERFORMANCE IN
HOLSTEIN × GYR HEIFERS¹
Nathália Veloso Trópia², Flávia Adriane de Sales Silva³, Sebastião de
Campos Valadares Filho4, Diego Zanetti³, Marcos Vinícius Carneiro
Pacheco³, Herlon Menegueli Alhadas³, Lethiane Garcia Rocha²
1

Parte da dissertação de mestrado do segundo autor; 2Estudante de Graduação em Zootecnia
Estudante de pós-graduação em Zootecnia; 4Professor Titular do Departamento de Zootecnia,
DZO/UFV, Viçosa – MG, Brasil. e-mail: scvfilho@ufv.br
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Órgãos financiadores e agradecimentos: CNPQ, CAPES,
FAPEMIG, INCT – CA
Key words: animal nutrition, Bos indicus, crossbreed
The aim of this study was to evaluate the effect of diets
containing corn silage (CS) or sugarcane (SC) with 30 or 50% of
concentrate on intake, apparent total digestibility and animal
performance of Holstein × Gyr heifers. Sixteen Holstein × Gyr
heifers with an average age of 12 ± 1.0 months and average body
weight of 210 ± 20.2 kg were distributed in a completely
randomized design using a 2 × 2 factorial scheme (n = 4), with two
types of roughage (CS or SC) and two levels of concentrate (30 or
50%) on a DM basis, during 112 days of evaluation. The diets
were adjusted to have approximately 13.5% CP on DM basis. For
the evaluation of apparent totaldigestibility, a digestibility assay
was performed using the total collection of feces and urine from
110th to 112th day of the experimental period. There was no
interaction (P > 0.05) between type of roughage and the level of
concentrate for any variable. Heifersfed CS-based diets had
greater (P < 0.05) intake ofDM, CP, and digested OM in relation to
heifers fed SC-based diets. In this way, the greater level of
concentrate in the diet caused an increase in nutrient intake for
both roughages evaluated (P < 0.05). Greater (P < 0.05) values of
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total apparent digestibility of DM, OM, and NDF were observed for
CS-baseddiets or those with 50% of concentrate in relation to SCbased diets or those with 30% of concentrate, respectively. The
greater (P < 0.05) average daily gain was observed for heifers fed
CS-based diets or with 50% of concentrate. Therefore, we
concluded that CS-based diets allow for a better animal
performance of Holstein × Gyr heifers in relation to SC-based
diets. Also, the increase of 20% concentrate improves animal
performance of Holstein × Gyr heifers.
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USO DE MÉTODOS IN SITU E IN VITRO PARA
ESTIMAR A DIGESTIBILIDADE IN VIVO DA
MATÉRIA SECA E MATÉRIA ORGÂNICA DE
DIFERENTES DIETAS1
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Órgãos financiadores: FAPEMIG, CNPq, INCT-Ciência Animal
Palavras–chave: degradação ruminal, incubação ruminal, tempo
de incubação
Ensaios de digestibilidade in vivo são onerosos e
demandam tempo para obtenção de resultados, além disso, a
preocupação da comunidade em geral com o bem-estar animal
faz com que ocorra maior pressão sob os comitês de ética, que
vêm criando protocolos cada vez mais rigorosos para o uso de
animais na experimentação. Assim, objetivou-se avaliar o tempo
necessário em procedimentos de incubação ruminal in situ e in
vitro para estimar a digestibilidade in vivo da matéria orgânica e
matéria seca a partir de dietas à base de cana de açúcar e
silagem de milho para bovinos. As dietas utilizadas nos
procedimentos in vitro e in situ foram provenientes de um
experimento de digestibilidade in vivo com 16 novilhas mestiças
Holandês × Zebu com idade média de 12 meses e peso corporal
médio de 218 ± 36,46 kg. O ensaio in vivo foi realizado utilizando
um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2
× 2, com dois volumosos (silagem de milho e cana de açúcar) e

364 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

dois níveis de concentrado (30 ou 50% da dieta). Todas as dietas
foram isoprotéicas, contendo aproximadamente 13,5% de
proteína bruta, calculadas para ganho médio diário de 0,8 kg/dia.
Em um segundo ensaio, as dietas foram avaliadas através de
procedimento in vitro utilizando ambiente ruminal simulado
através da utilização de incubadora Tecnal®(TE-150). Em um
terceiro ensaio, as dietas foram avaliadas através de
procedimento in situ utilizando-se sacos de náilon. Para ambos os
ensaios, foram avaliados os seguintes tempos de incubação: 0, 3,
6, 12, 24, 48, 72 e 96 horas. No ensaio in vitro o procedimento foi
repetido três vezes, totalizando três avaliações por tempo de
incubação para cada dieta,enquanto no ensaio in situ todas as
dietas foram incubadas nos devidos tempos em três novilhos
Nelore com idade média de 30 meses e peso corporal médio de
400 ± 36,46 kg, canulados no rúmen. As análises estatísticas
foram realizadas com programa PROC NLIN do SAS, utilizandose intervalo de confiança de 95% para os parâmetros avaliados.
Com exceção da dieta com 70% de cana-de-açúcar, o tempo
necessário para estimar a digestibilidade in vivo da matéria seca
varia de 30 a 48 horas para o método in situ e de 42 a 48 horas
para o método in vitro. Já para a matéria orgânica, os tempos
recomendados seriam de 24 a 36 horas in situ e de 48 horas para
o método in vitro. A dieta com 70% de cana-de açúcar apresentou
um padrão de degradação diferente das outras dietas, sendo
necessárias 60 horas para estimativa da digestibilidade in vivo da
matéria seca e matéria orgânica tanto pelo procedimento in situ
quanto o in vitro. Conclui-se que para estimar a digestibilidade in
vivo para a maioria das dietas, o método in vitro necessita de
maiores tempos de incubação em relação ao método in situ.
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USO DE MÉTODOS IN SITU E IN VITRO PARA
ESTIMAR A DIGESTIBILIDADE IN VIVO DA FIBRA
INSOLÚVEL EM DETERGENTE NEUTRO DE
DIFERENTES DIETAS1
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Órgãos financiadores: FAPEMIG, CNPq, INCT- Ciência Animal
Palavras–chave: degradação, náilon, tempo de incubação
Em ensaios de digestibilidade in vivo a aquisição de
animais, os custos com alimentação, mão de obra e o tempo, são
fatores extremamente impactantes, que muitas vezes inviabilizam
o projeto de pesquisa. Uma alternativa é o uso de ensaios in vitro
e in situ para se estimar a digestibilidade in vivo de alimentos ou
dietas. Dessa forma, objetivou-se avaliar o tempo necessário em
procedimentos de incubação ruminal in situ e in vitro para estimar
a digestibilidade in vivo da fibra em detergente neutro corrigida
para proteína (FDNp), a partir de dietas à base de cana de açúcar
e silagem de milho para bovinos. As dietas utilizadas nos
procedimentos in vitro e in situ foram provenientes de um
experimento de digestibilidade in vivo com 16 novilhas mestiças
Holandês × Zebu com idade média de 12 meses e peso corporal
médio de 218 ± 36,46 kg. O ensaio in vivo foi realizado utilizando
um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2
× 2, com dois volumosos (silagem de milho e cana de açúcar) e
dois níveis de concentrado (30 ou 50% da dieta). Todas as dietas
foram isoprotéicas, contendo aproximadamente 13,5% de

