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RESUMO

Este relatório trata sobre o estágio curricular supervisionado obrigatório do curso de
agronomia da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, realizado na propriedade
denominada Fazenda Uzina Velha, localizada as margens da rodovia SC 135, km
53, no município de Calmon-SC no período de 07/08/2017 a 23/10/2017, com carga
horária do estágio foi de 300 horas. Durante o período do estágio foi realizado o
acompanhamento das atividades ligada a pecuária de corte e bovinos machos
inteiros, a partir da desmama destes e atividades de manejo de pastagem perenes e
anuais. O objetivo desse trabalho foi descrever o manejo da produção de gado de
corte na propriedade Fazenda Uzina Velha e avaliar o ganho de peso médio diário
dos animais, de duas raças, desmamados em diferentes períodos. Foram
desmamados 34 machos não castrados, filhos de touros das raças Charolês e Red
Angus, ambos P.O. (puros de origem), e mães mestiças das raças Charolês, Red
Angus, Simental e Brahman, desmamados em datas diferentes. Os animais da raça
Charolês independente da data em que foi realizada a desmama, apresentaram
ganho de peso médio diário superior se comparado com o ganho de peso médio
diário dos animais da raça Red Angus.
Palavras-chave: Pecuária de Corte, Desmama, Pastagem, Ganho de peso, Raças.
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ABSTRACT

This report deals with the obligatory supervised curricular internship of the Agronomy
course of the Alto Vale do Rio do Peixe University, held at Fazenda Uzina Velha,
located on the border of the SC 135 road, km 53, in the municipality of Calmon-SC,
from 07/08/2017 to 10/23/2017, with a internship timetable of 300 hours. During the
period, activities related to beef cattle and whole males were carried out from the
weaning period and activities of perennial and annual pasture management. The
objective of this work was to describe the management of beef cattle production at
Fazenda Uzina Velha property and to evaluate the average daily gain of the animals
of two breeds weaned at different periods. Were weaned thirty - four uncast rated
male sons of Charolais and Red Angus bulls, both P.O. (pure origin), and crossbreed
mothers of the Charolais, Red Angus, Simental and Brahman races, weaned on
different dates. The animals of the Charolais breed, independent of the weaning
date, showed a higher daily average weight gain when compared to the average
daily gain of the Red Angus breed.
Key words: Beef cattle, Weaning, Pasture, Weight gain, Breeds.
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1 INTRODUÇÃO

A bovinocultura está presente no país desde a chegada dos portugueses e é
de longe a atividade agropecuária que ocupa a maior extensão de terras.
A bovinocultura de corte é desenvolvida em todos os estados, e apresenta
grande diversidade no que diz respeito à sistemas de criação, que vai desde a
pecuária extensiva com base em pastagens nativas, ou cultivadas de baixo
rendimento com pouco ou nenhum uso de insumos, até a pecuária intensiva com
uso de pastagens cultivadas de alta produtividade, suplementação alimentar em
pasto ou confinamento. Independente qual seja o sistema de criação no país, há
predomínio no uso de pastagens (CEZAR et al., 2005). Isso se deve à pastagem ser
a fonte de alimentação barata.
Segundo Cezar et al.(2005), independente do sistema de criação adotado
pelo produtor, há predomínio do gado Zebuíno, principalmente o Nelore nas regiões
Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, enquanto que na região Sul, destacam-se
os Taurinos, principalmente raças como Hereford, Aberdeen Angus, Simental e
Charolês. Esta diferença de grupos raciais criados no país ocorre pelo fato dos
animais de raças Zebuínas serem mais resistentes à parasitas, doenças e
adaptados ao calor que predomina nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e
Nordeste.
Já os taurinos, que são de origem européia são animais que não apresentam
a mesma resistência ao calor, parasitas e a doenças porém, são mais adaptados ao
frio que ocorre na região sul e apresentam maior precocidade e melhor qualidade de
carne em relação aos zebuínos.
O Brasil, por ser dono de forte mercado consumidor interno, e ocupar a
segunda colocação em consumo (38,6 kg/habitante/ano), é dotado de expressivo e
moderno parque industrial para abate e processamento, com capacidade de abate
para 200 mil cabeças por dia, sendo segundo maior exportador de carne bovina no
mundo, cerca de 1,9 milhões toneladas de carcaça, o que representa 3% das
exportações brasileiras (GOMES; FEIJÓ; CHIARI, 2017).
O estado de Santa Catarina vem a cada ano expandindo seu desempenho
em gado de corte, o estado é apenas o 13ª lugar na produção de carne brasileira,
precisando importar 40% da carne consumida no estado. Entre 2011 e 2015 o
rebanho catarinense cresceu 8,49%, e a carne bovina passou de 11ª a 6ª posição no
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ranking dos produtos agropecuários mais importantes do estado (Epagri/Cepa,
2016).
De acordo com dados da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola
de Santa Catarina (Cidasc), no final do ano de 2015 o rebanho bovino do estado
totalizava 4,39 milhões de cabeças. Com predomínio do gado de corte com 51,4%,
gado de leite 34,74%, aptidão mista 13,75% e apenas 0,11% não se enquadram em
nenhuma das categorias (Epagri/Cepa, 2016).
Em 2015 foram abatidas no estado 546,7 mil cabeças um total de 122,5 mil
toneladas de carcaça. A Mesorregião Oeste (que reúne as microrregiões de
Chapecó, Joaçaba, São Miguel do Oeste, Xanxerê e Concórdia) é responsável por
quase metade (49,13%) dos animais destinados ao abate em 2015 (Epagri/Cepa
2016).
A região meio oeste de Santa Catarina apresenta grande diversidade no que
diz respeito à produção agropecuária que vai desde a produção de mel até
atividades de tamanho mais expressivo como a produção de aves e suínos,
produção de leite e produção de bovinos de corte. Nos últimos anos estas atividades
têm apresentado grande expansão dentro do estado e que recebe incentivo por
parte do governo do estado pelo programa de incentivo pela produção de novilhos
precoces.
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2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO

