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RESUMO 
 

A principal preocupação do desempenho de animais destinados à produção de carne é 
a alimentação que compõe de 50 a 80% do custo. Normalmente os prejuízos observados 
nas explorações de sistema extensivo de bovinos são erros de manejo cometidos devido 
à falta de planejamento sobre a forragem. O uso eficiente das forrageiras sob pastejo na 
alimentação animal tem uma relação direta com a produtividade. As gramíneas 
forrageiras de clima temperado como Aveia-preta (Avena strigosas Schreb) e Azevém 
(Lolium multiflorum Lam.) possuem alto valor nutritivo e facilidade de estabelecimento por 
isso se consolidaram como alternativas usadas nos sistemas de produção. Os bovinos 
devem ter acesso de alta disponibilidade e valor nutritivo da forragem sempre 
relacionando ingestão de matéria seca ao desempenho do animal de acordo com seu 
potencial genético. As raças europeias como Red Angus especializadas em corte 
asseguram um excelente resultado econômico e desempenho como gado de corte. 
Avaliando o desempenho dos novilhos, em 120 dias de pastejo, pôde ser observado que 
o melhor resultado foi obtido no terceiro mês , em que o macho atingiu 370 kg, com um 
ganho de peso médio diário de 1,6 kg, e a fêmea chegou aos 273kg, com um ganho de 
peso médio diário de 1,5 kg. Os animais foram adicionados à área de forragem quando 
esta atingiu 29,4cm de altura, e retirados com 17,1cm. O período de ocupação da área 
de pastagem foi de 4 dias, com 20 dias de descanso . Houve perda de peso no quarto 
mês de pastejo, e esta perda pode ser justificada devido ao envelhecimento da forragem, 
que diminuiu gradativamente o teor de energia digestível e proteína bruta, refletindo no 
desempenho dos animais.   
 
Palavras-chaves: Desempenho, Estimativa de forragem, Gramíneas, Pastejo 
rotacionado, Red Angus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The main concern of the performance of animals for the production of meat is a diet that 
consists of 50% to 80% of the cost. Typically the losses observed in the explorations of 
extensive system of cattle are mistakes committed due to lack of planning on the forage. 
The efficient use of the forage under grazing in animal feed has a direct relationship with 
productivity. Fodder grass of a temperate climate as Black Oat (Avena strigosas Schreb) 
and Ryegrass (Lolium polygonum Lam.) have high nutritional value and facility of 
establishment that’s why they have been consolidated as alternatives used in production 
systems. Cattle must have access to high-availability and nutritional value of the forage, 
always relating intake of Dry Matter to the performance of the animal according to its 
genetic potential. The European breeds like Red Angus specialized in cutting ensure an 
excellent economic result and performance as the cattle. Evaluating the performance of 
steers at 120 grazing days, It was observed that the best result was obtained in the third 
month, in which the male reached 370 kg, with a daily average weight gain of 1.6 kg, and 
the female achieved 273 kg, with average daily weight gain of 1.5 kg. The animals were 
added to the forage area when it reached 29.4cm in height, and were removed with 
17.1cm. The period of occupation of the pasture area was 4 days, with 20 days of rest. 
There was weight loss in the fourth month of grazing, and this may be justified due to the 
aging of the forage, which gradually decreases the digestible energy content and crude 
protein, reflecting the performance of the animals.  

Key words: Performance, Forage estimation, Grasses, Rotated grazing, Red Angus.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 90 o setor da pecuária de corte Brasileiro, como outros 

setores da economia, passou por profundas transformações no mercado interno onde a 

criação de bovinos é a mais difundida por sua utilidade ao homem com fornecimento de 

carne, couro e leite. Os principais grupos genéticos de bovinos criados no Brasil são: 

Europeias (Bos taurus), Zebuínas (Bos indicus) e seus cruzamentos.  

Com a introdução da pecuária no Brasil desempenhou papel no povoamento do 

território, principalmente nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul. As principais áreas 

de criação estão situadas na região Sudeste com predominância de raças zebuína 

como: Nelore, Gir e Guzerá destinada à produção de leite e carne. A Região Sul possui 

o 3° maior rebanho nacional de bovinos, que é composto principalmente por raças 

Europeias como: Aberdeen Angus, Red Angus, Hereford, Devon, Shorthorn.   

Brasil conta com técnicas aprimoradas de criação e condições naturais 

favoráveis, como: relevo suave, pasto de melhor qualidade, clima subtropical com 

temperaturas mais baixas e chuvas regulares. Além da escolha da raça, a escolha da 

espécie forragem adaptada a cada região influencia no desempenho dos animais. As 

forrageiras de clima temperado são plantas que apresentam seu melhor crescimento em 

temperaturas entre 20 e 25°C são utilizadas principalmente, sob pastejo, feno ou para 

ensilagem. As condições edafoclimáticas permitem ter boa produção de pasto o ano 

todo, com destaque para cultivo de pastagens de clima temperado que são implantadas 

estremes ou consorciadas, visando aumentos de produção e valor nutritivo da forragem 

a ser ofertada. As pastagens de inverno de clima temperado podem ser cultivadas em 

regiões com clima mais quente desde que o inverno seja frio. 