366 - X Simpósio de Produção de Gado de Corte

proteína bruta, calculadas para ganho médio diário de 0,8 kg/dia.
Em um segundo ensaio, as dietas foram avaliadas através de
procedimento in vitro utilizando ambiente ruminal simulado
através da utilização de incubadora Tecnal®(TE-150). Em um
terceiro ensaio, as dietas foram avaliadas através de
procedimento in situ utilizando-se sacos de náilon. Para ambos os
ensaios foram avaliados os seguintes tempos de incubação: 0, 3,
6, 12, 24, 48, 72 e 96 horas. No ensaio in vitro o procedimento foi
repetido três vezes, totalizando três avaliações por tempo de
incubação para cada dieta, já no ensaio in situ todas as dietas
foram incubadas nos devidos em três novilhos Nelore com idade
média de 30 meses e peso corporal médio de 400 ± 36,46 kg,
canulados no rúmen. As análises estatísticas foram realizadas
com programa PROC NLIN do SAS, utilizando-se intervalo de
confiança de 95% para os parâmetros avaliados. De uma maneira
geral, com exceção da dieta com 70% de cana-de-açúcar, o
tempo necessário para estimar a digestibilidade in vivo da FDNp,
varia de 42 a 48 horas para o método in situ. Já para o método in
vitro este tempo foi de 60 horas. Por ter apresentado apenas
tempo mínimo de incubação para FDNp, tanto no método in vitro
quanto in situ, sugere-se 96 horas de incubação para a dieta com
70% de cana de açúcar. Conclui-se que é possível obter
estimativas da digestibilidade in vivo da FDNp através de ensaios in
situ e in vitro e que os tempos necessários para estimar a
digestibilidade in vivo geralmente são menores para o método in situ.
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EFICIÊNCIAS DE ALIMENTAÇÃO DA MATÉRIA SECA
E DA FIBRA EM DETERGENTE NEUTRO DE
NOVILHOS MESTIÇOS SUPLEMENTADOS A PASTO
EM FASE DE RECRIA1
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Palavras–chave: Brachiaria brizantha, proteína bruta, estação seca
Objetivou-se avaliar a eficiência de alimentação da matéria
seca (MS) e da fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e
proteína (FDNcp) de bovinos mestiços suplementados a pasto no
período seco do ano. O experimento foi conduzido na Fazenda
Princesa do Mateiro, em Ribeirão do Largo, região Sudoeste da
Bahia. O estudo compreendeu a fase de recria de 32 bovinos
mestiços (½ Holandês-Zebu), machos castrados, com peso
corporal inicial médio de 378 ± 7,54 kg e idade média de 14
meses. Os animais foram distribuídos em um delineamento
experimental inteiramente casualizado, em quatro tratamentos e
oito repetições. Os tratamentos consistiam em níveis crescentes
de suplementação: 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8% do peso corporal (%PC);
ao passo que os suplementos apresentavam níveis proteicos
decrescentes: 50; 25; 16,67 e 12,5%, respectivamente. As
eficiências de alimentação da matéria seca (EAMS) e da fibra em
detergente neutro (EAFDNcp) apresentaram, respectivamente,
pontos de mínima ao nível de suplementação de 0,30 e 0,41% do
peso corporal, com valores iguais à 0,80 kgMS.hora-1 e 0,47
kgFDNcp.hora-1. Não houve diferença nas variáveis de consumo
de MS total e FDNcp no presente estudo (dados não
apresentados), e essas variáveis representam o numerador da
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equação utilizada para calcular as eficiências de alimentação e
ruminação da MS e FDNcp, respectivamente, ao passo que o
denominador utilizado é o tempo de alimentação total (TAT =
PASTEJO+COCHO, ambos em minutos/dia). O TAT por sua vez
apresentou efeito quadrático, com ponto de máxima ao nível de
0,36% PC de suplementação, com 575,9 minutos por animal.dia-1.
Diante da explicação matemática para as alterações observadas
nas variáveis de eficiência, é possível resumir que as eficiências
de alimentação (EAMS e EAFDNcp) apresentaram um
comportamento estatístico inverso ao observado no tempo de
alimentação total (TAT). Com relação à redução que ocorreu nas
eficiências de alimentação da MS e FDNcp até o ponto de
mínima, é possível inferir que, devido ao aumento quadrático que
ocorreu no TAT, os animais que passaram mais tempo se
alimentando ao longo do dia tiveram uma menor ingestão de MS e
FDNcp por hora e, com o declínio no TAT, os animais
apresentaram um maior consumo desses constituintes por hora.
Frente aos resultados observados, é possível observar a interrelação existente entre forragem, suplemento e animal, no que
tange às modificações geradas no seu padrão de comportamento
ingestivo. Conclui-se que a suplementação altera a eficiência de
alimentação de novilhos criados a pasto.
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Palavras–chave: Brachiaria brizantha, etologia, suplementação
Objetivou-se avaliar a eficiência de ruminação da matéria
seca (MS) e da fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e
proteína (FDNcp) de bovinos mestiços suplementados a pasto no
período seco do ano. O experimento foi conduzido na Fazenda
Princesa do Mateiro, em Ribeirão do Largo, região Sudoeste da
Bahia. O estudo compreendeu a fase de recria de 32 bovinos
mestiços (½ Holandês-Zebu), machos castrados, com peso
corporal inicial médio de 378 ± 7,54 kg e idade média de 14
meses. Os animais foram distribuídos em um delineamento
experimental inteiramente casualizado, em quatro tratamentos e
oito repetições. Os tratamentos consistiam em níveis crescentes
de suplementação: 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8% do peso corporal (%PC);
ao passo que os suplementos apresentavam níveis proteicos
decrescentes: 50; 25; 16,67 e 12,5%, respectivamente. As
eficiências de ruminação da matéria seca (ERMS) e da fibra em
detergente neutro (ERFDNcp) apresentaram, respectivamente,
pontos de máxima ao nível de suplementação de 0,57 e 0,51% do
peso corporal, com valores iguais à 1,5 kgMS.hora-1 e 0,81
kgFDN.hora-1. As eficiências de ruminação da matéria seca
(ERMS) e da fibra em detergente neutro (ERFDN) apresentaram
um comportamento estatístico inverso ao observado no tempo
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total de ruminação (RUM), com respectivos pontos de máxima ao
nível de suplementação de 0,57 e 0,51% do peso corporal, com
valores iguais à 1,5 kgMS.hora-1 e 0,81 kgFDN.hora-1. É
interessante salientar que, para calcular a eficiência de ruminação
o denominador utilizado é o tempo total em ruminação (RUM),
dado em (minutos/dia). O (RUM) apresentou efeito quadrático
(P<0,05), com ponto de mínima estimado pela equação de
regressão ao nível de suplementação de 0,56% do peso corporal,
com 343,5 minutos por animal.dia-1. No que concerne à eficiência
de ruminação, destaca-se a redução que ocorreu no tempo de
ruminação (RUM), bem como no número de períodos em
ruminação (NPR), pois, com um menor tempo dedicado à atividade
de ruminação, os animais aumentaram a eficiência desse processo
na tentativa de maximizar o aproveitamento da fibra dietética. Por
outro lado, com o aumento no tempo de ruminação (RUM) após o
ponto de mínima, provavelmente devido ao processo de
compensação visando melhor aproveitamento da fibra presente na
forragem, e uma vez que o consumo de matéria seca e da fibra em
detergente neutro corrigida para cinzas e proteína (FDNcp)
permaneceu inalterado, uma menor quantidade desses constituintes
foi ruminada por hora. Frente aos resultados observados, é possível
observar a inter-relação existente entre forragem, suplemento e
animal, no que tange às modificações geradas no seu padrão de
comportamento ingestivo. Conclui-se que a suplementação altera a
eficiência de ruminação de novilhos criados a pasto.
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PARÂMETROS CINÉTICOS COM A INCLUSÃO DE
FARELO DE GIRASSOL EM DIETAS PARA BOVINOS
CONFINADOS SOBRE A DIGESTÃO RUMINAL IN VITRO
Rafael Moreno Ferro1, Mariane Moreno Ferro2, Fabiana Gomes da Costa2,
Daiane Caroline de Moura2, Edimar Barbosa Oliveira2, Flavio Junior
Gonçalves Vieira3, Rayanne Viana Costa2
1
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Grosso, Sinop-MT, Brasil