2.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

O estágio curricular obrigatório foi realizado na propriedade denominada
Fazenda Uzina Velha, localizada as margens da rodovia SC 135, km 53, no
município de Calmon-SC no período de 07/08/2017 a 23/10/2017, sob a orientação
do professor Zootecnista Diego Melo de Liz, e com supervisão do Engenheiro
Agrônomo, responsável técnico da propriedade, Marcus José Ferreira Farah. A
carga horária do estágio foi de 300 horas.
A propriedade pertencente à família desde 1965, ano em que Osvaldo Spautz
(in memorian) adquiriu a propriedade e começou a trabalhar com a bovinocultura de
corte. As atividades desenvolvidas atualmente são a bovinocultura de corte em ciclo
completo (cria, recria e engorda), sendo esta a atividade principal. Também existem
áreas com silvicultura e cultivo de cereais de verão que é realizada por terceiros
(arrendatários). No período de inverno é feito o plantio de pastagem de inverno,
aveia Preta ( Avena strigosa) e azevém ( Lolium multiflorum) com integração
lavoura-pecuária. Para a bovinocultura a mão de obra é familiar.
A propriedade conta com galpão, curral com balança e brete, para o manejo
do gado e armazenamento de parte dos insumos utilizados; também possui
barracões, onde são armazenados insumos e guardado o maquinário como tratores,
semeadoura para o plantio direto de pastagem, espalhador de adubos sólidos
(esterco), espalhador de sementes, roçadora, e caminhões para transporte de
animais.

2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o período do estágio foi realizado o acompanhamento das atividades
ligadas a pecuária de corte, bovinos machos inteiros, a partir da desmama destes e
atividades de manejo de pastagem perenes e anuais. O objetivo desse trabalho foi
descrever o manejo da produção de gado de corte na propriedade Fazenda Uzina
Velha e avaliar o ganho de peso médio diário dos animais, de duas raças,
desmamados em diferentes períodos. O trabalho foi realizado nos meses de março,
abril, maio e junho até a saída dos mesmos da pastagem de inverno no mês de
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outubro, juntamente com o acompanhamento da semeadura, adubação e manejo
das pastagens.

2.2.1 Instalações e Infra-Estrutura

No sistema de produção de bovinos de corte a pasto, as instalações são
simples, não havendo a necessidade de alojar grandes quantidades de animais em
um pequeno espaço para fornecimento de alimentação, como é comum em
confinamentos. Porém, grandes áreas de pastagem demandam a construção de
cercas para contenção dos animais, além da necessidade de galpão para
armazenamento de insumos e maquinário utilizado na produção de pasto, curral de
manejo do gado, comedouros, saleiros e bebedouro.

2.2.2.1 Cercas

As pastagens, áreas com cultivo de cereais de verão, e invernadas (piquetes)
com pastagens nativas são cercadas, a fim de conter os animais ou se necessário
separá-los, segundo sexo, idade ou fase de produção.
As cercas da propriedade são basicamente de arame farpado com 4 fios e
mourões de madeira com espaçamento de três metros cada.

