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RESUMO
Este relatório refere-se ao estágio supervisionado de conclusão de curso de
Agronomia da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, desenvolvido no período
de 24 de julho à 13 de outubro de 2017, na Fazenda Paiol Velho de propriedade
do Sr. Sidnei Scolaro de Souza, localizada no município de Caçador, SC, com
carga horária de 300 horas, sob a supervisão do Engº Agrº Marcus José Ferreira
Farah e com orientação profissional Me. Diego Melo de Liz. Teve como objetivo o
conhecimento prático na terminação de bovinos de corte em sistema de
confinamento, onde os animais ficam confinados até atingir o peso de abate.
Durante o período de estágio foram realizadas atividades de fornecimento de
ração e silagem, revisão das baias, limpeza de cochos e bebedouros, pesagem
mensais dos animais, reposição da cama e demais manejos de rotina. O
confinamento é composto somente por animais machos e todos castrados com o
objetivo de melhor acabamento de carcaça. Os animais avaliados eram cruzados
de Red Angus e cruzados de Charolês. O desempenho e ganho de peso
apresentarem-se superiores nos animais cruzados da raça Charolês.

Palavras-chave: Confinamento; Machos; Castrados e Carcaça.
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ABSTRACT

This report refers to the supervised internship of conclusion of the Agronomy
course at Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, developed in the period from
July 24th to October 13th, 2017, at Fazenda Paiol Velho owned by Mr. Sidnei
Scolaro de Souza, located in Caçador, SC, with a workload of 300 hours, with
supervision of the Agro Engineer Marcus José Ferreira Farah and under
professional guidance Me. Diego Melo de Liz. It aimed at the practical knowledge
in the finishing of beef cattle in the confinement system, where the animals are
confined until the slaughter weight. During the internship period, work was carried
out on feeding and silage supply, checking bays, cleaning troughs and drinking
fountains, monthly weighing of the animals, bed replacement and other routine
operations. The confinement is composed of male animals and all castrated for the
purpose of better carcass finishing. The animals evaluated were Red Angus and
Charolais crossbreads. Performance and weight gain were superior in Charolais
crossbred animals.