2

Palavras–chave: degradação, gases, latência
Estudos de avaliação de alimentos são essenciais para
adotar práticas de alimentação eficientes. A estimativa do valor
nutricional dos alimentos através da técnica de produção de gás
in vitro permite estimar a digestibilidade da matéria seca indicado
pelos produtos finais produzidos na fermentação ruminal.
Objetivou-se avaliar o efeito da inclusão de níveis de farelo de
girassol na avaliação dos parâmetros cinéticos ruminais in vitro. O
experimento foi realizado no laboratório de nutrição animal da
FAMEVZ da Universidade Federal de Mato Grosso, campus
Cuiabá-MT. Os tratamentos consistiram em quatro níveis (0, 10,
20 e 30%) de inclusão do farelo de girassol em dietas para
bovinos confinados em terminação. As dietas apresentaram
relação volumoso:concentrado de 30:70, com base na MS,
isoproteicas com 15% de PB. O volumoso utilizado foi a silagem
de milho. O farelo de girassol apresentou em média 39,9% de PB
e 65,34% de FDN. Para inoculação foram coletados liquido
ruminal de animais previamente adaptados. Para incubação,
foram pesados 500 mg de amostra das dietas e acondicionados
em frascos de ambar de 120 mL. Em cada frasco, sob aspersão
de CO2, foram adicionados 40 mL da solução tampão e 10 mL do
inóculo, os quais foram imediatamente vedados com tampas de
borracha, lacrados e levados ao banho maria sob temperatura de
39ºC em sistema de agitação orbital. As leituras de pressão
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gerada pelos gases foram realizadas por meio de um transdutor
nos tempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72 e
96 horas após início da incubação. Os parâmetros cinéticos da
digestão das amostras foram avaliados por intermédio do modelo
unicompartimental. Os parâmetros cinéticos estimados foram
analisados em delineamento inteiramente casualizado, e
contrastes ortogonais foram usados para partição específica dos
efeitos dos níveis de farelo de girassol em ordem linear,
quadrática e cúbica a um nível de 5% de significância. Houve
comportamento quadrático (P<0,05) dos níveis de inclusão de
farelo de girassol sobre o volume de gases final. Esse
comportamento pode ser explicado devido ao menor teor de
carboidratos-não-fibrosos (CNF) do farelo de girassol (12%)
quando comparado ao teor de CNF do farelo de soja (30%). Não
houve efeito significativo (P>0,05) na taxa de degradação com a
inclusão do farelo de girassol nas dietas que apresentaram uma
taxa média de 0,0374 h-1. A taxa de degradação média para o
farelo de girassol foi de 0,0374 h-1, próxima a taxa de degradação
do farelo de soja de 0,0372 h-1, alimento no qual o farelo de
girassol substituiu totalmente no nível de 30% de inclusão na
dieta. A latência apresentou efeito linear decrescente (P<0,05)
com a inclusão dos níveis de farelo de girassol nas dietas.
Conclui-se que o nível de inclusão de até 30% em dietas não
afetou o perfil de fermentação ruminal in vitro.
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PARÂMETROS CINÉTICOS COM A INCLUSÃO DE
GÉRMEN DE MILHO EM DIETAS PARA BOVINOS
CONFINADOS SOBRE A DIGESTÃO RUMINAL IN VITRO
Rafael Moreno Ferro1, Mariane Moreno Ferro2, Fabiana Gomes da Costa2,
Daiane Caroline de Moura2, Edimar Barbosa Oliveira2, Flavio Junior
Gonçalves Vieira3, Rayanne Viana Costa2
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Palavras–chave: degradação, gases, latência
Diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos com a
inclusão de subprodutos agroindustriais em dietas de ruminantes,
entretanto, para melhor aproveitamento dos subprodutos e
resíduos é de fundamental importância o conhecimento das
propriedades físicas e químicas desses alimentos, uma vez que,
eles possuem características distintas de degradação e passagem
pelo trato gastrintestinal. Objetivou-se avaliar o efeito da inclusão
de níveis de gérmen de milho na avaliação dos parâmetros
cinéticos ruminais in vitro. O experimento foi realizado no
laboratório de nutrição animal da FAMEVZ da Universidade
Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá-MT. Os tratamentos
consistiram em quatro níveis (0, 10, 20 e 30%) de inclusão do
gérmen de milho em dietas para bovinos confinados em
terminação.
As
dietas
apresentaram
relação
volumoso:concentrado de 30:70, com base na MS, isoproteicas
com 15% de PB. O volumoso utilizado foi a silagem de milho. O
gérmen de milho apresentou em média 11,1% de PB e 25,4% de
FDN. Para inoculação foram coletados liquido ruminal de animais
previamente adaptados. Para incubação, foram pesados 500 mg
de amostra das dietas e acondicionados em frascos de ambar de
120 mL. Em cada frasco, sob aspersão de CO2, foram
adicionados 40 mL da solução tampão e 10 mL do inóculo, os
quais foram imediatamente vedados com tampas de borracha,
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lacrados e levados ao banho maria sob temperatura de 39ºC em
sistema de agitação orbital. As leituras de pressão gerada pelos
gases foram realizadas por meio de um transdutor
(PressDATA800) nos tempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 24, 30,
36, 48, 60, 72 e 96 horas após início da incubação. Os
parâmetros cinéticos da digestão das amostras foram avaliados
por intermédio do modelo unicompartimental. Os parâmetros
cinéticos estimados foram analisados em delineamento
inteiramente casualizado, e contrastes ortogonais foram usados
para partição específica dos efeitos dos níveis de gérmen de
milho em ordem linear, quadrática e cúbica ao nível de 5% de
significância. O volume final de gases apresentou comportamento
linear decrescente (P<0,05) com os níveis de gérmen de milho. A
taxa de degradação aumentou linearmente (P<0,05) com a
inclusão do gérmen de milho nas dietas. Esse comportamento
pode ser explicado pela taxa de degradação do gérmen de milho
ser maior (0,0693 h-1) do que ao milho (0,0523h-1). A latência
apresentou comportamento quadrático decrescente (P<0,05) com o
aumento dos níveis de gérmen de milho nas dietas. Esse
comportamento pode ser explicado pelo perfil de fermentação,
embora o milho apresente maior teor de CNF, o amido encontra-se
envolvido pela matriz proteica, dificultando sua degradação,
enquanto, que o processamento de extração do óleo, e obtenção do
gérmen de milho melhora a disponibilidade dos nutrientes. Concluise que o gérmen de milho pode ser incluído em até 30% sem afetar
negativamente os parâmetros de degradação ruminal in vitro.
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CONSUMO DE NUTRIENTES EM TOURINHOS DE
DIFERENTES GENÓTIPOS ALIMENTADOS COM
GLICERINA BRUTA OU MILHETO COMO FONTES
ENERGÉTICAS1
.
Rhaiza Alves de Oliveira2, Lorena da Mota Lima Bringel3, José Neuman
Miranda Neiva4, Fabrícia Rocha Chaves Miotto4, Luciano Fernandes
Sousa4, Raylon Pereira Maciel5, André Teles de Souza6
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Órgão financiador: CNPQ
Palavras–chave: alternativa alimentar, biodiesel, mestiço leiteiro
A utilização de maiores quantidades de concentrado nas
dietas dos confinamentos brasileiros tem crescido cada vez mais.
Com intuito de reduzir o tempo de terminação tem aumentado os
estudos com dietas de alto concentrado. Objetivou-se avaliar o
consumo de nutrientes em tourinhos de diferentes grupos
genéticos alimentados com glicerina bruta ou milheto. Foram
avaliadas três dietas experimentais, dieta a base de milho
(padrão), dieta com inclusão de glicerina bruta (119g kg -1 da
MS) e dieta a base de milheto. Utilizou-se 12 tourinhos Nelore
(NE) e 12 mestiços de origem leiteira (MOL), pesando inicialmente
332,7 ± 30,08 kg e 318,8 ± 26,97 kg, respectivamente,
distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com
arranjo fatorial 3x2, três dietas e dois grupos genéticos. As dietas
foram formuladas utilizando silagem de capim elefante como
volumoso na proporção de 100 g.kg -1 da matéria seca (MS)
da dieta e 900 g. kg -1 de concentrado. Os dados foram
submetidos a analises de variância (Teste F) e, quando
significativo, as médias foram comparadas pelo teste Tukey ao
nível de 5% de probabilidade. Observou-se interação entre as
dietas e o grupo genético para o consumo dos nutrientes. Nos
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animais NE a dieta com glicerina bruta proporcionou maior
consumo de MS em kg dia-1 e g kg-1 de peso vivo e de
carboidratos não fibrosos em kg dia-1 quando comparado com a
dieta de milho e maior consumo de proteína bruta, bem como o de
nutrientes digestíveis totais e fibra em detergente neutro. A dieta
com milheto nos animais MOL apresentou menor consumo de
matéria seca e carboidratos não fibrosos em comparação à dieta
de milho, e menor consumo de proteína e nutrientes digestíveis
totais em comparação com as dietas com glicerina bruta e a dieta
padrão. A glicerina bruta até 119 g kg-1, da MS e o milheto podem
ser utilizados como fontes de energia em substituição ao milho
nas dietas para tourinhos confinados. O milheto pode substituir
parcialmente os componentes proteicos da dieta. Tourinhos
mestiços de origem leiteira, quando bem manejados na fase de
cria, podem ser utilizados em alternativa aos tourinhos Nelore
para terminação em confinamento recebendo dietas com 90% de
concentrado, obtendo maior consumo de alimentos que os Nelore.
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EFEITO DE DIFERENTES FONTES DE ENERGIA NAS
DIETAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE
CARCAÇA E QUALIDADE DA CARNE DE BOVINOS
LEITEIROS SUPERJOVENS1
Rhaiza Alves de Oliveira2, Darley Oliveira Cutrim3, José Neuman Miranda
Neiva4, Fabrícia Rocha Chaves Miotto4, João Restle5, Flávio Geraldo
Ferreira Castro6, Higor Patrick Rocha de Sousa2
1
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Palavras–chave: ácidos graxos, babaçu, grão inteiro
A redução na idade de abate acarreta expressivos
benefícios sobre a eficiência alimentar e a qualidade da carne. A
carne bovina fornece componentes benéficos para a saúde, como
os ácidos graxos poli-insaturados e o ácido linoleico conjugado, o
que torna importante a avaliação individual dos ácidos graxos.
Objetivou-se avaliar a inclusão de grãos inteiros de milheto e
sorgo e do farelo de mesocarpo de babaçu em substituição ao
milho grão inteiro sobre as características qualitativas da carcaça,
composição química da carne, qualidade e perfil de ácidos graxos
de cadeia longa. Foram utilizados 25 bezerros mestiços Holandês
x Zebu com 2 meses de idade e peso inicial médio de 55,12 ± 2,2
kg, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com
quatro tratamentos, sendo um tratamento com sete repetições e
os demais com seis repetições. Os tratamentos avaliados foram,
dieta controle (Milho) em que se utilizou como ingrediente milho
grão inteiro e núcleo peletizado para bovinos (Engordim®), e nos
demais tratamentos foi realizada a inclusão de 316,8 g/kg MS
milheto (dieta Milheto) ou 316,8 g/kg MS sorgo (dieta Sorgo) na
forma de grão inteiro, ou a inclusão de 100,0 g/kg MS de farelo do
mesocarpo do babaçu (dieta Babaçu) em substituição parcial ao
grão de milho. Aos 10 meses de idade, os animais foram abatidos
com peso de abate de 299,7; 230,5; 309,9 e 313,5 para os
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tratamentos Milho, Babaçu, Milheto e Sorgo, respectivamente.
Antes das análises estatísticas foram verificadas as
pressuposições de distribuição normal e homocedasticidade para
todas as variáveis. Os dados foram submetidos a analises de
variância (Teste F) e, quando significativo, as médias foram
comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. A
textura, marmoreio, maciez e cor da carne, bem como a
composição química da carne dos bezerros não foram
influenciadas pelo consumo das dietas experimentais. A
concentração intramuscular de ácidos graxos saturados (AGS),
monoinsaturados (AGMI) e poli-insaturados (AGPI), bem como as
relações AGMI/AGS e AGPI/AGS da carne dos animais não foram
influenciadas pelo consumo das dietas experimentais. Contudo, a
concentração do α-Linolênico foi maior na carne dos animais
alimentados com a dieta de Babaçu, em relação àqueles que
receberam as dietas de Milho e Milheto. Para concentrações de
ácido linoleico conjugado a carne dos animais alimentados com a
dieta Sorgo apresentou concentração superior àqueles que
receberam as dietas de Babaçu e de Milheto. A inclusão de
milheto ou sorgo na forma de grão inteiro como fonte de amido na
dieta para ruminantes proporcionou composição dos ácidos
graxos da carne dos animais semelhantes à dieta exclusiva de
milho grão inteiro como fonte de amido. A inclusão de babaçu
melhora a composição dos AGPI na carne de machos leiteiros
super jovens em relação àqueles alimentados com a dieta
exclusiva de milho grão inteiro.
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE CA E P NAS
CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA CARNE DE
NOVILHOS SUPERPRECOCE1
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Palavras–chave: cor da carne, novilho superprecoce, suplemento
mineral
O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da
suplementação de cálcio e fosforo na dieta sobre a qualidade da
carne de novilhos Nelore machos não castrados superprecoces
terminados em confinamento. O experimento foi conduzido no
Laboratório Animal do Departamento de Zootecnia da
Universidade Federal de Viçosa, utilizando 12 bezerros Nelore,
machos não castrados, com idade média inicial de 8 meses e
peso vivo médio inicial de 275,36 ± 22,22kg. Os animais foram
encaminhados para o confinamento logo após a desmama, sendo
todos oriundos de sistema creep-feeding. Foram divididos em dois
tratamentos sendo cada tratamento diferindo apenas pela
ausência ou não de Ca e P na dieta. As rações foram
isoprotéicas, com 13% de PB e formuladas para um GMD 1,2
kg/dia. Ao final do período experimental, os animais foram
abatidos e retiradas amostras do músculo Longíssimus dorsi para
as análises em diferentes tempos de maturação (0,7 e 14 dias).
Como delineamento experimental foi utilizado o inteiramente
casualizado, os dados foram submetidos à análise de variância e
as médias comparadas pelo teste Tukey. Não houve diferença
significativa na composição centesimal dos bifes. As perdas totais
(PT) diferiram (P=0,034) sendo os maiores valores proveniente da
carne dos animais suplementados (32,2 vs 28,3%), entretanto não
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houve diferença significativa (P=0,155) quando avaliados em
diferentes tempos de maturação. A força de cisalhamento não
diferiu quanto às dietas (P=0,774), entretanto, o tempo de
maturação influenciou significativamente (P<0,001), sendo que
quanto maior o tempo de maturação menor foi a força (3,91, 3,30
e 2,53 kgf/cm²) necessária para cisalhar os cilindros. O
comprimento de sarcômero não foi alterado pela dieta (P=0,624)
nem pelo tempo de maturação (P=0,408). Foram encontradas
diferenças entre tratamentos (P=0,026) no valor de L*, sendo este
maior no tratamento de suplementação (40,7 vs 38,7). Entre os
tempos de maturação houve diferença (P=0,013) com maiores
valores de luminosidade obtidos ao maturar por 7 e 14 dias (40,1
e 41,1). O valor de a* não foi influenciada (P=0,989) pela
presença ou não de Ca e P, porém ao maturar a carne os valores
de a* foram diminuindo significativamente (P<0,001) já que
quanto mais maturada a carne, menor a intensidade de vermelho.
Os valores de b* diferiram (P=0,041) quando avaliou-seos dois
tratamentos sendo que a ausência de suplementação originou em
carne com menor b* (11,9). Ao avaliar a mesma variável de cor
em diferentes tempos de maturação, não observou-se diferença
significativa (P=0,871). Conclui-se que características qualitativas
da carne de novilhos Nelore superecoces na ausência de
suplementação com Ca e P não afeta a maciez da carne e diminui
as perdas totais nos bifes; no entanto, a carne de animais
suplementados apresenta maior L* e b*, o que poderia influenciar
a escolha do consumidor final. A maturação por 7 e 14 dias
aumenta a maciez da carne independentemente da
suplementação com Ca e P, além de diminuir a luminosidade e
intensidade de vermelho.
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EFEITO DO PLANO NUTRICIONAL PRÉVIO SOBRE A
TAXA E COMPOSIÇÃO DO GANHO DE CARCAÇA
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Palavras–chave: crescimento compensatório, ganho de carcaça,
proteína da carcaça
Objetivou-se neste estudo avaliar o efeito da restrição
alimentar, pós desmame, sobre a composição química do ganho
de carcaça de animais Nelore confinados. Foram utilizados 39
bezerros, machos não castrados, com idade média inicial de 8,4
±0,26 meses e peso médio inicial de 230,44 ±5,62 kg. Os animais
foram distribuídos aleatoriamente nos tratamentos, que
consistiram em: baixo ganho na fase de crescimento e alto na
terminação (BA, n=10), médio ganho na fase de crescimento e
alto na terminação (MA, n=12) e alto ganho em ambas as fases
(AA, n=12). O experimento foi dividido em fase de adaptação (24
dias), crescimento (90 dias), transição (31 dias) e terminação (112
dias). Para a fase de crescimento, o GMD almejado foi de 0,0, 0,6
e 1,2 kg/dia para os tratamentos BA, MA e AA, respectivamente, e
1,5 kg/dia na fase de terminação. Logo após a adaptação inicial,
um grupo referência foi abatido (n=5). Ao final da fase de
crescimento, metade dos animais de cada tratamento foi abatido,
o restante foi abatido ao final da terminação. Durante o abate, o
peso de corpo vazio (PCVZ) foi obtido ao pesar todos os
componentes não carcaça, incluindo o TGI esvaziado e lavado, e
ainda a carcaça quente. A composição química da carcaça foi
estimada indiretamente utilizando seção HH obtida da meiacarcaça fria direita. O delineamento experimental utilizado foi o
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inteiramente casualizado. Os dados foram submetidos à análise
de variância, e quando significativa (P<0,05) as médias foram
comparadas utilizando-se o teste Tukey. Ao final da fase de
crescimento, o PCVZF, ganho de peso de corpo vazio (GPCVZ),
peso de carcaça fria (PCF), ganho de carcaça (GC), ganho de
água na carcaça (AGC), ganho de proteína bruta na carcaça
(PBC), ganho de gordura na carcaça (GOC) diferiram (P<0,01)
entre os tratamentos. Estes resultados confirmam que o plano
nutricional durante a fase de crescimento foi capaz de alterar o
desempenho dos animais. Os animais que foram impostos à uma
restrição mais severa durante a fase de crescimento (BA)
apresentaram posteriormente na fase de terminação maiores
(P<0,05) ganhos de peso de corpo vazio e de carcaça. No
entanto, ainda apresentaram ao final da fase de restrição menores
(P<0,05) PCVZF e PCF. Quanto à composição do ganho de
carcaça, os animais em crescimento compensatório (BA) durante
a fase de terminação, apresentaram maiores (P<0,05) ganhos de
proteína e água na carcaça, porém o ganho de gordura na
carcaça não foi afetado (P=0,20) pelo plano nutricional prévio. A
mudança na composição do ganho de carcaça durante o
crescimento compensatório, é uma das justificativas para maior
taxa de crescimento observada nestes animais. A maior retenção
de proteína na carcaça possibilita também o maior ganho de água
na carcaça, que é juntamente depositada com a proteína. Concluise então que animais previamente restritos ganham mais proteína
e água na carcaça, justificando o maior desempenho.
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TAXA DE LOTAÇÃO E A OFERTA DE FORRAGEM
EM PASTOS DE BRACHIARIA (SYN. UROCHLOA)
BRIZANTHA CV. MARANDU DIFERIDOS E
ADUBADOS COM NITROGÊNIO1
Samuel Pereira Cardoso3*,Poliana Batista de Aguilar2, Fabio Andrade
Teixeira5,6, Fabiano Ferreira da Silva6, Aureliano José Vieira Pires7, Hyago
Fernando Gonçalves Lima3, Marco Antônio Pereira Silva3
1
Trabalho, financiado pela FAPESB; 2Tese de doutorado do segundo autor; 3Graduando em
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6
Professor Adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; *sczootecnia@gmail.com