2.2.2.2 Galpões

A propriedade conta com dois galpões (Figura 1), um junto ao curral para
auxilio no manejo dos animais, proporcionando sombra durante o manejo diminuindo
o estresse, que também é utilizado para armazenamento dos insumos utilizados na
criação e fabricação de ração.
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Figura 1- Galpão para manejo dos animais, armazenamento de insumos e
fabricação de ração.

Fonte: Arquivo pessoal

O outro galpão (Figura 2) é utilizado para armazenar os insumos usados nas
pastagens, bem como são guardados os maquinários como tratores, semeadoura,
caminhão, etc.
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Figura 2- Galpão para armazenamento de insumos para pastagem e
maquinário.

Fonte: Arquivo pessoal.

2.2.2.3 Curral de manejo

Para a bovinocultura de corte o curral de manejo é uma instalação essencial.
A propriedade possui curral de manejo equipado com brete (Figura 3) que facilita
trabalhos que necessitem a contenção dos animais, como vacinação, vermifugação,
marcação, medicação de animais doentes. Balança digital (Figura 4) para pesagem
dos animais na venda, desmama e controle de desempenho (ganho de peso) ou
para fornecimento de medicamentos. O curral também possui embarcadouro
(carregador), para facilitar o embarque dos animais para o transporte.
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Figura 3 - Brete para manejo dos animais.

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 4 - Balança digital para controle de peso dos animais.

Fonte: Arquivo pessoal.
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2.2.2.4 Cochos e saleiros

Na propriedade são utilizados comedouros (Figura 5) para fornecimento de
concentrado (ração) para animais em sistema de semi-confinamento, sendo estes
fabricados com estrutura de madeira, e são usados galões de plástico cortados ao
meio na horizontal, onde fica depositado o concentrado. Como os cochos ficam ao ar
livre nas pastagens possuem telhado para evitar o que a mesma molhe em dias
chuvosos.

Figura 5 - Comedouro para fornecimento de concentrado.

Fonte: Arquivo pessoal.

Para fornecimento de sal mineralizado, sal proteinado ou energético são
utilizados saleiros tipo funil (automático) (Figura 6), sendo abastecido conforme o
consumo dos animais, e o fornecimento de sal ocorre por gravidade. Este tipo de
saleiro é eficiente, facilita o manejo pois são móveis podendo ser transportados de
um piquete para o outro com facilidade, além de diminuir a mão de obra.
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Figura 6 - Modelo de saleiro para fornecimento de sal mineralizado, proteinado
e energético.

Fonte: Arquivo pessoal.

2.2.2.5 Bebedouros

Para fornecimento de água para os animais, são utilizadas aguadas naturais,
como córregos ou açudes. A água deve ser fornecida em quantidade adequada e
deve ser de boa qualidade, pois é de extrema importância para os bovinos e está
diretamente ligada com a produtividade do rebanho. Animais com restrição de água
apresentam diminuição da alimentação além de afetar o bem-estar dos animais. A
falta deste elemento ainda pode causar nos animais distúrbios metabólicos e em
casos extremos causar a morte do animal.
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2.3 RAÇAS BOVINAS UTILIZADAS NA PROPRIEDADE

Na propriedade são utilizados touros das raças Red Angus e Charôles, que
são cruzados com vacas mestiças das raças Simental, Brahman, Charolês e Red
Angus, procurando não cruzar animais da mesma raça. O cruzamento entre raças
tem como objetivo juntar as características mais marcantes e desejáveis de cada
raça envolvida (heterozigose), buscando produzir animais mais eficientes e
produtivos. Para Euclides Filho (1999) o cruzamento é uma forma de se conseguir
melhoria genética, e como conseqüência, obter incremento na produtividade.

2.3.1 Red Angus

A raça se destaca por ter novilhos precoces e pesados e fêmeas com alto
índice de habilidade materna, curto período entre partos e alta resposta reprodutiva
quanto à repetição de crias, o que proporciona aos seus criadores maiores
rendimento pelo número de bezerros nascidos. Os bezerros nascidos desta raça são
de porte médio, não muito pesados ao nascer, gerando menos desgaste para as
fêmeas na parição, abreviando sua recuperação pós-parto e diminuindo o intervalo
entre partos. Também é um animal com grande longevidade que associada a
fertilidade, garantindo maior número de crias produzidas (ABA,2017).
São animais muito rústicos, pois estão espalhados por todo o país em regiões
climaticamente diferentes, mantendo suas qualidades, mostrando maior resistência à
enfermidades e grande adaptação às condições ambientais onde é criado. Bom
pastejador, adapta-se bem à pastos duros e pobres de campos naturais de regiões
frias. A raça Angus (Figura 7) é característica por produzir carne de excelente
qualidade apropriada tanto para o mercado interno, quanto para o exterior. Sua
carne apresenta de 3 a 6 mm de gordura e é marmorizada (gordura entremeada na
carne), o que lhe confere maior maciez e sabor (ABA,2017).
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Figura 7- Reprodutor da raça Red Angus.