  Diante as perspectivas de produções dentro do balanço da pecuária de corte este 

ano de 2017, as vendas de boi gordo deverão ser maiores no próximo ano, enquanto os 

pesos das carcaças deverão aumentar com boas condições de forragens e menores 

custos dos alimentos. A recente abertura do mercado norte-americano para a carne 

bovina in natura do Brasil também é outro motivo de boas expectativas de produção 

(Confederação Da Agricultura E Pecuária, 2017). 

  Principais destinos das exportações brasileiras de carnes e miudezas bovinas, de 

janeiro a setembro de 2016 foi para Hong Kong, Egito, China, Rússia, Chile.

 Segundo informações da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de 

Santa Catarina (CIDASC) depois de aves e suínos, o estado de Santa Catarina mira a 

atividade da pecuária de corte.  Sendo um dos maiores produtores nacional de suínos e 

segundo maior de aves, Santa Catarina vem expandindo atividades voltadas à 

bovinocultura de corte ocupando o 13º lugar na produção brasileira de bovinos.    

  Segundo dados estatísticos levantados pela EPAGRI, entre 2011 e 2015, o 

rebanho catarinense cresceu 8,49%, enquanto no Brasil aumentou apenas 1,12%. No 

mesmo período, a carne bovina passou da 11ª para a 6ª posição no ranking dos produtos 

mais importantes para o agronegócio catarinense. Pecuaristas e pesquisadores não têm 



uma atividade com menor risco de perda. No entanto, o estado de Santa Catarina não 

pode trabalhar com gado de corte como uma commodity assim como Estados do Centro-

Oeste por causa das limitações ambientais, mas, há diferenciais a serem explorados 

porque obtemos animais com melhor terminação de carcaça devido aos cruzamentos 

com raças Europeias.  Segundo dados de pesquisas divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2010), no município de Caçador/SC, com 

984,285 km² de área territorial, segundo levantamento estatístico consta que a área 

possui15.661 cabeças em rebanho de bovinos. 

 Este trabalho tem como objetivo a avaliação do desempenho de novilhos Red 

Angus em pastejo rotacionado com gramíneas forrageiras de clima temperado Aveia 

preta (Avena strigosa schreb.) e Azevém anual (Lolium multiflorum lam.) em um período 

de 120 dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Uma das principais preocupações na produção animal é a alimentação, 

representando de 550 a 80% o custo. A alimentação no período de estiagem caso 

aconteça precisa ter atenção especial para que os animais não percam peso nessa 

readaptação nutricional. O desempenho de animais destinados à produção de carne é 

resultado do ganho médio diário. AGUIAR (2016) ressalta que o bom ou mau 

desempenho de animais de corte na pastagem ocorre em função do valor nutritivo da 

forrageira, da ingestão de MS e do potencial genético do animal.   

  As raças britânicas como Red Angus, possuem características como precocidade, 

alto índice de fertilidade, alta produtividade, alta terminação de carcaça e alta conversão 

alimentar. O Red Angus esta interligado com o Aberdeen Angus segundo a Associação 

de criadores de Aberdeen angus de Portugal A cor é apenas uma preferência, pois não 

existe qualquer diferença no estalão da raça ou no desempenho zootécnico, sendo 

normalmente registrados no mesmo Livro Genealógico.  

A história oficial começou em 1862 quando o primeiro bovino foi registrado na 

Escócia. (Manual do Criador Angus, 2013). No Brasil o primeiro reprodutor da raça, 

Menelik, foi registrado em 1906, importado do Uruguai por Leonardo Collares de Bagé 

(RS). Somente a partir de 1913 que começou a despontar novos registros.  (MANUAL DO 

CRIADOR ANGUS, 2013 p.7). 

 

2.2 LOCAL E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

 O estágio curricular obrigatório foi realizado na propriedade particular Colônia 

Campina, do Sr. Nércio Cardoso de Vargas, localizada no município de Caçador/SC, no 

período de 7 de Agosto de 2017 a 31 de Outubro de 2017, com a orientação do professor 

Zootecnista Msc. Diego Melo de Liz e supervisão da Engenheira Agrônoma Luana 

Tonieto.  

A Colônia Campina conta com uma área territorial de aproximadamente 100 

hectares, com grandes glebas de pastagem cultivadas, campo e mata nativa. Conta ainda 

com áreas agricultáveis para plantio de milho e arrendamento para soja. A propriedade 

conta com diversas estruturas físicas que contribuem muito com o trabalho voltado à 

pecuária de corte, como mangueiras para manejo, balança de pesagem, saleiros e 

bebedouros fixos nas pastagens, sala de medicamentos, canga para vacinação e 

castração, estábulos para gado de leite com ordenha, bem como as estruturas de 

galpões, implementos agrícolas, caminhão “boiadeiro” para transporte, tratores e 

equipamentos diversos.   