Key words: confinement, males, castrated and carcass.
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1 INTRODUÇÃO
O sistema de terminação de bovinos em confinamento proporciona algumas
vantagens em relação à eficiência produtiva do rebanho, pelo fato de diminuir a
idade ao abate e melhorar aproveitamento do animal produzido, por ter um melhor
valor agregado, uma elevação do retorno sobre o capital investido, antecipação de
receitas e giro de capital.
No Brasil, o confinamento de gado de corte se tornou expressivo a partir de
1980, com o fornecimento de alimentação, água e suplementos aos animais nos
meses de inverno (junho a setembro), ou seja, no período de declínio da produção
(entressafra) das pastagens. O objetivo era aproveitar o alto valor da carne bovina
nesse período (WEDEKIN; BUENO; AMARAL, 1994).
Na busca de alternativas para melhorar a produtividade do rebanho, muitos
produtores encontraram o confinamento de bovinos, uma alternativa viável (MISSIO
et al., 2009). O confinamento viabiliza a produção de animais jovens para o abate,
fornece um produto de melhor qualidade, permite maior giro de capital investido e, o
mais importante, é responsável por suprir a demanda por carne na época de
entressafra (KUSS et al., 2009).
As principais vantagens apontadas por Velloso (1984), ao se conduzir a
engorda de bovinos em confinamento, são: redução da idade de abate, maior
rendimento das carcaças, obtenção de carne de ótima qualidade em períodos de
maior escassez, mortalidade quase nula, possibilidade de exploração intensiva em
pequenas propriedades, retorno mais rápido do capital de giro investido na engorda,
entre outras.
Segundo Restle e Vaz (1999), no processo de terminação de bovinos de corte
em confinamento, a alimentação (volumoso + concentrado) representa mais de 70%
do custo total de produção, desses, aproximadamente 2/3 são representados pela
fração concentrado.
Com isso, alternativas visando à redução nos custos destes componentes
aumentariam a lucratividade. Outros fatores importantes seriam o potencial genético
e a idade de abate dos animais, que refletem diretamente na eficiência de
transformar alimento consumido em ganho de peso e, consequentemente, no custo
por kg de ganho de peso (MUNIZ, 2007).
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Uma das alternativas para o produtor evitar perda de peso e potencializar o
ganho produtivo de seu rebanho no período seco, é o sistema de confinamento,
onde será reduzido o tempo de abate e será dado um descanso para as pastagens
no período mais crítico do ano. Porém, Restle et al. (2000) e Faturi et al. (2003),
afirmaram que a avaliação econômica dos custos com alimentação no sistema de
confinamento é importante, pois nem sempre a melhor resposta biológica consiste
na melhor resposta econômica.
A prática da atividade de terminação de animais em sistemas de
confinamento envolve riscos mais elevados, se o custo dos ingredientes das rações
for elevado e o valor de comercialização da arroba for baixo.
A análise econômica de sistemas de terminação de bovinos de corte é
importante para a tomada de decisões pelo produtor. Determinar a maneira como
apresentar ou analisar economicamente um sistema de terminação tem implicação
prática de grande valia, pois serve de referência, necessitando apenas de
atualização dos valores conforme a realidade local (MUNIZ, 2007).
Confinamento é o sistema de criação de bovinos em que lotes de animais são
encerrados em piquetes ou currais com área restrita, e onde os alimentos e água
são fornecidos em cochos. É mais utilizado para a terminação de bovinos de corte,
sendo a fase da produção que imediatamente antecede o abate do animal, ou seja,
envolve o acabamento da carcaça que será comercializada (CARDOSO, 2000).
O período entressafra em que falta pastagem e o gado perde peso, o
confinamento se torna uma alternativa viável para os produtores, visando o bem
estar animal e a terminação com qualidade.
A busca pela qualidade na alimentação, aliada a exigência do mercado
consumidor. Ganho de peso, melhor acabamento de carcaça e a possibilidade de
negociação diferenciada pela qualidade dos animais produzidos.
O estágio teve como objetivo avaliar o ganho de peso, o desempenhos e as
características dos bovinos de corte machos castrados submetidos à uma dieta à
base de silagem de milho e silagem de grão úmido dos animais confinados.
Desenvolver as atividades práticas relacionadas ao sistema de terminação de
bovinos de corte em confinamento
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2 LOCAL DE ESTÁGIO
O estágio foi realizado na Fazenda Paiol Velho, localizada no interior do
município de Caçador, Santa Catarina, na rodovia SC 135 km 08, no período de 24
de julho à 13 de outubro de 2017, com a supervisão do Eng.º Agr. Marcus José
Ferreira Farah e orientação do professor Me. Diego Melo de Liz.
A fazenda possui aproximadamente 15 hectares destinados à pecuária de
corte, pastagem, lavouras de aveia e milho.
Os animais ficam na pastagem até atingirem no mínimo 9 meses de idade e
aproximadamente 200kg para depois serem selecionados para o confinamento,
onde ficam no mínimo por 100 dias no processo de terminação. Em geral os animais
saem com 1,1 ano e acima de 400kg.

2.1. LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA

2.1.1 Currais de Manejo
A fazenda conta com dois currais de manejo convencional, cada um possui
um brete para facilitar e agilizar o manejo dos animais. Um é destinado basicamente
para embarque e desembarque dos animais e pesagem (Figura 1), o outro curral é
usado para atividades de manejo (colocação de brincos de identificação, vacinação
e castração (Figura 2).
O curral de manejo conta ainda com repartições, 2 bretes, tronco, balança,
apartadores e embarcador.
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Figura 1 - Brete de embarque, desembarque e pesagem

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 2 - Brete de atividades de processamento

Fonte: Arquivo pessoal.

2.1.2 Currais de Engorda
Os currais de engorda contam com duas baias, uma com 30m² (5x6m) para 6
animais, e a outra com 40m² (5x8m) para 8 animais (Figura 3). Os cochos e os
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bebedouros ficam na parte lateral externa, para evitar formação de barro nas
proximidades. A área por animal é 5m², cada animal possui cocho individual, mas
apenas um bebedouro por baia. O curral é de chão batido, com exceção da fábrica
de ração que é piso bruto (cimento) onde ficam estocados e armazenados ração
concentradas, sal mineral e milho em espiga e grão. Toda a estrutura do curral é
feita de madeira (Figura 4).