Fonte: Associação brasileira de Angus (2017)

2.3.2 Charolês

A porta de entrada para a raça no Brasil foi o Rio Grande do Sul, de onde se
expandiu para o resto do país, mas o sul foi a região onde o gado Charolês (Figura
8) mostrou melhor adaptação, competindo vantajosamente com as raças britânicas e
revelando grande prepotência nos cruzamentos (ABCC,2017).
Suas principais características são a pelagem branca ou creme, grande porte
onde os machos podem pesar mais de 1000 kg e as fêmeas podem chegar a 800
kg. O Charolês também se destaca pela sua estrutura óssea, excelente rendimento
de carcaça tendo animais com rendimentos de 58 a 62%, e precocidade nos
cruzamentos e abates. A raça é extremamente versátil no que se refere a
cruzamento com outras raças, alimentação, adaptação ao clima e ao manejo
(PEIXOTO, 2010).
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Figura 8- Reprodutor da raça Charolês.

Fonte: Alta (2017)

2.3.3 Simental

A raça tem como características, além da grande produtividade de carne e
leite, a precocidade produtiva e reprodutiva e precocidade no crescimento
(ABCSS,2017). Animais adultos desta raça podem chegar a pesar em média 1050
kg nos machos e 750 kg nas fêmeas. O gado Simental (figura 9) também apresenta
elevado ganho de peso em regime de campo e confinamento, podendo obter um
rendimento de carcaça de 62% (PEIXOTO, 2010).
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Figura 9- Matriz e bezerro da raça Simental.

Fonte: Alambary (2017)

2.3.4 Brahman

A raça é originaria dos Estados Unidos e chegou ao Brasil oficialmente no ano
de 1994, com primeira importação vinda deste mesmo país sob a vigília do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (ABCB,2017).
Os animais adultos Brahman (Figura 10) podem achegar a pesar 1000 kg os
machos e 680 kg as fêmeas e apresentam características como alta tolerância ao
calor e resistência a várias enfermidades transmitidas por insetos e parasitas
internos e externos. Outra marca importante da raça é a capacidade de suas fêmeas
em reproduzir-se regularmente por um longo período, pois parem bezerros com bom
potencial de crescimento todos os anos e apresentam grande habilidade materna
(PEIXOTO, 2010).
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Figura 10- Matriz da raça Brahman.

Fonte: Agropastoril (2017)
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3 DESENVOLVIMENTO

3.1 SISTEMA DE CRIAÇÃO DE BEZERROS

Os bezerros da propriedade são criados num sistema de criação extensivo,
muito utilizado por pecuaristas da região, que consiste em uma criação onde as
vacas no pré-parto ou paridas vão para pastagem de inverno onde são cultivadas
aveia Preta (Avena strigosa) e azevém (Lolium multiflorum) em áreas com cultivo
anual de grãos onde é feita a integração lavoura-pecuária. Para Alvarenga e Noce
(2005) pode ser definida como a diversificação, rotação, consorciação ou sucessão
das atividades de agricultura e de pecuária dentro da propriedade rural, de forma
harmônica. Esta integração além de trazer ao produtor maior renda, proporciona
diversas melhorias, tanto para a criação de gado que irá ter forragem de boa
qualidade no período de outono/inverno, período em que as pastagens nativas
tendem a diminuir o seu crescimento devido à incidência de geadas, quanto para o
solo, onde serão cultivadas culturas de verão que irá ser enriquecido com o esterco
do gado, reciclando nutrientes e melhorando a matéria orgânica do solo, o que vai
melhorar a produtividade das culturas.
A integração-lavoura pecuária aumenta a produção de grãos e carne,
conserva e fertiliza os solos, recupera áreas degradadas gerando mais estabilidade
e sustentabilidade na produção (GONÇALVES; FRANCHINI, 2007). Os animais,
vacas e terneiros permanecem até o início da primavera e então são retirados
dessas áreas, dando lugar ao cultivo anual de grãos.
Após a saída dos animais das pastagens de inverno, os mesmos seguem
para áreas de campo nativo onde é feita a chamada pecuária extensiva, onde o
gado de corte é o que melhor se adapta. Este sistema consiste em uma criação
onde os animais tem certa liberdade para pastejo por grandes áreas, também é um
sistema de criação sem maiores investimentos, onde o produtor terá apenas o custo
com a suplementação mineral dos animais e o controle de plantas daninhas, que
diminuem a produção de forragem devido a competição por recursos.
Mesmo a criação de gado neste sistema ser de baixo custo o produtor deve
fornecer a estes animais suplementação mineral, pois a forragem ofertada a eles
não será suficiente para fornecer os minerais necessários, segundo Tokarnia et al
(1998) a deficiência de fósforo é muito importante para bovinos, principalmente para
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animais criados a campo, ficando atrás apenas da deficiência de sódio. Extensas
áreas com deficiência de P nas pastagens ocorrem e sem dúvida essa deficiência é
o distúrbio mineral mais comum.
Todos os animais da propriedade, criados neste sistema recebem
suplementação mineral em cocho coberto. Pois para Moraes (2001), o desequilíbrio
de minerais pode ser causa de vários problemas como baixa produção de carne e
leite, problemas reprodutivos, crescimento retardado, abortos e queda da
resistência.