  A área total que foi utilizada para fazer a avaliação do desempenho dos animais 

em pastejo rotacionado foi de 5000m², dividindo em 4 piquetes de 1.250m² resultando num 



2.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Antes do período de realização do estágio, algumas atividades foram 

desenvolvidas na área como o plantio convencional com aração e gradagem do solo. Dia 

10 de Maio a semeadura foi feito a lanço após semeadura duas semanas consecutivas 

de chuva. Foram utilizadas no plantio gramíneas de inverno, sendo 30kg de semente de 

Aveia (Avena sativa) e mais 10kg de Azevém (Lolium multiflorum). No dia 11 de Junho 

foi aplicado 15 kg de ureia pastagem medindo entre 20 e 25 cm de altura sem pastoreio 

nenhum. Foi aplicado 75 kg de ureia também a lanço, e 75kg do adubo comercial utilizado 

no plantio com formulação NPK 09-33-12. Durante os 120 dias foram realizados o manejo 

do gado sobre a pastagem, ajustando período de ocupação, período de descanso, altura 

de adição e altura de retirada. 

Dia 26 de julho, foi instalado um aspersor de irrigação direto do açude para 

pastagem, pois a estiagem após dois dias de geada estava afetando negativamente o 

rebrote da forragem pois já tinha sido feito a adubação nitrogenada. Embora a área 

irrigada com o aspersor tivesse sido relativamente pequena foi feito a transferência em 

dois pontos em cada piquete para a irritação total da área. A irrigação colaborou no 

rebrote da pastagem. A data de medição da área para elaboração dos piquetes foi dia 20 

de junho. Antes dos animais entrarem na área de pastejo, no dia 24 de junho realizou-se 

a subdivisão da área, para a divisão dos piquetes adicionando comedor e bebedor de 

fácil acesso. A pesagem dos terneiros foi realizada antes de serem adicionado nos 

piquetes. Esse período de espera para o primeiro pastejo levou 30 dias. Até a introdução 

de um pastejo rotacionado, os terneiros ficaram em um sistema extensivo em outra área, 

com pasto e agua à vontade.    

  No dia 1 de Julho, data de entrada dos animais, foi feito vacinas antiparasitária e 

vitamina aplicando de forma via parenteral.  A solução injetável antiparasitária utilizada 

foi sulfóxido de albendazole, via de administração via subcutânea, dosagem 

recomendada para bovinos é 1mlLa cada 50 kg de peso (equivalente a 3,75 mg/kg de 

albendazole). Como a fêmea tinha um peso inicial de 173 kg, para fêmea foi aplicado 

3mL e o macho 233kg aplicando 4,5 ml. A solução vitamínica injetável para bovinos 

utilizado foi A.D.E (Vitamina A, Vitamina D3 e Vitamina E). A recomendação para bovinos 

é de 5 mL repetindo a cada 30 a 60 dias, foi feito aplicação na segunda pesagem, via de 

administração em bovinos é subcutânea. A vitamina A mantém a integridade funcional e 

estrutural das células epiteliais, a Vitamina D3 mantem a fixação do cálcio e do fosforo 

do tecido ósseo, sua deficiência em animais jovens ocasiona manifestação de raquitismo. 

A Vitamina E, atua como antioxidante na função reprodutora e na prevenção da distrofia 

muscular. Importante ressaltar que a adoção de boas práticas é essencial, pois 

independentemente do tamanho e fase do rebanho, a ocorrência de doenças e parasitas 

pode comprometer o desempenho da atividade. Durante o período de engorda a pasto 

os animais são identificados com brincos, vermifugados, adicionados à pastagem, com 

suplemento mineral, água a vontade e manejo sanitário.   



2.4 ANIMAIS 

 

  Durante o estágio foram utilizados dois terneiros (ambos os sexos) da raça Red 

Angus, para avaliação do desempenho sobre as pastagens cultivadas de aveia e 

azevém. Os animais foram desmamados com 300 dias (macho) e 240 dias (fêmea), com 

peso de 233 kg o macho e 173 kg a fêmea.  O método de desmame foi o abrupto, onde 

os animais são separados da mãe, de um dia para outro.  

Esse método tem como vantagem redução no custo da alimentação, se for uma 

desmama precoce as fêmeas tem uma recuperação mais rápida e melhor condições para 

entrarem em cio mais cedo. No entanto a desvantagem da desmama abruptamente é o 

estresse causado no animal e perda de rendimento. Para minimizar essas perdas, foi 

fornecido silagem e sal mineral no cocho antes de irem em uma área com pastagem. O 

sistema digestivo, especialmente a flora ruminal (bactérias e protozoários), pode sofrer 

nos primeiros dias até se adaptar a nova alimentação (basicamente volumoso).  

Pode-se potencializar a genética juntamente com o ganho de peso a pasto em 

função ao manejo nutricional. Os animais a serem engordados a pasto precisam ter 

algumas características indispensáveis para que possam apresentar um bom 

desempenho como: a resistência ás condições de criação na pastagem, altas ou baixas 

temperaturas, elevada umidade da estação das chuvas e presença de parasitas externos 

e internos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 MÉTODO DE PASTEJO  
 

  Uma das tecnologias utilizadas para a engorda dos animais a pasto é a adoção do 

método do pastejo rotacionado. O pastejo rotacionado é um sistema no qual respeita o 

ciclo da forragem sendo uma pastagem que é subdividida em três ou mais piquetes, que 

são pastejados em sequência por um determinado tempo de ocupação e descanso por 

um dois ou mais lotes de animais.  