Palavras–chave: adubação nitrogenada, diferimento, pastejo
Para maximizar a produção e ganho de peso é necessário
fazer ajustes na oferta de forragem e no atendimento das
exigências nutricionais dos animais. Entretanto, nas regiões onde
ocorre variação estacional na produção de forragem, não é
possível realizar esse ajuste. Nessas condições, principalmente
durante a estação seca, a suplementação dos animais e o
diferimento do pasto são algumas alternativas para manter ou
aumentar o ganho de peso dos animais. A taxa de lotação é
definida como a quantidade de animais pastejando uma unidade
de área por um determinado período de tempo. Objetivou-se com
este trabalho avaliar a taxa de lotação e a oferta de forragem de
novilhas Nelore criadas em pastos de Brachiaria (Syn. Urochloa)
brizantha cv. Marandu diferidos e adubados com nitrogênio. O
experimento foi conduzido na fazenda Boa Vista, município de
Macarani-BA, no período de 18 de março a 07 de novembro de
2013. A área experimental de 10 hectares, constituída por
Brachiaria (Syn. Urochloa) brizantha cv. Marandu, foi dividida em
16 piquetes com aproximadamente 0,6 ha cada. Utilizou-se o
delineamento inteiramente ao acaso, com quatro tratamentos
(doses de nitrogênio) e quatro repetições (número de piquetes
adubados), sendo: T1 = pasto diferido sem adubação
nitrogenada; T2 = pasto diferido com 50 Kg de N.ha-1 T3 = pasto
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diferido com 100 Kg de N.ha-1; e T4 = pasto diferido com 150 Kg
de N.ha-1. Foram utilizadas inicialmente 48 novilhas da raça
Nelore, com média de 8 meses de idade e com peso corporal
inicial de 178,69 ± 26,67 kg, sendo distribuídas 3 novilhas por
piquete em todos os tratamentos. O período experimental foi de
230 dias, sendo 107 dias de diferimento, 15 dias de adaptação
dos animais à dieta experimental e 108 dias de pastejo e coleta
de dados. A taxa de lotação foi calculada considerando a unidade
animal como sendo 450 Kg de PV. As doses de nitrogênio
promoveram efeito quadrático (P<0,05) para a oferta de forragem
total no período inicial e final de pastejo, e para a média, com
pontos de mínima de 74, 114 e 83 Kg de N.ha-1, e com valores
estimados de 13,42; 5,91 e 10,35%, respectivamente. Verificou-se
efeito linear crescente (P<0,05) em função das doses de
nitrogênio para a taxa de lotação inicial e a taxa de lotação final.
As doses de nitrogênio promoveram efeito quadrático (P<0,05)
para a oferta de forragem total no período inicial e final de pastejo,
e para a média, com pontos de mínima de 74, 114 e 83 kg de
N.ha-1, e com valores estimados de 13,42; 5,91 e 10,35%,
respectivamente. Na tentativa de fixar a oferta de lâmina foliar
média do período para 3,6% do peso corporal, verificou-se efeito
quadrático (P<0,05) no período inicial de pastejo, com ponto de
mínima de 55 kg de N.ha-1, e com valor estimado de 4,32%. No
período final, não houve efeito das doses de nitrogênio (P>0,05)
com média de 1,87%. A adubação nitrogenada nos pastos
diferidos proporciona o aumento da taxa de lotação, nas
condições de realização desta pesquisa.
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DIGESTIBILIDADE DA MATÉRIA SECA E DOS
NUTRIENTES EM NOVILHAS NELORE EM PASTOS
DE BRACHIARIA (SYN. UROCHLOA) BRIZANTA CV.
MARANDU DIFERIDOS E ADUBADOS COM
NITROGÊNIO1
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Palavras–chave: adubação nitrogenada, alimento, diferimento
A digestibilidade é definida como a capacidade dos animais
em utilizar os nutrientes presentes no alimento e está
correlacionada à qualidade do alimento. O baixo conteúdo de
proteína bruta poderia limitar a digestibilidade e a ingestão de
alimentos, devido à falta de substrato nitrogenado adequado para
os microrganismos do rúmen. Objetivou-se com este trabalho
avaliar a digestibilidade da matéria seca e dos nutrientes de
novilhas Nelore criadas em pastos de Brachiaria (Syn. Urochloa)
brizantha cv. Marandu diferidos e adubados com nitrogênio. O
experimento foi conduzido na fazenda Boa Vista, município de
Macarani-BA, no período de 18 de março a 07 de novembro de
2013. A área experimental de 10 hectares constituía de
Brachiaria(Syn. Urochloa) brizanthacv. Marandu, foi dividida em
16 piquetes com aproximadamente 0,6 ha cada. Utilizou-se o
delineamento inteiramente ao acaso com quatro tratamentos
(doses de nitrogênio) e quatro repetições (número de piquetes
adubados), sendo: T1 = pasto diferido sem adubação
nitrogenada; T2 = pasto diferido com 50 Kg de N.ha-1 T3 = pasto
diferido com 100 Kg de N.ha-1; e T4 = pasto diferido com 150 Kg
de N.ha-1. Foram utilizadas inicialmente 48 novilhas da raça
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Nelore, com média de 8 meses de idade e com peso corporal
inicial de 178,69 ± 26,67 kg, sendo distribuídas 3 novilhas por
piquete em todos os tratamentos.O período experimental foi de
230 dias, sendo 107 dias de diferimento, 15 dias de adaptação
dos animais à dieta experimental e 108 dias de pastejo e coleta
de dados.A digestibilidade aparente dos nutrientes (DA) foi
determinada pela fórmula: DA = [(kg nutriente ingerido – kg
nutriente excretado) / kg nutriente ingerido] x 100.Não foi
constatado efeito (P>0,05) das doses de nitrogênio sobre a
digestibilidade da fibra em detergente neutro corrigida para cinzas
e proteína e do extrato etéreo, cujos teores médios foram de
52,01 e 83,42%, respectivamente. Verificou-se efeito linear
crescente (P<0,05) das doses de nitrogênio sobre a
digestibilidade da proteína bruta e dos nutrientes digestíveis
totais. Ocorreu um aumento de 0,07 e 0,03% na digestibilidade da
PB e no teor de NDT para cada 1 kg de N aplicado,
respectivamente. Os pastos diferidos e adubados proporcionam
maior digestibilidade da proteína bruta e teor dos nutrientes
digestíveis totais.
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ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO GENÔMICA AMPLA
ASSOCIA O GENE LIN-28 À IDADE AO PRIMEIRO
PARTO NA RAÇA NELORE1
Susana Amaral Teixeira2, Rodrigo Reis Mota3, Jurandy Mauro Penitente
Filho3, Simone E. Facioni Guimarães4, Fabyano Fonseca e Silva5, José
Domingos Guimarães6
1
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Palavras–chave: gene candidato, genética molecular, puberdade
A raça Nelore é considerada uma das raças de bovinos de
corte melhor adaptadas às condições edafoclimáticas e de
manejo brasileiras. No entanto, as falhas reprodutivas, como a
baixa eficiência reprodutiva, têm sido responsáveis pelo alto
índice de descarte das fêmeas bovinas do rebanho, promovendo
aumento no intervalo de geração, atrasos no progresso do
melhoramento genético, além de aumentar os prejuízos na cadeia
produtiva da carne. Dentre as características reprodutivas, a idade
ao primeiro parto (IPP) tem sido bastante utilizada nos programas
de melhoramento de gado de corte, uma vez que está relacionada
à maior ou menor eficiência reprodutiva da fêmea dentro do
rebanho. A IPP é uma característica reprodutiva de baixa
herdabilidade, em torno de 0,24, ou seja, o genótipo influencia
pouco na expressão desse fenótipo. Objetivou-se com este
trabalho, caracterizar regiões cromossômicas que expliquem as
diferenças na IPP na raça Nelore via GWAS (Genomic Wide
Association Selection). Para genotipagem dos animais utilizou-se
painéis Illumina High-Density Bovine SNPs (Single Nucleotide
Polimorfism) a fim de identificar genes que possivelmente afetem
a IPP na raça Nelore. Foram utilizados 2992 animais para as
análises. As análises estatísticas foram realizadas através dos
softwares R e da família BLUPF90. Os genes candidatos
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localizados em um mesmo cromossomo foram avaliados segundo
desequilíbrio de ligação e aqueles que explicaram a variância
genética acima de 0,40% foram considerados. Foi identificado no
cromossomo BTA9 o gene Lin-28 Homólogo B (LIN28B),
mapeado entre as posições de 45,6 Mb e 46,6 Mb. O gene Lin-28
codifica para uma proteína de ligação ao RNA responsável por
regular algumas vias biológicas fundamentais dos organismos,
como por exemplo, processos de transição entre as fases juvenil
e adulta em mamíferos e seres invertebrados. Além disso, o gene
está envolvido na regulação e função do eixo reprodutivo. Em
humanos, o Lin-28 já foi descrito como responsável por codificar
proteínas fortemente relacionadas à idade precoce de início da
menarca fisiológica. O mecanismo fisiológico da menarca atua
como marcador do início da vida reprodutiva da fêmea e,
tratando-se de novilhas, a precocidade na vida reprodutiva implica
em maior número de partos ao longo da vida útil e assim, em
maior rentabilidade do sistema. Em roedores, esse gene foi
relacionado à influência no gigantismo e ao atraso do início da
puberdade. A identificação desse gene na raça Nelore pode
auxiliar em uma melhor compreensão dos mecanismos biológicos
inerentes à IPP, além de contribuir com o entendimento dos
mecanismos moleculares que regulam a fertilidade.
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AVALIAÇÃO DO PH E TEMPERATURA DA CASCA
DE CAFÉ TRATADA COM ÓXIDO DE CÁLCIO1
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Palavras–chave: agente alcalino, reação química, resíduo
O uso de agentes alcalinos no tratamento de resíduos pode
ocasionar alteração no pH, bem como reações que elevam a
temperatura do material tratado. Objetivou-se avaliar o pH e a
temperatura da casca de café tratada com óxido de cálcio em
condição de aerobiose ou anaerobiose, em diferentes períodos de
tratamento. O experimento foi conduzido no Laboratório de
Nutrição Animal e no Laboratório de Forragicultura do
Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa,
UFV, no Campus de Viçosa. Os tratamentos foram dispostos em
esquema fatorial 2×2×4, sendo duas doses de óxido de cálcio
(CaO) (0 e 5%, base da matéria seca), duas condições de
ambiente para reação (aerobiose e anaerobiose) e quatro
períodos de tratamento (1; 2; 3 e 4 semanas), no delineamento
inteiramente casualizado, com três repetições. Para o nível 5% de
CaO, foi adicionada, na casca, a cal micropulverizada em pó.
Para a condição de ambiente aeróbico os sacos foram mantidos
abertos durante todo o período experimental e a condição de
anaerobiose foi estabelecida utilizando-se seladora a vácuo. Para
mensuração do pH adicionou-se 9 g da casca de café em 60 mL
de água. A leitura foi realizada por meio de peagâmetro digital.
Nas primeiras 24 horas a temperatura foi monitorada a cada três
horas; posteriormente, a cada 24 horas até o último dia
experimental, utilizando termômetro com haste metálica.
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Verificou-se temperatura inicial mais elevada na casca de café
tratada, permanecendo até o período de 12 horas, quando
comparada à casca não tratada, nas diferentes condições de
ambiente. A maior temperatura, 43,36ºC, foi registrada na casca
de café tratada em condição de anaerobiose, possivelmente,
devido à maior retenção de calor obtido da reação. A partir das 18
horas foi verificada elevação da temperatura da casca não tratada
e tratada, em condição de aerobiose, atingindo o pico de 31,16ºC
e 26,50ºC em 168 horas, respectivamente. Posteriormente
ocorreu redução da temperatura com tendência à estabilização
até 672 horas. Ao avaliar o pH, observou-se que este foi afetado
(P<0,05) pela interação CaO × condição de ambiente × período.
Os valores de pH registrados para a casca tratada e não tratada
em condição de aerobiose, foram semelhantes (P>0,05) durante
as semanas, com exceção da terceira semana. A casca tratada
em condição de anaerobiose apresentou valores de pH superiores
(P<0,05) em todas as semanas, quando comparado à casca não
tratada. O óxido de cálcio promove aumento da temperatura nas
diferentes condições de tratamento e eleva o pH da casca de café
tratada em condição de anaerobiose.
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Palavras–chave: resíduo, ruminante, tratamento químico
O tratamento de resíduos com agentes químicos, a
exemplo do óxido de cálcio (CaO), pode promover solubilização
parcial da fração fibrosa, consequentemente, aumentar a
digestibilidade do material tratado.
Objetivou-se avaliar a
digestibilidade in vitro da matéria seca da casca de café tratada
com óxido de cálcio em condição de aerobiose ou anaerobiose,
em diferentes períodos de tratamento.
O experimento foi
conduzido no Laboratório de Nutrição Animal e no Laboratório de
Forragicultura do Departamento de Zootecnia da Universidade
Federal de Viçosa, UFV, no Campus de Viçosa. Os tratamentos
foram dispostos em esquema fatorial 2×2×4, sendo duas doses
de CaO (0 e 5%, base da matéria seca), duas condições de
ambiente para reação (aerobiose e anaerobiose) e quatro
períodos de tratamento (1; 2; 3 e 4 semanas), no delineamento
inteiramente casualizado, com três repetições. Para o nível 5% de
CaO foi adicionada na casca, a cal micropulverizada em pó. Para
a condição de ambiente aeróbico os sacos foram mantidos
abertos durante todo o período experimental e a condição de
anaerobiose foi estabelecida utilizando-se seladora a vácuo. As
amostras coletadas foram pré-secas (55 ºC/72 horas) e moídas
com peneiras de crivo 1 mm. O material foi incubado (0,5 g de
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amostra) utilizando-se Filter bags ANKOM F57®, adaptados ao
rúmen artificial, desenvolvido pela ANKOM®. A estimativa dos
nutrientes digestíveis totais (NDT) foi realizado por meio de
equação. Verificou-se que a digestibilidade in vitro da matéria
seca (DIVMS) e o teor de NDT foram afetados (P<0,05) pela
interação CaO × condição de ambiente × período. Ao avaliar a
DIVMS no decorrer das semanas, verificou-se efeito quadrático
para a casca não tratada em condição de aerobiose, com redução
do valor dessa variável até 3,45 semanas. Para a casca de café
tratada em condição de aerobiose, foi constatado aumento do
valor de DIVMS até 1,32 semanas, atingindo valor de 55,76%,
com posterior redução. A casca de café tratada em condição de
anaerobiose apresentou efeito cúbico para esta variável. Foi
verificado efeito quadrático para o teor de NDT da casca de café
não tratada e tratada, em condição de aerobiose e anaerobiose,
havendo redução dessa variável até 3,72; 2,90; 2,56 e 2,88
semanas, respectivamente. Verificou-se ainda, que a casca de
café não tratada em condição de anaerobiose, apresentou valores
superiores (P<0,05) de NDT nas semanas 1, 2, 3 e 4, quando
comparada aos demais tratamentos. O tratamento da casca de
café com óxido de cálcio promove melhorias na DIVMS, bem
como no teor de NDT.