3.1.1 Desmama de Bezerros de Corte

A desmama de bezerros é uma pratica realizada anualmente em fazendas
produtoras de gado de corte, especializadas na criação de bezerros ou de sistema
de ciclo completo (cria, recria e engorda), como é caso da Fazenda Uzina Velha. A
desmama tradicional ocorre quando os bezerros atingem idades entre 6 a 8 meses
e, em ocasiões especiais, pode ser feita tardiamente ou antecipado, levando em
consideração idade do bezerro, a oferta de forragem de boa qualidade da
propriedade, condição corporal da vaca e do bezerro. Nessa idade já possuem o
rúmen bem desenvolvido e a participação do leite materno em sua dieta já não é
mais tão importante. Entretanto, o desempenho dos bezerros tende a decair, devido
ao estresse causado pela mudança de ambiente, e a interrupção do vínculo com a
mãe. Esse estresse pode causar sérias perdas produtivas, diminuindo o ganho de
peso e abrindo caminho para entrada de doenças, pois neste período os animais
ficam mais vulneráveis. Por essa razão, deve-se fazer o controle de endo e
ectoparasitas bem como vacinações preventivas, manejando os animais de forma
menos estressante possível.
A desmama também afeta o desempenho da vaca, pois a interrupção abrupta
do vínculo com o filho faz com que as mães vocalizem e caminhem muito, o que
diminui o tempo de alimentação, ruminação e descanso causando perdas produtivas
para os mesmos. Porém, apesar da desmama ser uma pratica que causa extremo
estresse para ambos, é de extrema importância, tanto para o bezerro, que
geralmente após a desmama recebe atenção especial, quanto à alimentação,
recebendo ração ou indo para pastagens de boa qualidade na fase de recria e
engorda, quanto para a vaca, que sem a necessidade de produzir leite para
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amamentar seu bezerro, pode recuperar seu escore corporal. Diminuindo seu
anestro, caso ainda não tenha apresentado cio amamentando seu bezerro, o que
deve ocorrer se o animal tiver acesso a boa pastagem e suplementação mineral
correta. O atraso na retomada da atividade reprodutiva (manifestação do cio) pósparto que é agravado pela deficiência de nutrientes, é uma das principais causas do
baixo desempenho reprodutivo da pecuária de corte brasileira. Na fazenda é
utilizada a monta natural onde os touros permanecem junto com as fêmeas o ano
todo.
Durante o estágio foram desmamados 34 machos não castrados filhos de
touros das raças Charolês (16 animais) e Red Angus (18 animais), ambos P.O.
(puro de origem), e mães mestiças das raças Charolês, Red Angus, Simental e
Brahman. Os bezerros foram desmamados de forma abrupta, onde permaneceram
confinados por um período de 3 dias recebendo água, concentrado e pasto cortado
que era fornecido em comedouro. A desmama destes 34 animais aconteceram em 5
datas: 01/03/17, 27/04/2017, 01/05/2017, 05/06/2017, 10/06/2017 onde a média de
idade dos bezerros na desmama foi de 4 meses, 7 meses, 9 meses, 11 meses e 11
meses respectivamente.Os animais foram pesados para o controle do peso médio
dos bezerros na desmama e também acompanhamento do ganho de peso diário até
o final do estágio.