De maneira que, o manejo correto das pastagens é fundamental para maximizar a 

produção por animal aumentando os índices produtivos, reprodutivos e sanitários. O 

período de pastejo (PP) deve ter duração de três dias a uma semana.  Para determinar 

o numero de piquetes a serem implantados na pastagem é determinado de acordo com 

o período de descanso e período de pastejo ou ocupação mais um.  

Para o cálculo do número de piquetes foi utilizada a equação (1):  

 

!ú"#$%&'#&()*+#,#- =
./0í121&2/&2/345631

./0í121&2/&147.5çã189
                                                                             (1) 

 

No caso para pastagens de clima temperado como Aveia-preta (Avena strigosa 

schreb) e Azevém anual (Lolium multiflorum Lam) o resultado é o seguinte:  

Se o período de ocupação for de 7 dias, (23 dias será de descanso ÷ 7) + 1 = 4 piquetes.  

É importante monitorar a altura do pasto na entrada e saída dos animais nos 

piquetes, para cada espécie forrageira existe uma altura mínima que deve ser mantida 

para conciliar alta produção e qualidade de forragem tendo uma maior proporção de folha 

do que de caule na dieta do animal.  

Outro fator importante que deve ser monitorado no manejo dos animais sobre 

pastejo rotacionado é não deixar baixar mais que 50% da altura determinada para 

entrada, pois limita muito o consumo da forragem onde há uma apreensão menor e 

procurar por folhas novas e mais altas. Os animais são seletivos e tem preferencia por 

folhas novas com a densidade volumétrica do relvado baixa acabam procurando e 

pisoteando mais, consequentemente causando maior degradação da pastagem.  

É recomendado deixar uma altura pós-pastejo para reestabelecimento da mesma. 

No entanto uma grande proporção de caule na forragem disponível compromete o 

consumo diário de forragem durante o crescimento reprodutivo das gramíneas aceleram 

o alongamento do caule, diminuindo a relação caule e folha. (GOMIDE, 1997, pg.65) 

Citado por ALMEIDA (2016). É necessário adotar uma altura pós pastejo e altura de 

adição para respeitar o ciclo vegetativo, produção e qualidade da forragem.  

Segundo Simão Neto et. al (1986) citado por Aguiar (2016 p.65), durante o 

crescimento das gramíneas aceleram o alongamento do caule e grandes proporções de 

caule na forragem podem limitar o consumo, mesmo quando a disponibilidade de matéria 

seca (MS) seja alta.     

  Alto consumo de forragem tem sido obtido com pastos entre 15 e 22 cm de altura. 

O consumo cai pela metade se a altura da forragem for menor que 7 a 10cm. Diz Noller



pós-pastejo se a altura do pasto estiver inferior à recomendada deve-se reduzir a carga 

animal. Os bovinos não possuem dentes incisivos no maxilar superior, por isso, a 

forragem não é cortada, mas sim puxada e torcida com a língua para a boca. Quando a 

forragem é muito baixa ocorre uma limitação no consumo. A Figura 01 apresenta como 

foi a divisão dos piquetes. 

 

Figura 01 - Divisão dos piquetes 
 

 
Fonte: (PROPRIA, 2017). 

 

Podemos citar como benefícios do pastejo rotacionado: 

 

· Melhorar o aproveitamento da forragem produzida; 

· Uniformidade de Pastejo; 

· Permite o uso de maior taxa de lotação. 

· Aumenta a produção de leite e carne por hectare. 

· Proporciona períodos relativamente padronizados de descanso do pasto, 

favorecendo a rebrotação das forrageiras; 

· Ciclagem de nutrientes mais eficientes, devido à melhor distribuição de fezes e 

urina na pastagem; 

· Fácil manejo; 

· Maior facilidade para manter estável a composição botânica e o ciclo vegetativo 

das pastagens. (UFPEL,2010) 

 

 

 



3.1 ESTIMATIVA DE FORRAGEM 
 

3.1.1 Método do Quadrado 

 

  Segundo Silva e Pereira (1996) citado por Aguiar (2016 p.68), em sistemas de 

produção animal a pasto, o consumo esta sob forte influência da disponibilidade de 

forragem expressa  em kg de MS/kg de peso vivo ou kg de MS/100kg de peso vivo. A 

disponibilidade de forragem em determinada área é denominada por pressão de pastejo. 

No manejo da pastagem, a pressão de pastejo é o fator que define o rendimento da 

forragem e a produtividade do animal. (WENDLING et al.,1997) citado por AGUIAR (2016 

p.68). Um dos métodos utilizados para a estimativa de forragem é o método do quadrado 

que consiste no corte da forragem dentro de uma área conhecida delimitada por moldura 

de madeira ou metálica (quadro), lançada ao acaso em diferentes pontos da área a ser 

avaliada. O quadrado utilizado foi feito de alumínio medindo 50 x 50cm.  A Figura 02 

mostra o método na prática. 

 

Figura 02 - Método do Quadrado 
 

 
Fonte: Vargas, 2017. 

 

 Após a coleta das amostras frescas é levado para uma estufa de secagem com 

circulação de ar deixado 72 horas em uma temperatura de 65º constante. Após a 

dessecação é feito outra pesagem das amostras para o cálculo, conforme Tabela 01 que 



irá determinar o consumo de animal por dia, a disponibilidade da forragem e a pressão 

de pastejo. 