VI Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 393
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Palavras–chave: coprodutos; viabilidade; confinamento
O uso de subprodutos na alimentação de ruminantes,
principalmente em confinamento, é fundamental para a
minimização do custo de produção. Dentre os coprodutos
agroindustriais, a torta de dendê se destaca como um coproduto
fibroso, com alto percentual de extrato etéreo, podendo ser uma
estratégia interessante para zonas periféricas de produção de
grãos, contribuindo para redução do custo de produção.
Objetivou-se avaliar a viabilidade econômica da inclusão da torta
de dendê na dieta total de touros mestiços terminados em sistema
de confinamento. O experimento teve duração de 126 dias. Foram
utilizados 40 bovinos mestiços meio sangue Holandês X Zebu,
com idade média de 24 ± 2 meses, peso médio de 331,1 ± 36,2
kg. Foram distribuídos aleatoriamente em um delineamento
inteiramente casualizado (DIC), com quatro tratamentos e dez
repetições. Os tratamentos consistiam em: 0, 8, 16 e 24% de
inclusão da torta de dendê, na matéria seca da dieta. As dietas
foram calculadas segundo o NRC (2000) para atender às
exigências nutricionais para ganho de 1,4 kg/dia, com uma razão
volumoso:concentrado de 20:80, contendo os seguintes
ingredientes: bagaço de cana-de-açúcar; caroço de algodão;
sorgo moído; torta de dendê; bicarbonato de sódio; calcário;
mistura mineral. Os indicadores bioeconômicos analisados foram:
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Ganho Médio Diário; Eficiência Biológica; Custo @ produzida;
Custo aquisição; Custo alimentação; Custo operacional; Custo
oportunidade do animal; Custo Total; Receita Bruta; Receita
líquida; Rentabilidade; Lucratividade período; Lucratividade a.m., %.
Não foi observado efeito da inclusão de torta de dendê na
dieta total sobre a eficiência biológica, custo da @ produzida,
receita líquida, rentabilidade e lucratividade (P>0,05). O custo da
@ produzida apresentou média de R$116,20, estando próximo do
valor vendido de R$ 120,00. Os preços iniciais de aquisição dos
animais, implantação do sistema de confinamento e custo de
alimentação, são aspectos fundamentais para o sucesso
econômico do confinamento. Apesar do custo de produção da @
de R$ 116,20 ter sido superior ao valor de aquisição da arroba de
R$ 90,00, a receita líquida por animal, rentabilidade e
lucratividade positiva é conseqüência do ágio de 33% no valor
recebido por arroba no abate. O sistema de produção deve ser
avaliado de modo sistêmico, pois essa estratégia de terminação
de bovinos pode proporcionar benefícios indiretos, como aumento
da produtividade da propriedade, diluição de custos fixos, maior
ocupação por área, liberação de áreas de pastagens para outras
categorias e emprego de novas tecnologias na propriedade. Nos
níveis estudados, a torta de dendê proporcionou bons resultados
na lucratividade por mês, comprovando que sua utilização pode
viabilizar a produção de bovinos confinados em regiões periféricas
dos centros produtores de grãos, a depender do preço de
aquisição deste coproduto.
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Silva3, Everton Santos Bastos2, Maria Magna Silva Pereira2, João Wilian
Dias Silva2, Frederico Correia Cairo2
1