3.1.2 Manejo sanitário

O manejo sanitário é definido por Domingues e Langoni (2001), como o
conjunto de medidas cuja finalidade é proporcionar aos animais ótima condição de
saúde. Os componentes do manejo buscam evitar, diminuir ou eliminar a incidência
de doenças, visando melhor bem-estar dos animais, melhor desenvolvimento do
rebanho e maior lucro para o produtor.
O manejo incorreto ou deficiente na propriedade pode acarretar em maior
número de animais doentes elevando os índices de mortalidade e aumentando o
custo com medicamentos, consequentemente, diminuindo a produção e a
produtividade dos animais.
O manejo sanitário compreende atividades como controle de ecto e
endoparasitas, vacinações e ações curativas dos animais. Os animais desmamados
foram vacinados com a vacina Fortress 8® contra o carbúnculo sintomático, cuja
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doença é causadora de prejuízo para criadores de todo o Brasil, pois a mortalidade
dos bovinos afetados é de quase 100%. A doença é causada pela bactéria
Clostridium chauvoei, e causa nos bovinos inflamação nos músculos e toxemia
grave.
Os animais também foram submetidos ao controle de ectoparasitas que além
de se alimentarem do sangue dos bovinos, são vetores de doenças como por
exemplo a tristeza parasitaria. Os principais parasitas externos que infestam os
bovinos da fazenda são a mosca do chifre (Haematobia irritans) (Figura 11), o
carrapato (Boophilus microplus) (Figura 12) e o berne (Dermatobia hominis) (Figura
13).O controle destes parasitas nos animais foi feito por meio de pulverização. O
controle de endoparasitas foi feito via vermífugo injetável.

Figura 11- Animal infestado por mosca do chifre (Haematobia irritans).

Fonte: Expressão Animal (2017)

Figura 12-Infestação de carrapato (Boophilus microplus).
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Fonte: Farrapo (2017)

Figura 13 - Larva de Dermatobia hominis.

Fonte: WA Rural (2017)

Um aspecto importante que deve ser levado em consideração e não é
realizado na propriedade, é a rotação de princípio ativo para o controle dos
parasitas, sabendo que a resistência destes parasitas a produtos usados no seu
controle já é um problema enfrentado na produção. A utilização de somente um
método de controle ou o uso do mesmo princípio ativo consecutivamente, acaba a
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cada ano selecionando indivíduos resistentes, dificultando o controle, aumentando o
custo de produção e diminuindo a produtividade do rebanho.

3.1.3 Alimentação

Após o período de confinamento os animais foram soltos na pastagem
formada

com

trevo-branco

(Trifolium

repens),

Trevo-vermelho

(Trifolium

pratensis L.), capim lanudo (Holcus lanatus L) e azevem (Lolium multiflorum)
cultivadas em consorcio no sistema de melhoramento de campo nativo, onde
também recebiam concentrado para suplementação, formulado a base de milho,
farelo de trigo e monensina sódica.
No período em que os animais permaneceram na pastagem de campo nativo
melhorado foi necessário o fornecimento de concentrado, pois espécies de
leguminosas como trevo-branco e trevo-vermelho, podem causar timpanismo nos
bovinos, pois são leguminosas que provocam fermentação excessiva podendo
causar surtos de timpanismo e morte em ruminantes (DALTO et al., 2009).O
timpanismo é uma doença causadora de morte súbita em bovinos, e está associada
a fatores que impedem o animal de eliminar os gases produzidos durante a
fermentação ruminal (VAN KRUININGE, 1995). O sintoma característico desta
doença é a distensão acentuada do rúmen e retículo (Figura 14), que acarreta um
quadro de dificuldade respiratória e circulatória (PAGANI, 2008). A solução para este
problema foi o fornecimento do concentrado com monensina sódica, que é um
aditivo usado em rações e suplementos para bovinos, que causa diversas melhorias
no desempenho de bovinos melhorando sua conversão alimentar e diminuindo a
fermentação e produção de gás metano prevenindo a ocorrência de timpanismo.
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Figura 14- Distensão acentuada do rúmen e retículo causada por timpanismo.

Fonte: Revista Veterinária (2017)

Após período de semi-confinamento, necessário até o estabelecimento da
pastagem de inverno, os animais seguiram para área onde é feita integração
lavoura- pecuária. A espécie utilizada para pastoreio foi o azevém onde passaram a
receber sal energético, o sistema de pastejo utilizado para os 34 animais foi o
pastejo extensivo em uma área de 15 ha.