 

Tabela 01 - Peso das amostras coletadas pré-pastejo. 

AMOSTRA PF (peso fresco) g MS (matéria seca) g ALTURA (cm) 

1 321g 38g 32cm 

2 69g 15g 30cm 

3 29g 10g 15cm 

4 26g 9g 13cm 

5 311g 36g 40cm 

6 69g 14g 24cm 

7 43g 11g 27cm 

8 21g 7g 29cm 

9 25g 7g 26cm 

10 49g 11g 38cm 

11 83g 15g 35cm 

12 39g 11g 31cm 

13 93g 41g 30cm 

14 43g 11g 29cm 

15 48g 15g 32cm 

TOTAL 1.176kg / 15 amostras 251/15kg amostras 415 cm/15 amostras 

MÉDIA 78,4 16,73 28,7 cm 
Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 

 

O teor de MS resultou em 1.176 kg em um total de 15 amostras coletadas com 

uma média de altura de 28,7cm. De acordo com os dados de pesagem e medição, a 

média da altura foi de 28,73 cm com um teor de MS foi de 2225,95 kg/MS/ha pré-pastejo. 

No entanto, em relação ao pré-pastejo a estrutura da forragem disponível, tem o 

maior índice de MS quando a forragem atinge uma altura de 40 cm, com uma matéria 

seca de 5422,58 kg, a produção de forragem pode ser observada no gráfico 01. 

 

Gráfico 02 – Produção de forragem kg/MS/ha pré-pastejo 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 
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No mês de Outubro, concluindo os 120 dias foi feito uma segunda estimativa de 

forragem, com o mesmo método de coleta e secagem. Considerando dados de pesagem 

e medição pós pastejo, apresentados na Tabela 02, o teor de MS que restou foi de 

1043,13 kg/MS/ha pós-pastejo.  

 

Tabela 02 - Peso das amostras coletadas pós-pastejo. 

AMOSTRA PF (peso fresco) g MS (matéria seca) g ALTURA (cm) 

1 7,2 2,1 50cm 

2 8 2 53cm 

3 3,1 1,1 40cm 

4 2,7 1,2 30cm 

5 7 2 44cm 

6 2,3 0,5 24cm 

7 0,600 0,3 14cm 

8 5 1,3 23cm 

9 6 1,2 24cm 

10 2,5 0,8 14cm 

11 13 3,5 46cm 

12 2 0,9 16cm 

13 5 1,5 32cm 

14 8,1 3 54cm 

15 3,2 11,2 34cm 

TOTAL 757kg/15 amostras 223/15 amostras 498/15amostras 

MÉDIA   33,2cm 
Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 

 

No Gráfico 02 expressa dados pós-pastejo, resíduo de forragem na área, pode ser 

observado que o maior índice de MS é quando a forragem está em 35 cm. Porém, há 

uma relação caule/folha maior com menor relação de Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) 

que reflete na conversão alimentar do animal.  

 

Gráfico 03 – Produção de Forragem kg/MS/ha pós-pastejo 

 
Fonte: (PROPRIA, 2017). 
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3.1.2 Consumo da Forragem 
 

  Dentre as características das forragens, as de maior importância são as que 

determinam o consumo voluntario e nutrientes digestíveis.  O Consumo deve ser 

considerado 3% a mais em relação ao peso vivo do animal. No entanto precisamos 

compreender quais são os fatores que limitam o consumo de forragem. Podemos 

considerar que o consumo voluntário de forragem é afetado pela quantidade de desta 

que é ofertada, o valor nutritivo da planta e o estado fisiológico do animal seja em 

crescimento, manutenção, engorda. Qualquer fator que influencie o consumo, de forma 

positiva ou negativamente, tem consideravelmente uma relação direta com o 

desempenho do animal. 

 

Massa seca x 1000ha = 1.255 kg de Matéria Seca (MS)                                               (2) 

 

400 Kg UA peso vivo x 0,03%= 12 kg/MS/dia                                                               (3) 

 

Consumo da fêmea: 171 kg UA PV x 0,03%= 5,13 kg/dia/MS                                       (4)

  

Consumo do macho: 240 Kg UA PV x 0,03%= 7,2 kg/dia/MS                               (5) 

 

Peso total: 411 kg        

Consumo total: 12,33 kg/dia/MS  

 

Consumo diário: 

:;<>>?@A')BACD&E&;F'%G$%&%+&,$)(H%I =
JK<LLMNAOPA2Q5&

R<ST5
(B$B&:UB                                   (6) 

 

Onde:  

Fornecimento: 12,33 kg/MS/dia 

 

3.1.3 Pressão de Pastejo  

 

  A pressão de pastejo é definida como sendo o número de animais por quantidade 

de forragem disponível ou fornecida. Para a determinação da carga animal sobre a 

forragem foi desenvolvido o seguinte cálculo:  

100%água→85% água 

:;?@ACDA')B V W = :X<;?@ACDAYZ&E&[')B-&'#&%\+(Bçã% = [:<]E[')B- =

]^^?@AYZA_`                                                                                                                                    

(7) 

 

9aJSS&MNOP

KRLMNAbcAde
= ;<f&YZAUB                                                                                                  (8) 



A equação (8) teve o resultado ajustado para 2 UA/há. 