Parte de da dissertação de mestrado do segundo autor; 2Estudantes de Graduação e Pós-Graduação em
Zootecnia na UESB e-mail: tarcisioirun@hotmail.com; 3Professor Titular e Diretor do Departamento de
Ciências Exatas e Naturais, DCEN/UESB Itapetinga-BA

Palavras–chave: bovinos, coprodutos, exigências
O uso de coprodutos da agroindústria na alimentação de
bovinos confinados visa redução de custos da produção, gerando
um produto viável economicamente e com qualidade de mercado.
A torta de dendê pode ser uma alternativa para compor dietas de
baixo custo, sendo, um alimento fibroso e com altos teores de
extrato etéreo. Objetivou-se avaliar os efeitos da torta de dendê
na dieta de bovinos confinados sobre a composição centesimal do
músculo Longissimus. O experimento teve duração de 126 dias.
Utilizaram-se, 40 bovinos mestiços meio sangue Holandês X
Zebu, com idade média de 24 ± 2 meses, peso médio de 331,1 ±
36,2 kg, distribuídos aleatoriamente em um delineamento
inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (0, 8, 16 e 24%
de inclusão da torta de dendê, na matéria seca da dieta) e dez
repetições. As dietas foram calculadas segundo o NRC (2000)
para atender às exigências nutricionais para ganho de 1,4 kg/dia,
com uma razão volumoso:concentrado de 20:80, contendo os
seguintes ingredientes: bagaço de cana-de-açúcar; caroço de
algodão; sorgo moído; torta de dendê; bicarbonato de sódio;
calcário; mistura mineral. Para análise química, foi retirada a
gordura de cobertura e o músculo foi moído para a determinação
dos teores de umidade, cinzas e proteína bruta, segundo métodos
da AOAC, os lipídios totais e a extração de colesterol total foram
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determinados através de análises laboratoriais. Os níveis de
umidade, cinzas, proteína bruta, lipídeos totais e colesterol do
Longissimus não foram influenciados (P>0,05) pelos níveis de
torta de dendê. Os valores médios de umidade, cinzas, proteína
bruta e lipídeos totais foram de 72,68; 1,38; 22,25 e 3,42%%,
respectivamente. Apesar do teor de lipídeos totais não ter sido
influenciado pela adição da torta de dendê à dieta, a média
observada (3,42%) está próxima de alguns valores encontrados
na literatura. O valor muito baixo de gordura intramuscular
provoca redução da maciez e da suculência da carne, o que pode
provocar rejeição por parte dos consumidores. A inclusão da torta
de dendê na dieta apresentou valores de 3,41; 3,52 e 3,33% de
gordura na carne, proporcionando maciez e suculência, para os
níveis 8,16 e 24% da torta, respectivamente, apresentando-se
semelhante ao da dieta controle (3,41%). O colesterol do músculo
Longissimus não foi influenciado (P>0,05) pelos níveis de torta de
dendê, apresentando valor médio de 40,05 mg/100 g de músculo.
Um fator que interfere diretamente na concentração de colesterol
no músculo é a idade de abate dos animais, sendo que aqueles
com maior idade apresentam maiores concentrações. Estes teores
de colesterol próximos a 40 mg/100 g de músculo são inferiores
aos resultados encontrados na literatura para carnes de suínos,
aves e ovinos. A composição centesimal do Longissimus não foi
influenciada pela inclusão de torta de dendê na dieta total de touros
mestiços terminados em confinamento até o nível de 24%.
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DESEMPENHO DE NOVILHOS NELORE COM
SUPLEMENTAÇÃO MINERAL OU PROTEINADA EM
PASTEJO DE BRACHIARIA BRIZANTHA
Thatiane Mota Vieira2,4,*,Danilo Ribeiro de Souza3, Fabiano Ferreira da
Silva 5, Jemima Fialho Muricy4, Wêndel Bispo Santos e Santos4, Agnaldo
Rios da Silva4, Leonilde Xavier Costa4
2

Bolsista de Iniciação Cientifica da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia –
FAPESB; 3Tese de Mestrado do segundo autor; 4Graduando em Zootecnia – Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, BR 415, KM 03, s/nº, CEP 45700-000 Itapetinga-BA,
Brasil; 5Professor Adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; *
Thatiane.mvieira16@live.com

Órgão financiador: FAPESB
Palavras-chave: consumo, forragem, ganho de peso
A suplementação em pastagem surge como uma
alternativa capaz de reduzir a idade de abate, aperfeiçoar a taxa
de desfrute dos rebanhos, aumentar o giro de capital e produzir
carcaças de alta qualidade, aspectos que caracterizam uma
pecuária evoluída. Durante o período seco, ocorre escassez de
forragem, ocasionando limitações qualitativas, como elevada
lignificação, alto teor de parede celular e reduzidas concentrações
de conteúdo celular, carboidratos não fibrosos, proteína bruta e
mineral; e quantitativas, como reduções na disponibilidade de
folhas verdes, maior acúmulo de caule e material senescente,
aspectos que afetam diretamente o consumo de forragem e,
consequentemente, o desempenho. A suplementação proteica de
animais em pastejo é uma ferramenta que permite corrigir dietas
desequilibradas, melhorando a conversão alimentar e os ganhos
de peso corporal e, por consequência, diminuindo os ciclos da
pecuária de corte. Sendo assim, o baixo teor de proteína bruta
(<7,0%) na forragem, durante o período seco, seria suprido pelo
sal proteinado, podendo proporcionar incremento no desempenho
animal. Objetivou-se avaliar dois tipos de suplementação na
terminação de novilhos nelore em pastejo de Brachiaria brizantha
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cv. Marandu. O experimento foi desenvolvido na Fazenda Boa
Vista, localizada no município de Macarani- BA, entre os meses
de agosto a outubro de 2006, sendo a área experimental
compreendida em 26 hectares (ha), dividida em quatro piquetes
de aproximadamente 6,5 ha, formados de Brachiaria brizantha
cultivar Marandu. O período experimental total foi de 70 dias,
sendo 14 deles para adaptação dos animais. Foram utilizados 18
novilhos da raça Nelore, castrados com peso e idade iniciais
médias de 374,83 ± 22,3 kg e 26 meses de idade. O delineamento
utilizado foi o inteiramente casualizado com dois tratamentos e
nove repetições, sendo: T1 - sal mineral; T2 - suplementação
proteica de baixo consumo. O desempenho animal foi
estabelecido através das variáveis: peso corporal inicial (PCi),
peso corporal final (PCf), ganho médio diário (GMD), ganho de
peso total (GPT), conversão alimentar (CA) e eficiência alimentar
(EFAL) no período seco. O PCf, CA e EFAL durante o período
seco, não apresentou diferença (P>0,05). Esta semelhança ocorre
provavelmente à elevada disponibilidade de forragem, material
verde, dentro do período, o que não é típico para esta época do
ano, ocasionado pela vedação do pasto na época correta e,
principalmente, pela precipitação (155,9 mm) durante o período, e
o fato do suplemento não ter proporcionado incremento de
consumo, permitindo a semelhança entre os tratamentos. Para o
GMD e o GPT (P>0,05) não diferem, pois os animais apresentaram
ganho de 0,400 kg/dia. A suplementação proteinada, durante o
período seco, para terminação de novilhos Nelore, sob pastejo de
Brachiaria brizantha, quando existe alta disponibilidade forrageira e
condição de seleção das partes mais nutritivas da forragem não
resulta na otimização do desempenho produtivo animal.
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CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E
QUANTITATIVAS DA CARCAÇA DE NOVILHOS
NELORE SUPLEMENTADOS COM SAL MINERAL OU
PROTEINADO EM PASTAGEM DE BRACHIARIA
BRIZANTHA CV. MARANDU
Thatiane Mota Vieira2,4,*,Danilo Ribeiro de Souza3, Fabiano Ferreira da
Silva 5, Jemima Fialho Muricy4, Wêndel Bispo Santos e Santos,4, Agnaldo
Rios da Silva4 , Andrêssa Pires da Silva4
2
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Órgão financiador: FAPESB
Palavras-chave: bovinos, forragem, propriedades da carne
A terminação de bovinos em sistema de pastejo é uma
realidade, visto que 95% da produção de carne bovina são
obtidas nestas condições, contudo, o desempenho destes animais
está associado ao potencial de produção forrageira durante todo o
ano. Na estação das chuvas, normalmente, são observadas altas
taxas de crescimento das forrageiras, com boa quantidade de
nutrientes; já na estação seca, ocorre queda acentuada na taxa
de crescimento e na qualidade das mesmas, impondo aos
animais um baixo desempenho ou, ainda, a perda de peso. A
suplementação tem função de reparar ou compensar as
deficiências dos bovinos criados em pastejo, através da inclusão
de suplemento mineral, vitamínico, proteico e energético,
possibilitando incrementar o desempenho, a melhoria da
qualidade da carne, como também reduzir a idade de abate e
aumentar a produção de arrobas por unidade de área. Objetivouse com o presente trabalho avaliar as características físicas de
carcaça de novilhos Nelore terminados em pastagem de
Brachiaria brizantha cv. Marandu suplementados com sal mineral
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ou sal mineral proteico. O experimento foi desenvolvido na
Fazenda Boa Vista, localizada no município de Macarani – BA,
entre os meses de agosto de 2006 e fevereiro de 2007. O
experimento a campo foi implantado numa área de 26 hectares,
dividido em quatro piquetes de aproximadamente 6,5 ha cada,
formada de Brachiaria brizantha cultivar Marandu. Foram
utilizados 18 novilhos castrados, da raça Nelore, com peso
corporal inicial médio de 374,83 ± 22,3 kg e 26 meses de idade. O
delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com dois
tratamentos e nove repetições, sendo: T1: sal mineral; T2:
suplementação proteica de baixo consumo. O fornecimento da
suplementação proteica e mineral foi mantido até o abate, quando
os animais apresentavam, aproximadamente, 470,23 ± 33,27 kg
de peso corporal final. As variáveis estudadas foram: Peso de
abate (PA), peso de carcaça quente (PCQ), peso de carcaça fria
(PCF), rendimento de carcaça quente (RCQ) e rendimento de
carcaça fria (RCF). Não houve diferença entre os tratamentos
(P>0,05) sobre o peso de abate devido à alta disponibilidade da
forragem, baixa taxa de lotação e ao nível limitado de
suplementação concentrada, permitindo aos animais que
receberam suplementação de sal mineral uma seleção mais
nutritiva da forrageira, ocasionando ganhos de peso que
possibilitaram serem abatidos com peso semelhante ao dos
animais que foram suplementados com sal proteico de baixo
consumo. As variáveis (PCQ), (PCF), (RCQ) e (RCF) não foram
influenciadas pelos planos nutricionais, durante o experimento
(P>0,05), obtiveram valores médios de 253,95 kg e 249,37 kg para
PCQ e PCF, respectivamente. Os rendimentos de carcaça quente
e fria apresentaram satisfatório aos padrões genéticos dos animais
da raça Nelore. A suplementação proteica de baixo consumo para
novilhos Nelore em pasto de Brachiaria brizantha não proporcionou
mudanças nas características físicas da carcaça.
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CONSUMOS DE MATÉRIA SECA TOTAL E DE
FORRAGEM EM PERCENTAGEM DO PESO
CORPORAL DE BOVINOS SUPLEMENTADOS
A PASTO1
Túlio Otávio Jardim D’Almeida Lins2, Robério Rodrigues Silva3, Fabrı́cio
Bacelar Lima Mendes4, Fernando Correia Cairo5, Frederico Correia Cairo5,
Kaique Gigante Trancoso5, Marceliana da Conceição Santos5
1