3.2 PLANTIO E MANEJO DE PASTAGEM

O plantio de pastagem no sistema de melhoramento de campo consiste em
fazer a correção e adubação do campo, bem como podem ser introduzidas espécies
para serem cultivadas em consorcio. Na propriedade são utilizadas as espécies
forrageiras perenes, como trevo-branco, trevo-vermelho, capim lanudo e espécies
anuais azevém e aveia preta, que foram semeadas no outono em sistema de plantio
direto (Figura 15). A adubação dos campos melhorados é feita uma vez no ano,
geralmente no outono ou inverno, para favorecer as gramíneas anuais semeadas. É
utilizado adubo orgânico (cama de aviário), na quantidade de 10 m3/ha.
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Figura 15- Plantio de Aveia Preta e Azevém em sistema de plantio direto.

Fonte: Arquivo pessoal.

Na área onde é feita a integração lavoura-pecuária após a colheita da soja, a
área permaneceu em pousio (descanso da área cultivada), onde se estabeleceu
naturalmente a pastagem de azevém, que poucos dias antes da entrada dos animais
recebeu adubação de cobertura, onde foi utilizada uréia como fonte de nitrogênio,
100 kg de uréia por hectare (Figura 16).
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Figura 16- Aplicação de nitrogênio na pastagem.

Fonte: Arquivo Pessoal

3.3 RESULTADOS

Tabela 1-Desempenho dos animais filhos do touro Charolês desmamados aos
04, 07, 09, 11 e 11 meses de idade.
Data desmame

IMD (Meses)

01/03/2017

04

27/04/2017

07

Nª
Brinco
589450
589447
589451
Média

PD (kg)
311
237
228
259

P2 (kg)
563
534
401
499

589472
589474
589473
589434
589470
Média

321
294
222
276
314
285

498
476
429
505
494
480

GP (kg) GPD (kg)
252
1,178
297
1,388
173
0,808
241
1,125
177
182
207
229
180
195

1,120
1,152
1,310
1,449
1,139
1,234
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01/05/2017

05/06/2017

10/06/2017

09

589416
589425
Média

258
265
262

455
466
461

197
201
199

1,263
1,288
1,276

11

589417
589454
589415
589430
Média

347
279
288
279
298

533
403
426
472
459

186
124
138
193
160

1,55
1,033
1,150
1,608
1,335

11

419275
589483
Média

186
216
201

358
365
362

172
149
161

1,496
1,296
1,396

*IMD: Idade média ao desmame; PD: peso a desmama; PF: peso final ; GP: ganho de peso
no período; GPD: ganho de peso diário.

Na desmama do lote 1, Charolês, os animais apresentaram peso médio de
259 kg, após um período de 214 dias na pastagem obtiveram ganho médio de 241
kg, totalizando um ganho de peso médio de 1,125 kg/dia, e peso médio total de 499
kg. Na desmama do lote 2, Charolês, os animais apresentaram peso médio de 285
kg,após um período na pastagem de 158 dias obtiveram ganho de peso de 195 kg,
totalizando ganho de peso médio de 1,234 kg/dia, e peso médio total de 480 kg. Na
desmama os animais do lote 3, Charolês, apresentaram peso médio de 262 kg, após
um período na pastagem de 156 dias obtiveram ganho de peso de 199 kg
totalizando ganho de peso médio de 1,276 kg/dia, e peso médio total de 461 kg. Na
desmama os animais do lote 4, Charolês, apresentaram peso médio de 298 kg, após
um período na pastagem de 120 dias obtiveram ganho de peso de 160 kg
totalizando ganho de peso médio de 1,335 kg/dia, e peso médio total de 459 kg. Na
desmama os animais lote 5, Charolês, apresentaram peso médio de 201 kg, após
um período na pastagem de 115 dias obtiveram ganho de peso de 161 kg
totalizando ganho de peso médio de 1,396 kg/dia, e peso médio total de 362 kg.
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Tabela 2-Desempenho dos animais filhos do touro Red Angus desmamados
aos 07, 09, 11 e 11 meses de idade.
Data desmame IMD (meses)

27/04/2017

01/05/2017

05/06/2017

10/06/2017

07

09

11

11

Nº
Brinco
589468
589475
589435
589471
589466
Média

PD (kg)
255
218
184
220
253
226

PF (kg)
425
367
356
393
408
390

589424
589420
589422
Média

322
298
259
293

481
490
420
464

159
192
161
171

1,019
1,231
1,032
1,094

589457
589423
589446
589458
589445
589436
589437
419276
Média

215
235
222
198
226
273
224
180
222

344
373
372
352
337
370
413
360
365

129
138
150
154
111
97
189
180
144

1,075
1,150
1,250
1,283
0,925
0,808
1,575
1,500
1,196

589456
589431
Média

201
300
251

348
440
394

147
140
144

1,278
1,217
1,248

GP (kg) GPD (kg)
170
1,076
149
0,943
172
1,089
173
1,095
155
0,981
164
1,037

*IMD: Idade média ao desmame; PD: peso a desmama; PF: peso final ; GP: ganho de peso
no período; GPD: ganho de peso diário.