 

3.2 PASTAGENS 
 

   As pastagens são a principal fonte de alimento para bovinos em sistema extensivo 

e semi-intensivo de recria e engorda e uma das formas mais práticas com menor custo. 

Quando é efetuado o planejamento do estabelecimento e a manutenção das pastagens 

se obtém maior produtividade por unidade animal/hectare e ao ano. A melhor qualidade 

do rebanho pode ser obtida somente por meio de manejos, que possibilitam o equilíbrio 

entre a produção das forrageiras e sua finalidade, assim, explorando um maior 

desempenho animal.   

  As forrageiras de clima temperado são plantas que apresentam seu melhor 

crescimento em temperaturas entre 20 e 25°C são utilizadas principalmente, sob pastejo, 

feno ou para ensilagem.  Nesse sentido, Almeida (2016) destaca que dentre as 

gramíneas de clima temperado que se consolidaram como alternativas forrageiras 

efetivamente usadas nos sistemas de produção é a Aveia-preta (Avena strigosa Schreb.) 

e o Azevém (Lolium multiflorum Lam.) que podem ser consideradas como as mais 

importantes forrageiras para o contexto agropecuário do sul do Brasil por sua 

complementaridade de ciclo vegetativo com as pastagens naturais, alto valor nutritivo, 

facilidade de estabelecimento e uma excelente capacidade de ressemeadura natural.  

 Segundo o autor, o fato da maior causa de resistência dos produtores quanto ao 

uso da aveia e azevém para produção animal sobre pastejo em áreas de lavoura ainda é 

o suposto “efeito do pisoteio animal”.  Segundo Almeida (2016) citado por Vizzotto et al. 

(2000) quando o manejo da pastagem no período de outono e inverno é adequado com 

adoção de intensidades de pastejo moderadas, a biomassa produzida a partir do 

crescimento das plantas e o desenvolvimento do sistema radicular atuam de forma a 

neutralizar o efeito da pressão exercida sobre o solo pelos animais. Pode ser feito 95% 

engorda a pasto uma das técnicas utilizadas é o pastejo rotacionado onde que a lotação 

deve ser calculada em função da disponibilidade de forragem a partir da estimativa de 

forragem.  No entanto, deve ter um bom conhecimento com manejo de pastagens. 

Segundo Aguiar (2009, p.162), o interessante é que podemos aumentar a nossa 

produtividade em até duas vezes sem custos, ao contrario do que muitos pensam que 

tecnologia é sinônimo de custos, apenas é necessário que entendamos as inter-relações 

entre solo, planta forrageira e animal os sistemas de pastagens para podermos predizer 

qual é o nível de produção ou de forragem, e qual o potencial do solo que queremos 

trabalhar. A Figura 03 mostra a medição de Aveia e Azevém. 

Para aumentar o valor nutritivo da forragem é necessário ajustar a frequência de pastejo, 

intensidade de pastejo e o nível de adubação. 

 

 



Figura 03 - Gramíneas de inverno: Aveia (Avena strigosa) e Azevém (Lolium 
multiflorum) 

 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 

 
3.3 DENSIDADE VOLUMÉTRICA DO RELVADO (kg de ms/ha/cm)  

 

Segundo Klapp (1971) citado por Aguiar (2016 p.66) os animais dedicam 8 

horas/dia o período de pastejo, com uma frequência de 30 a 90 bocados/min. de modo 

que a frequência do relvado influência na quantidade de bocado, mas em cada bocado, 

podem ingerir de 1,3 a 3,9 gr de massa fresca. Em pastagem com alta proporção de caule 

os animais passam a pastejar por longes períodos a procura de folhas novas. Um relvado 

com uma altura e proporção de caule/folha maior podem limitar o consumo, mesmo 

quando a disponibilidade de MS é alta.  A Figura 04 apresenta o gradiente de pastejo. 

 
Figura 04 - Gradiente de pastejo 

 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 



3.4 MATÉRIA SECA  
 

   Matéria seca (MS) em teoria é o peso do alimento, porção realmente que contêm 

nutrientes descontando sua umidade.  A determinação da matéria seca é de grande 

importância, pois há variação na MS dos alimentos fornecidos aos ruminantes de 10% a 

90%(EMBRAPA). O teor de MS do alimento é importante também porque influencia na 

conservação dos alimentos e a secagem é uma boa forma de aumentar o tempo de 

conservação.  

A determinação da matéria seca pode ser feita na própria propriedade, em 

laboratórios, com uso de estufa pré-secagem ou até mesmo em micro-ondas. A Figura 

05 mostra as amostras coletadas. 

 

Figura 05 - Amostra pós-secagem para determinação da matéria seca 
 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 

 

3.5 ADUBAÇÃO NITROGENADA EM PASTAGEM ANUAL  

 

  A interpretação da disponibilidade de macro e micronutrientes no solo é feita a 

partir dos resultados da analise de solo. No entanto não foi feito analise de solo para a 

aplicação do N. No entanto, segundo Malavolta (1980) citado por Soares et al. (2001 p. 