Parte da Tese de Doutorado do primeiro autor; 2Pós-Doutorando do Programa de Pós-Graduação
em Zootecnia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (PPZ/UESB), Itapetinga-BA, Brasil.
3
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Palavras-chave: Brachiaria brizantha, pastagem, proteína bruta
Objetivou-se avaliar a ingestão diária de matéria seca total
(IMSt) e de forragem (IMSf) de acordo com a percentagem do
peso corporal (% PC) de novilhos suplementados a pasto durante
a estação seca no sudoeste da Bahia, Brasil. Foram utilizados
trinta e dois novilhos mestiços (Bos taurus x Bos indicus - Nelore)
em fase de recria, com o peso corporal inicial de 378 kg ± 7,5 kg e
14 meses de idade, distribuídos em um delineamento inteiramente
casualizado, com quatro tratamentos e oito repetições. Os
animais foram manejados em um sistema de pastejo intermitente
em uma área formada por Brachiaria brizantha cv. Marandú. O
suplemento foi formulado de modo que a mesma quantidade de
proteína bruta (PB) oriunda do suplemento fosse consumida
diariamente por todos os animais nos diferentes tratamentos.
Assim, Os tratamentos consistiam em níveis crescentes de
suplementação, com base no peso corporal (%PC) dos animais, à
medida que o teor proteico do suplemento diminuía. Desta forma,
os suplementos testados (tratamentos) foram: 0,2% PC, com 50%
PB; 0,4% PC, com 25% PB; 0,6% PC, com 16,67% PB e 0,8%
PC, com 12,5%PB. A composição do suplemento concentrado
utilizado em cada tratamento, com base na matéria natural, foi:
milho moído - 267,3; 733,2; 887,2 e 963,6 (g.kg-1); farelo de soja -
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626,3; 214,0; 77,7 e 10,0 (g.kg-1); ureia - 60,0; 29,8; 19,8 e 14,9
(g.kg-1); mistura mineral - 46,4; 23,0; 15,3 e 11,5 (g.kg-1), para os
tratamentos 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8% de suplementação (%PC),
respectivamente. Os dados foram analisados por meio de análise
de regressão. Não houve diferença na IMS total (P>0,05). Os
valores observados de IMSt foram: 1,89; 2,01; 2,07 e 2,09% do
peso corporal (Ŷ=2,02%PC) para os tratamentos 0,2; 0,4; 0,6 e
0,8% de suplementação (%PC), respectivamente. Com relação à
IMS de forragem, houve efeito linear decrescente (P<0,05). Esse
resultado caracteriza um efeito substitutivo, onde há a redução no
consumo de forragem em preferência ao consumo de suplemento.
A equação de regressão e o coeficiente de determinação (R2)
para esta variável foram, respectivamente, Ŷ = 1,84982 0,674300X e 0,97. Os valores observados de IMSf foram: 1,69;
1,61; 1,47 e 1,29% do peso corporal para os tratamentos 0,2; 0,4;
0,6 e 0,8% de suplementação (%PC), respectivamente.
Normalmente, o efeito substitutivo é observado quando são
oferecidos níveis acima de 0,3% PC, como ocorreu neste estudo.
A redução na IMSf quando aumentaram os níveis de
suplementação foi devido à uma maior disponibilidade de
nutrientes
provenientes
do
suplemento,
principalmente
carboidratos não estruturais, que têm alta digestibilidade no
rúmen, e também à uma possível mudança no flora de
microrganismos dentro do rúmen. Diante dos resultados, concluise que elevados níveis de suplementação reduzem o consumo de
forragem de novilhos criados a pasto, no entanto, não alteram a
ingestão total de matéria seca diária quando estas variáveis são
consideradas em percentagem do peso corporal dos animais.
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CONSUMO DE PROTEÍNA BRUTA DE NOVILHOS
SUPLEMENTADOS A PASTO1
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Palavras-chave: Brachiaria brizantha, efeito substitutivo, pastagem
Objetivou-se avaliar o consumo diário de proteína bruta
(kg.dia-1) de novilhos suplementados a pasto durante a estação
seca no sudoeste da Bahia, Brasil. Foram utilizados trinta e dois
novilhos mestiços (Bos taurus x Bos indicus - Nelore) em fase de
recria, com o peso corporal inicial de 378 kg ± 7,5 kg e 14 meses
de idade, distribuídos em um delineamento inteiramente
casualizado, com quatro tratamentos e oito repetições. Os
animais foram manejados em um sistema de pastejo intermitente
em uma área formada por Brachiaria brizantha cv. Marandú. O
suplemento foi formulado de modo que a mesma quantidade de
proteína bruta (PB) oriunda do suplemento fosse consumida
diariamente por todos os animais nos diferentes tratamentos.
Assim, Os tratamentos consistiam em níveis crescentes de
suplementação, com base no peso corporal (%PC) dos animais, à
medida que o teor proteico do suplemento diminuía. Desta forma,
os suplementos testados (tratamentos) foram: 0,2% PC, com 50%
PB; 0,4% PC, com 25% PB; 0,6% PC, com 16,67% PB e 0,8%
PC, com 12,5%PB. A composição do suplemento concentrado
utilizado em cada tratamento, com base na matéria natural, foi:
milho moído - 267,3; 733,2; 887,2 e 963,6 (g.kg-1); farelo de soja 626,3; 214,0; 77,7 e 10,0 (g.kg-1); ureia - 60,0; 29,8; 19,8 e 14,9
(g.kg-1); mistura mineral - 46,4; 23,0; 15,3 e 11,5 (g.kg-1), para os
tratamentos 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8% de suplementação (%PC),
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respectivamente. Os dados foram analisados por meio de análise
de regressão. Houve uma redução linear (P<0,05) no consumo
diário de proteína bruta com o aumento dos níveis de
suplementação. A equação de regressão e o coeficiente de
determinação (R2) para esta variável foram, respectivamente, Ŷ =
0,95518 - 0,209515X e 0,95. Os valores observados para o
consumo de proteína bruta foram: 0,90; 0,88; 0,85 e 0,78 kg.dia-1
para os tratamentos 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8% de suplementação
(%PC), respectivamente. No início do estudo os suplementos
foram formulados para oferecer a mesma quantidade diária de
proteína bruta para os animais de ambos os tratamentos. Uma
vez que todo o suplemento fornecido era consumido, de fato os
animais consumiram diariamente a mesma quantidade de
proteína bruta oriunda do suplemento. No entanto, a redução
observada na ingestão diária de proteína bruta foi devido ao
"efeito substitutivo" que foi observado neste estudo (dados não
apresentados), que é quando há uma redução no consumo de
forragem em preferência ao consumo de suplemento. Desta
forma, devido à diminuição do consumo de forragem, a ingestão
de proteína bruta oriunda da forragem foi menor, reduzindo assim
o consumo total de proteína bruta (kg.dia-1) à medida que os
níveis de suplemento tornaram-se maiores. Diante deste
resultado, conclui-se que a suplementação de novilhos criados a
pasto apresenta melhores resultados quando utilizada em níveis
baixos, embora com alto teor proteico.
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CONSUMO MÉDIO DIÁRIO DE MATÉRIA SECA E
NUTRIENTES DE NOVILHAS DE CORTE RECEBENDO
SUPLEMENTOS CONTENDO NÍVEIS CRESCENTES DE
PROTEÍNA BRUTA1
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Palavras–chave: desempenho, pastejo, suplementação proteica
O conhecimento das exigências de proteína de bovinos em
pastejo é imprescindível para que haja uma formulação correta de
suplementos que aumentem o consumo de pasto e
consequentemente, de matéria seca total, melhorando o
aproveitamento dos nutrientes e fazendo com que a dieta total
consumida atenda às necessidades dos animais de mantença,
crescimento e reprodução. O consumo de nutrientes é um dos
principais fatores associados ao desempenho animal, pois é
determinante no atendimento das exigências de mantença e
produção
de
ruminantes
podendo
ser
atribuídos
aproximadamente de 60 a 90% das variações no desempenho
animal e apenas 40 a 10% à digestibilidade dos nutrientes.
Objetivou-se avaliar nesta pesquisa suplementos contendo teores
crescentes de proteína bruta na dieta de novilhas Nelore sob o
consumo em pastejo de Brachiaria brizantha durante a seca, em
nível de 0,8% do peso corporal. O estudo foi conduzido na
Fazenda Boa Vista, município de Macarani-Ba e nos Laboratórios
de Fisiologia Animal e Forragicultura e Pastagem, da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de
Itapetinga, município de Itapetinga-BA. Foram utilizadas 56
novilhas da raça Nelore, com média de 20 meses de idade e
269,66 ± 28,63 kg de peso corporal (PC) inicial. As novilhas,
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seguindo o delineamento inteiramente casualizado, foram
distribuídas ao acaso em quatro tratamentos: 10% - suplemento
contendo 10% de proteína bruta, 13% – suplemento contendo
13% de proteína bruta, 16% - suplemento contendo 16% de
proteína bruta e 19% – suplemento contendo 19% de proteína
bruta. O consumo de MS de forragem foi estimado a partir da
produção fecal, utilizando cinco animais aleatórios de cada
tratamento, verificada com auxílio de óxido crômico (Cr2O3) como
indicador externo e da fibra em detergente neutro indigestível
(FDNi) como indicador interno. O consumo dos nutrientes das
dietas pelas novilhas que receberam suplementação contendo
níveis crescentes de proteína bruta (PB) no suplemento
apresentou efeito linear crescente (P<0,05), com exceção do
consumo de nutrientes digestíveis totais (NDT), que apresentou
efeito quadrático e carboidratos não fibrosos da dieta (CNF) que
não apresentou diferença (P<0,05). O consumo de matéria seca
(MS) do pasto aumentou 0,16 quilogramas para cada percentagem
de aumento do nível de proteína bruta do suplemento. O consumo
dos nutrientes da dieta, em quilogramas por dia e porcentagem do
peso corporal, seguiram mesma tendência linear crescente do
consumo dos nutrientes do pasto, pois o consumo de suplemento
foi fixo (0,8% do peso corporal das novilhas). Garantindo boa oferta
de pasto e disponibilidade de folhas, conclui-se que existe um
efeito linear crescente do consumo de nutrientes em resposta ao
nível de proteína no suplemento.
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DESEMPENHO DE NOVILHAS DE CORTE
RECEBENDO SUPLEMENTOS CONTENDO NÍVEIS
CRESCENTES DE PROTEÍNA BRUTA1
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Palavras–chave: pastejo, seca, suplementação
A modernização da pecuária de corte brasileira, a qual
possui base sólida em sistemas pastoris, envolve, de forma
concreta, o conhecimento dos fatores nutricionais limitantes à
produção, que exigem o emprego de suplementos de
características múltiplas, permitindo ao animal melhor utilização
dos recursos forrageiros, e ao sistema a ampliação do fluxo de
produtos e melhor exploração de seu potencial produtivo. A
suplementação de bovinos em pastagem visa suprir deficiências
do pasto que prejudicam o crescimento animal, sendo possível
melhorar o desempenho dos animais. Objetivou-se avaliar nesta
pesquisa suplementos contendo teores crescentes de proteína
bruta na dieta de novilhas Nelore sob o desempenho em pastejo
de Brachiaria brizantha durante a seca, em nível de 0,8% do peso
corporal. Foram utilizadas 56 novilhas, com aproximadamente
269,66 ± 28,63 kg de peso corporal médio, distribuídas em
delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos:
10% - suplemento contendo 10% de proteína bruta, 13% –
suplemento contendo 13% de proteína bruta, 16% - suplemento
contendo 16% de proteína bruta e 19% – suplemento contendo
19% de proteína bruta. As novilhas foram pesadas no início e fim
dos períodos experimentais após jejum total de 12 horas. Os
suplementos foram distribuídos diariamente, na proporção de
0,8% do peso corporal com base na matéria natural às 10 horas
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da manhã, em cocho coletivo, todos os animais tiveram livre
acesso à água e suplemento múltiplo. O desempenho produtivo
das novilhas que receberam os suplementos contendo 10, 13, 16
e 19% de PB foi semelhante (P>0,05). Sendo assim, o peso
corporal final e ganho de peso total apresentaram valor médio de
302,35 e 32,74 kg, respectivamente. O ganho médio diário total,
por sua vez, apresentou valor médio de 0,36 kg/dia, onde as
novilhas tinham que consumir em média 17,94 kg de MS de pasto
para ganhar um quilograma de peso. No mês de julho, a
disponibilidade de MS, folha e colmo foram maiores que nos outros
meses, o que foi atribuído ao diferimento do pasto por 90 dias antes
do experimento. A oferta de forragem decresceu de 8,53; 6,35 e
4,76 % do PC/dia em MS para os meses de julho, agosto e
setembro, respectivamente, o que garante a obtenção de maiores
taxas de ganho de peso nos primeiros meses, com isso, quando não
é garantida oferta de pasto e disponibilidade de folhas em torno de
8% e 1000 kg/ha, respectivamente, para novilhas de corte em
pastejo no período seco, as taxas de ganho de peso vivo são
reduzidas Conclui-se que independente do teor de proteína no
concentrado, não afeta o desempenho animal, desta forma o
suplemento com 10% de PB é o mais indicado, pois, os ingredientes
proteicos são os que mais oneram o custo do concentrado.
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CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA DE NOVILHOS
SUPERJOVENS MESTIÇOS COM APTIDÃO LEITEIRA
ALIMENTADOS COM NÍVEIS DE INCLUSÃO DE
CASCA DE SOJA ASSOCIADO AO GRÃO DE MILHO
MOÍDO OU INTEIRO
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Palavras–chave: alimento alternativo, confinamento, rendimento
de carcaça
É notória a busca crescente do mercado consumidor, cada
vez mais preocupado com saúde e bem-estar, por produtos
saudáveis e de qualidade. Mediante a esta demanda, a carne do
animal jovem já está sendo bastante apreciada em muitos países
por apresentar características peculiares como baixo teor de
gordura e ótima maciez. No entanto, é sabido que para produzir
carne de qualidade é necessário buscar alternativas que
possibilitem a diminuição nos custos com o objetivo de viabilizar a
produção. O trabalho foi realizado na Escola de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Tocantins.
Foram utilizados 36 tourinhos mestiços, provenientes de
cruzamentos entre raças de aptidão leiteira, com 4 meses de
idade e peso médio inicial de 89 kg em delineamento inteiramente
casualizado, com os tratamentos distribuídos em arranjo fatorial 2
x 2 ( dietas com 75,86% de milho moído ou inteiro associado com
0 ou 50,08% de casca de soja, sem volumoso em todas dietas),
sendo utilizado nove repetições (animais) por tratamento. Após o
período de 198 dias de confinamento, os animais foram abatidos
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em frigorífico comercial. Os dados foram submetidos a testes de
homocedasticidade e normalidade, sendo que em todas as
variáveis quantitativas e normais realizou-se análise de variância
e foram submetidos ao teste Tukey com 5% de significância. Não
houve influência dos fatores avaliados para a variável ganho de
peso total (P>0,05), apresentando média geral de 243,55 kg.
Além disso, as variáveis peso de carcaça quente e peso de
carcaça fria, também apresentaram médias semelhantes
(P>0,05), independentemente das dietas avaliadas (175,08 e
171,72 kg, respectivamente), o que é consequência da
similaridade do peso de abate e do ganho de peso total
apresentados pelos animais, características que interferem
diretamente no peso das carcaças. Houve interação entre o
processamento do milho e a inclusão da casca de soja nas
variáveis rendimento de carcaça quente, rendimento de carcaça
quente integral e rendimento de carcaça fria (P<0,005), em que os
animais alimentados com a dieta contendo milho inteiro sem
casca de soja apresentaram menores rendimentos com médias
de 50,09; 52,87 e 49,83%, respectivamente, quando comparados
às demais dietas avaliadas (53,22; 55,09 e 52,15%). Embora no
presente experimento não tenha sido avaliado o peso do conteúdo
gastrointestinal ou as perdas na carcaça provocadas por lesões
ocorridas durante o jejum pré-abate, é possível que os menores
rendimentos encontrados para os animais alimentados com milho
inteiro sem casca de soja, sejam consequência do peso do trato
gastrintestinal dos respectivos animais, além das lesões geradas por
disputas realizadas pelos animais nos períodos que antecederam o
abate. A casca de soja pode ser utilizada em 50,08% na matéria
seca da dieta de bezerros mestiços com aptidão leiteira associada
com milho inteiro ou moído, pois não interfere nas características
quantitativas da carcaça.