Na desmama os animais Lote 1, Red Angus, apresentaram peso médio de
226 kg, após um período na pastagem de 158 dias obtiveram ganho de peso de 164
kg totalizando ganho de peso médio de 1,037 kg/dia, e peso médio total de 390 kg.
Na desmama os animais lote 2, Red Angus, apresentaram peso médio de 293 kg,
após um período na pastagem de 156 dias obtiveram ganho de peso de 171 kg
totalizando ganho de peso médio de 1,094 kg/dia, e peso médio total de 464 kg. Na
desmama os animais lote 3, Red Angus, apresentaram peso médio de 222 kg, após
um período na pastagem de 120 dias obtiveram ganho de peso de 144 kg
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totalizando ganho de peso médio de 1,196 kg/dia, e peso médio total de 365 kg. Na
desmama os animais lote 4, Red Angus apresentaram peso médio de 251 kg, após
um período na pastagem de 115 dias obtiveram ganho de peso de 144 kg
totalizando ganho de peso médio de 1,248 kg/dia, e peso médio total de 394 kg.
Os animais da raça Charolês independente da data em que foi realizada a
desmama, apresentaram ganho de peso médio diário superior se comparado com o
ganho de peso médio diário dos animais da raça Red Angus.
Levando em consideração a data em que foi realizada a desmama, os
animais desmamados do lote 5 com desmama realizada no dia 10/06/2017
apresentaram maior ganho de peso médio diário para ambas as raças com ganho de
peso de 1,396 kg/dia para os animais raça Charolês e 1,248 kg/dia para os animais
da raça Red Angus, se comparado com o ganho de peso dos animais desmamados
em outras datas antes dos mesmos.
Para os animais da raça Charolês, os que apresentaram menor ganho de
peso médio diário foram os animais desmamados no lote 1 desmamados no dia
01/03/2017 com ganho de peso de 1,125 kg/dia. Os animais da raça Red Angus que
apresentaram menor ganho de peso foram os animais do lote 2 desmamados no dia
27/04/2017 com ganho de peso de 1,037 kg/dia.
O peso médio na desmama dos animais teve maior variação devido ao fato
de alguns animais terem sido desmamados mais velhos e outros mais novos. A raça
dos mesmos também pode ter influenciado, outro fator que pode ter influenciado
neste quesito é a capacidade de produção de leite das matrizes, consequentemente
aquelas com maior produção de leite irão desmamar bezerros mais pesados, pois
todos os bezerros da propriedade são criados no mesmo sistema de criação.
No ganho de peso médio diário comparando os animais desmamados na
mesma data das duas raças, os animais da raça Charolês obtiveram ganho de peso
maior que os animais da raça Red Angus submetidos ao mesmo sistema de criação
e mesma alimentação. Esta diferença pode ter ocorrido devido a uma maior
adaptação dos animais ao ambiente ou heterozigose nas raças para a formação.
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4 CONCLUSÃO

Os animais da raça Charolês independente da data em que foi realizada a
desmama, apresentam ganho de peso médio diário superior se comparado com o
ganho de peso médio diário dos animais da raça Red Angus.
Os animais desmamados do lote 5, com desmama realizada no dia
10/06/2017 apresentam maior ganho de peso médio diário para ambas as raças com
ganho de peso de 1,396 kg/dia para os animais raça Charolês e 1,248 kg/dia para os
animais da raça Red Angus.
O estágio foi de grande importância para aprofundar os conhecimentos
adquiridos em sala de aula, vivenciando o dia-dia de uma propriedade rural e
podendo conhecer na prática todas as dificuldades enfrentadas no sistema de
produção. Com o estágio podemos conciliar o que aprendemos em sala com a
realidade enfrentada no campo, e com isso podemos conhecer a realidade do
produtor rural e da melhor forma possível auxiliá-lo em seu árduo trabalho.
A Agronomia é de extrema importância para a atividade pecuária pois pode
auxiliar o produtor desde a nutrição dos animais até a produção de alimento para os
mesmos, como por exemplo a produção de uma boa pastagem ou até mesmo o
cultivo de grãos ou outros produtos que posteriormente podem servir como alimento
para os animais.
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