118) a produtividade de uma pastagem é função de vários fatores, entre eles as 

condições climáticas, edáficas e de manejo. De uma forma geral, o fator que mais 

influência na produtividade das pastagens é o conteúdo de nitrogênio (N), por ser o 

nutriente mais limitante ao crescimento das plantas.  

   Embora a adubação nitrogenada proporcione também à elevação na produção de 

folhas e redução na senescência das mesmas, melhora a relação folha/colmo, 

consequentemente o teor de proteína bruta, em algumas situações até a digestibilidade 



O nitrogênio, quando é aplicado nas pastagens, tem o intuito de aumentar a 

produção de matéria seca, a disponibilidade de forragem consequência disto à 

capacidade de suporte da área, principalmente na época quente e chuvosa do ano onde 

a eficiência de resposta à adubação nitrogenada é maior. (COAN; REIS). Além disso a 

pastagem manejada com irrigação reduz alguns efeitos da estacionalidade do seu ciclo 

vegetativo consequentemente amplia a possibilidade de prolongar ainda mais seu ciclo, 

claro, dependendo da luminosidade e temperatura. 

  Fertilizantes nitrogenados é uma forma de repor N ao sistema de cultivo para 

potencializar a produção.  O calculo para a aplicação de N para cada piquete foi partindo 

de, se em 10.000 1 ha recomenda-se aplicar de 40 á 120 kg de N para 1.250m² cada 

piquete foi aplicado 5 kg dobrando a dose para melhor resposta, ou seja, 10 kg de N no 

primeiro mês de pastejo, segundo pastejo 15 kg mantendo a dose durante os demais 3 

meses.  

As formas de N aplicado foram Amídica: como a Uréia (45% N) e Super N (45%N) 

o Super N é eficaz contra as perdas por volatilização, ou seja, é o único fertilizante com 

inibidor de uréase liberando lentamente os íons o que diferencia a ureia do Super N é a 

condição ótima de umidade do solo.  

As plantas absorvem o N pelas raízes conforme absorvem a água através de íons NH4+ 

e  NO3-. A diferença da ureia sem inibidor e com inibidor, é que com inibidor evita a 

volatilização de NH3, e isso faz com que aumente a eficiência do N e a produtividade, 

sendo eficiente em baixas concentrações lentamente. Na Figura 06 está a aplicação do 

nitrogênio.   

  

Figura 06 - Aplicação de Nitrogênio, Super N 
 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 

 



3.5 MATERIAL E MÉTODOS SECAGEM  
 

  Antes da adição dos terneiros foi realizado o método de estimativa da produção 

de forragem pelo método do quadrado lançado ao acaso em diferentes pontos da área a 

ser avaliada.  No dia 22 de junho as 7:00 horas foi feito a coleta de 15 amostras a lanço 

em área total com um quadrado de alumínio de 50x50 medindo a altura de cada amostra 

e cortando a forragem rente ao chão, em seguida, pesando frescas, posteriormente 

colocando na estufa de secagem na Epagri de Caçador as 9:30hrs em uma temperatura 

de 65°C num período de 72 horas ficando dia 22, 23, 24, 25 e 26 de junho, conforme 

Figura 07. No dia 26 foi retirado as 9:30 horas e pesado as amostras secas.  No mesmo 

dia da coleta as foi feito uma aplicação de ureia aplicando 25 kg em área total em uma 

altura média de 20 a 25 cm de altura sem pastoreio. 

 

Figura 07 - Forragem em Estufa de Secagem à 65º para determinação da MS 
 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

  Foi avaliado o desempenho de novilhos macho e fêmea Red Angus em pastejo 

rotacionado no período de 120 dias. A fêmea com um peso inicial de 173 kg com 8 

meses e o macho pesando 233 kg com 10 meses posteriormente com os respectivos 

pesos mensal: 

 
Tabela 03 -  Desempenho mensal de novilhos Red Angus em pastejo rotacionado 

no período de 120 dias 
 

Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 
 

De acordo com os resultados em relação ao primeiro mês de pastejo houve um 

GMD rápido e significativo no terceiro mês de pastejo onde o macho ganhou 1,6 kg/dia e 

a fêmea 1,5kg dia. Isso se da ao fato de um período relativamente médio de ocupação 

com um longe período de descanso, consumindo maior teor de MS digestível.  

 Nos Gráficos 03 e 04 podemos observar o ganho de peso médio diário do macho 

e da fêmea sucessivamente.  

 

 

 

 



Gráfico 04 - Ganho de peso médio diário macho com relação ao peso total 
 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 

 

Gráfico 04 Ganho de peso médio diário fêmea com relação ao peso total 
 

  
Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 

 

  Segundo mês macho ganhou 1,32kg/dia e 0,677g/dia para a fêmea.  Houve um 

decréscimo de 0,130g/macho e 0,580g/fêmea, mas não significativo isso se deu ao fato 

da relação forragem/animal, considerando segundo pastejo a densidade do relvado era 

menor foi necessário complementar a mantença do peso com sal mineral e vale ressaltar 

que nenhuma fase do crescimento as fêmeas ganham mais peso do que machos, pois 

nascem mais leves e atingem um peso adulto menor.  

O estado corporal de ambos melhorou com o aumento do peso de abate.  