VI Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 411

CARACTERÍSTICA DA CARNE DE NOVILHAS
TERMINADAS EM PASTAGEM DIFERIDA E
ALIMENTADAS COM CONCENTRADO CONTENDO
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Palavras–chave: alimento alternativo, grão inteiro, suplementação
A terminação de novilhas no Brasil tem sido usada de
forma estratégica para produção de carne, devido sua capacidade
em atingir o ponto de acabamento mais precoce em período
relativamente curto. A utilização de dietas com alta proporção de
grão e o não processamento do mesmo tem ganhado cada vez
mais espaço no cenário nacional, devido a pouca dependência de
máquinas e equipamentos, além de pouca ou quase nenhuma
necessidade de volumoso. Objetivou-se avaliar as formas de
processamento do milho e sorgo (inteiro ou moído) na
suplementação em pastagem de capim mombaça (Panicum
maximum cv. mombaça) sobre a qualidade da carne de novilhas
cruzadas Angus x Nelore terminadas a pasto na época seca do
ano. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado
em arranjo fatorial 2 x 2, (dois tipos de grão e duas forma de
processamento dos grãos) com nove repetições (novilha) por
tratamento. Os concentrados foram formulados com milho ou
sorgo, inteiro ou moído e um núcleo comercial (pellet) (Engordim
®) em uma relação grão:pellet de 850:150 g/kg na matéria seca
(MS). Foram utilizadas 36 novilhas nelores, com idade média
inicial de 13 meses e peso inicial de 277 kg. Os animais foram
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alimentados durante 77 dias e o consumo médio do concentrado
foi de 7,62 kg/dia. Após o período de terminação os animais foram
abatidos em frigorífico comercial. Não houve interação entre os
fatores testados (P>0,05), exceto para as variáveis luminosidade
(L*). A carne dos animais que consumiram concentrado com milho
inteiro apresentou menores valores de L* (37,26), em relação aos
animais alimentados com milho moído (39,78), e este tratamento
apresentou maiores valores de luminosidade quando comparado
ao sorgo moído (37,37). O processamento do sorgo não
influenciou na luminosidade da carne. O índice de vermelho (a*) e
de amarelo (b*) não sofreram efeito do processamento e tipo de
grão com médias de 20,51 e 9,45. O valor médio de temperatura
final das carcaças após 24 horas situou em 0,32 ºC. Os valores
de pH final médio atingidos neste estudo foram de 5,91, acima do
considerado normal (5,6 a 5,8), este resultado ocorreu em função
do longo tempo que os animais ficaram em jejum (30 horas) em
função de problemas operacionais no transporte e indústria
frigorífica. A força de cisalhamento não foi afetada pelos
tratamentos, contudo apresentou valor médio elevado, 7,69
Kgf/cm2, sendo considerada uma carne com dureza acima da
média, certamente este resultado é função do elevado pH
observado, caracterizando uma carne DFD. O marmoreio está
diretamente relacionado com as características sensoriais da
carne, o que neste experimento foi classificado como “leve”
(valores entre 4 e 6, em escala que varia de 1 a 18). A utilização
do sorgo em substituição ao milho no concentrado e o
processamento do grão não alterou as principais variáveis
relacionadas à qualidade da carne.