Figura 3 - Baias do confinamento

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 4 - Visão externa do confinamento.

Fonte: Arquivo pessoal.
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2.1.3 Bebedouros

O fornecimento da água para os animais é mais importante do que o
fornecimento de ração. A água é essencial para um bom desempenho dos animais.
O bebedouro não necessita ser grande, depende do tamanho do lote de animais e
da reposição da água no bebedouro que deve ser com grande vazão.
No confinamento, os bebedouros são de material plástico, sendo um em cada
baia com capacidade de 50 litros cada (Figura 5). É usado uma boia de vazão para
controlar o enchimento da água no bebedouro. A limpeza é realizada semanalmente;
na qual esgota-se toda a água procedendo a esfregação para a remoção das
sujeiras.
Nas horas mais quentes do dia (11horas às 15 horas) ocorre um consumo
maior de água; durante essas 4 horas os animais visitam os bebedouros várias
vezes.

Figura 5 - Bebedouros

Fonte: Arquivo pessoal.

Fonte: Arquivo pessoal.

2.1.4 Cochos
Os cochos são tambores de plásticos cortados ao meio na vertical com 55cm
de largura X 90 cm de comprimento, ficam localizados na lateral das baias, ao lado
do corredor de serviço e próximo do galpão de estoque de ração, concentrados, etc.
Tem uma elevada capacidade volumétrica para não desperdiçar ração, são de fácil
limpeza e permitem acesso confortável aos bovinos.
Cada baia possui o número de cochos correspondente ao número de animais
(Figura 6), as refeições são oferecidas duas vezes ao dia, as 08 e as 16h30.
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Figura 6 - Cochos

Fonte: Arquivo pessoal.

2.1.5. Fábrica de Ração
Na fábrica de ração, assim como nos outros setores, preconiza-se a limpeza e
a organização. Com uma área total de 96m² (8X12m) é suficiente para o
armazenamento milho em grãos e espiga, e dos concentrados, sempre se mantendo
um estoque de matéria prima (Figura 7). Cada produto possui seu local, evitando
assim possíveis misturas.
Quanto às sacarias, são colocadas afastadas da parede e em pilhas
separadas para melhor arejamento, e proteção contra umidade, insetos e roedores.
Algumas vantagens de fazer a ração, silagem de grão úmido na propriedade é
obter alimento de qualidade, não ter despesas com transporte do produtor para a
cooperativa ou fábrica de rações e vice-versa; pois a matéria-prima usada é
produzida na propriedade, os custos de armazenamento podem ser minimizados
pela estrutura disponível na fazenda, há redução das perdas pelo ataque de
roedores, fungos, carunchos e traças; seu custo independe do preço de mercado.
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Figura 7 - Imagem externa da fábrica de ração

Fonte: Arquivo pessoal.

2.1.6 Silos para Armazenagem de Volumosos
Os silos para armazenamento de volumosos ficam em frente ao confinamento
e próximo ao pátio de operações para agilizar o carregamento e a distribuição.
A alimentação volumosa silagem de milho é produzida na própria fazenda e
armazenada em silos do tipo trincheira. A fazenda possui dois silos de
armazenagem com 17m de comprimento por 4m de largura e 2,8m de altura, com
capacidade de 170 toneladas cada (Figura 8).
Os dois silos juntos têm uma capacidade de aproximadamente 340 toneladas.
Essa quantidade de silagem é suficiente para engordar 60 animais por ano. Em caso
de falta é optado pela produção de silagem de aveia para fornecer aos animais que
ficam na pastagem e mantido silagem de milho apenas para os do confinamento.
É utilizada uma pá para facilitar o preenchimento das caixas de silagem e
agilizar o fornecimento aos animais.
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Figura 8 - Silo trincheira

Fonte: Arquivo pessoal.

2.1.7 Reservatório de Água
A propriedade dispõe de um poço artesiano localizado próximo ao
confinamento que, devido à declividade do terreno e a quantidade de água
disponível, não há necessidade de utilização de bombeamento até o local.
A água está sempre à disposição dos animais, com volume satisfatório e
sempre preconizando a qualidade necessária para o consumo dos animais e para
limpeza.
Alguns problemas podem surgir caso os animais não tenham acesso a água
como o baixo consumo alimentar, interferindo no desempenho do animal, perda de
peso, falta de apetite, transtornos alimentares, e até levar o animal à morte.