Observou-se que o ganho de peso médio diário no ultimo mês de pastejo tendeu a 

decrescer à medida que foi aumentado a altura de adição, diminuindo o período de 
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isso se deu ao fato de haver uma maior relação caule/folha diminuindo assim a 

digestibilidade e o aproveitamento de forragem pelo metabolismo. 

Quanto à incidência de ectoparasita houve infestação do CARRAPATO-DE-

BOI (Boophilus microplus) acabou comprometendo a produção de carne e debilitando um 

pouco os animais. Quando identificado foi feito o manejo profilático, mas não foi possível 

erradicar imediatamente a praga a tempo de manter constante ou até aumentar o ganho 

de peso concluindo os 120 dias. No Gráfico 05 foi possível observar o ganho de peso 

médio diária em relação à altura. 

 

Gráfico 05 - Ganho de peso médio diário com relação altura 
 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 

   

  Pode-se observar que o melhor desempenho dos animais foi no 3º mês de pastejo 

adicionando os animais aproximadamente com 30cm e retirando com 17 cm. O 

desempenho do animal na pastagem está sobre forte influência da maturação da 

forragem, componentes digestíveis, carboidratos solúveis, proteínas e minerais.  

O pastejo rotacionado permite a recuperação mais conveniente da forragem após 

breves períodos de permanência dos animais em cada piquete, para justificar o manejo 

dessa altura foi determinado 4 dias de ocupação e 20 dias de descanso. Visto que artigos 

publicados avaliando desempenho de novilhos red angus em confinamento o ganho de 

peso médio diário em 370 kg foi de 1,23 kg dia.   

 As Figuras 08, 09 e 10 mostram o desempenho dos animais.  
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Figura 08 - Desempenho fêmea aos 90 dias com um aumento de 100kg 
 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 09 - Desempenho macho aos 90 dias com um aumento de 137 Kg 
 

Fonte: (PRÓPRIA, 2017). 
 

Figura 10 - Antes e depois dos animais em pastejo rotacionado 
 

Fonte: (PRÓPRIA, 2017).   
    

Houve uma limitação quanto à comparação de dados em relação a mais animais 

e/ou a outras raças. A área disponível sem pastejo foi a única de 5000m², resultando 

pouca disponibilidade de forragem sendo possível somente 2UA. 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSÃO 

 

Todo pecuarista busca um melhor desempenho do gado com o menor custo 

possível e a técnica utilizada para engorda a pasto com o método do pastejo rotacionado 

tem ótima aceitação nas propriedades. A fase de engorda a pasto no sistema de 

produção pecuário de corte busca novilhos precoces, com maior deposição acentuada 

de carne e gordura, em menor tempo com baixo custo. No entanto, a fase de terminação 

pode ser feita a pasto ou com em confinamento com alimentos concentrados e 

volumosos. Na terminação, a pasto existem algumas modalidades de manejo adaptados 

as condições a cada região brasileira. Engordar a pasto para o pecuarista brasileiro é 

uma saída para ser competitivo porque o País recebe pouco subsídio. Durante o período 

de avaliação foi feito pesagens mensais para o monitoramento do peso e o manejo da 

pastagem objetivando garantir oferta de forragem de qualidade.   

  A engorda a pasto para atingir o peso ideal de abate  é de forma mais lenta e 

gradativa. Então, pode-se concluir que o desempenho de animais destinados à produção 

de carne é resultado inteiramente do ganho médio diário em função do valor nutritivo da 

forragem fornecida, da ingestão de MS e do potencial genético do animal. Uma alternativa 

para reverter esse quadro de oscilação do desempenho dos animais a pasto e garantir a 

produtividade e a viabilidade econômica da pecuária é a utilização de pastagens perenes 

que de verão que apresentam alto potencial produtivo e ciclo de produção no período de 

outubro a maio suprindo a transição de ciclo das pastagens anuais, conseguindo assim 

concluir o peso de abate a pasto, e antecipar o manejo contra endoparasitas e 

ectoparasitas.    

  Visando que o peso de abate preconizado do macho gira em torno de 480 kg e 

fêmea 360 kg, com uma área de pastejo diferido consegue estender o peso de abate na 

pastagem de forma mais barata sendo uma alternativa para alavancar na produtividade. 

O ideal é que o animal tenha um GPMD de 0,850 g/dia, vendo que o macho teve em 

média um GPMD de 1,22 kg/dia e fêmea 0,992 g/dia em 5.000m² os animais tiveram um 

ganho de 600kg em 120 dias de pastejo. Vale ressaltar, que essa técnica de pastejo 

rotativo para otimizar o desempenho dos animais criados em sistema extensivo e semi-

intensivo, pode ser adotado pelo pequeno, médio e grande produtor.  

  Vale ressaltar que o papel do agrônomo no desenvolvimento do agronegócio, 

juntamente com profissionais de outras áreas, é desenvolver novas tecnologias no campo 

e inúmeras transformações na atividade rural. Esse profissional nos da a certeza de que 

estamos falando de um mercado promissor e que ainda renderá muitos lucros para a 

economia nacional, encontrando soluções cada vez mais eficientes e sustentáveis. A 

importância da execução dessa atividade com a pecuária de corte influencia muito na 

futura carreira profissional, expandindo horizontes aprimorando habilidades para 

alavancar na prática.   
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