2.1.8 Formação dos Lotes
A divisão é realizada para ter uma melhor uniformidade dos lotes, o que
contribui para um melhor desempenho na engorda. Os critérios são: raças e
cruzamentos, peso e idade e sexo (Figura 9) e (Figura 10).

21

Os animais do confinamento são todos cruzados das raças Charolês e Red
Angus. Os animais cruzados com Angus apresentam elevada deposição de gordura
na carcaça, com forte marmoreio e muita precocidade de acabamento. No
confinamento, quando atingem o peso de abate, geralmente já alcançaram uma
condição de terminação (teor de gordura na carcaça) acima da exigida pelos
frigoríficos. Já os animais Charolês possuem elevada musculosidade, com pouca
deposição de gordura na carcaça. Apresentam cortes sem marmoreio e dificuldade
de deposição de gordura extra-muscular e subcutânea. São mais tardios quanto ao
acabamento, necessitando mais tempo no confinamento para conseguir a cobertura
mínima exigida de gordura.
Na propriedade o peso mínimo de entrada no confinamento é de 200kg e a
idade mínima 09 meses, os lotes são compostos somente por machos e todos
castrados antecipadamente.

Figura 9 - Lote da baia 1.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 10 – Lote da baia 2.

Fonte: Arquivo pessoal.

2.1.9 Alimentação
São fornecidos aos animais dois tratos ao dia, sendo às 08:00hs e as
16:30hs, onde eles receberam ao dia:
- núcleo concentrado (10%) + silagem de grão úmido (90%)
5 kg = (0,5 kg de núcleo concentrado + 4,5 kg milho moído)
- Silagem de milho (média de 12 à 15 kg) fornecendo na proporção de 3% do
kg vivo/animal.

2.1.9.1 Silagem de Milho
Durante o estágio não foi possível acompanhar a produção de silagem
destinada ao confinamento, pois a mesma já havia sido produzida alguns meses
antes. O objetivo é garantir o fornecimento de volumoso para os animais confinados
e assegurar a saúde ruminal, evitando a ocorrência de doenças metabólicas
normalmente ocasionadas pela alta teor de concentrado na dieta.
A quantidade de silagem fornecida é baseada no peso vivo do animal e
fornecido 3% (Figura 11). Em média os animais consomem de 12 a 15 kg de silagem
diariamente.
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Os animais não costumam rejeitar a silagem, nem permitem sobras no
comedouro, caso verifique essas irregularidades são averiguadas as causas,
sempre pensando no bem-estar animal.

Figura 11 - Fornecimento de silagem de milho.

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 12 - Silagem de milho

Fonte: Arquivo pessoal.
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2.1.9.2 Silagem de Grão Úmido
A produção da silagem de grão úmido foi feita em maio antes dos animais
serem confinados; o fornecimento aos animais é misturado com o núcleo mineral
conforme as proporções e exigências da empresa do produto (Figura 13).
Figura 13 - Silagem de grão úmido.

Fonte: Arquivo pessoal.

2.1.9.3 Multplus confi 10
O Multplus confi 10 é um núcleo mineral proteico produzido com matériaprima de alta qualidade, permitindo a elaboração rações na própria propriedade
(Figura 14). Sua fórmula foi desenvolvida para atender às necessidades de animais
em regime de confinamento e semi-confinamento. Contém monensina sódica que
acarreta a diminuição do consumo de alimento, gerado pela maior eficiência de uso
da energia produzida durante a degradação, não afetando negativamente o
desempenho dos animais, promove a alteração da relação acetato: propionato e
ocasiona o aumento da eficiência ruminal, provocado pela diminuição da produção
de ácido láctico em condições que podem levar à acidose, bem como o fluido
ruminal tem redução da sua viscosidade em animais com timpanismo e devido à
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estabilização do ambiente ruminal, melhora o desempenho e o trato gastrintestinal é
protegido dos agentes patogênicos (ARAÚJO et al. 2006).
A mistura de proteinado deve conter proporção de 10% de Multplus Confi 10
e 90% de milho moído, podendo variar de acordo com a orientação do nutricionista.
Na propriedade este concentrado é utilizado 0,500g por animal ao dia.

Figura 14 - Núcleo mineral proteico

Fonte: www.minerphos.com.br

2.1.10 Manejo Sanitário

Os animais após sua chegada foram mantidos em lotes separados dos
demais ainda no curral de desembarque, foram vermifugados e vacinados contra
carbúnculo.
Segundo Martin (1987), a primeira preocupação referente à sanidade dos
animais confinados é em relação aos ecto e endoparasitas, sendo assim
indispensável a vermifugação dos animais.
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
As atividades consistiram no acompanhamento das práticas relacionadas ao
manejo e condução de lotes de terminação de bovinos de corte em confinamento, o
acompanhamento da chegada e saída dos animais, pesagem dos animais, manejo
sanitário, separação de lotes, além do manejo nutricional dos bovinos.

3.1. TRATOS E ARRAÇOAMENTO
Os tratos foram realizados nos seguintes horários: 08 e às 16h30,
observando-se a limpeza dos cochos antes da primeira distribuição se houver
necessidade de limpar, no caso ração em estado de fermentação ou mofada. Em
geral, quanto mais arraçoamentos/tratos por dia, faz com que os animais visitem
mais vezes o cocho, no entanto, deve levar em consideração os custos com mão de
obra e combustível em relação aos custos.

3.2. REVISÃO DAS BAIAS
Todos os dias pela parte da manhã e da tarde, foi realizada a revisão das
baias para observar se existe alguma anormalidade como: animais que refugam
cocho, ou animais doentes e outras eventualidades que possa estar acontecendo.
Os animais doentes ou com alguma fratura quando são encontrados, são
levados para baia separada, recebem tratamentos e após, quando estão
recuperados, voltam para baia do confinamento.

3.3. REPOSIÇÃO DA CAMA
A reposição da cama foi feita a cada 3 dias, sendo colocada uma camada de
serragem e maravalha para não deixar a cama úmida (Figura 15). A cada 60 dias
era feita a remoção total da cama e a limpeza do confinamento.
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Figura 15 - Serragem de madeira e maravalha.

Fonte: Arquivo pessoal.

3.4 PESAGEM DOS ANIMAIS
A pesagem foi feita usando uma balança mecânica de bovinos num intervalo
de 30 dias entre cada pesagem. A balança serve para acompanhamento e
desenvolvimento dos bovinos produzidos e para conferir o peso de venda dos
bovinos para abate
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4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 TERMINAÇÃO DE BOVINOS EM CONFINAMENTO
Quando se pretende realizar a terminação de animais em confinamento o
objetivo é alcançar maior benefício e melhor desfrute do capital aplicado
(VASCONCELOS, 1993). A qualidade do animal produzido no confinamento
depende das outras fases da criação, pois os bons produtos do confinamento são
animais fortes, sadios, que apresentam boa musculosidade, compridos e largos e,
posteriormente precisam apresentar boa deposição de gordura para realçar o sabor
da

carne

e

proporcionar

boa

cobertura

da

carcaça

(QUADROS,

2003;

MONTAGNER, 2010). Portanto, os fatores genéticos e ambientais devem ser
levados em consideração. Esses fatores são capazes de afetar o desempenho
animal, por este motivo é necessário estabelecer um programa de escolha dos
bovinos selecionados, para que apresentem as características que melhor se
adaptem ao confinamento.

4.2 RAÇAS UTILIZADAS
A raça Red Angus é de menor porte dentre as raças taurinas, com peso de
abate ao redor de 420-450 kg. Animais dessas raças apresentam excelentes
características de fertilidade, precocidade sexual e de acabamento da carcaça com
qualidade de carne reconhecida mundialmente, tendo em vista a maciez das fibras
musculares e a suculência, devida à gordura entremeada nos músculos (marmoreio)
(ROSA; MENEZES, 2014).
Os charolês são mais tardios, do ponto de vista sexual e de acabamento de
carcaça apresentando ainda maiores custos de mantença. São exigentes em termos
nutricionais e muito sensíveis aos efeitos do clima tropical. Exceto em regiões de
clima temperado ou em microclimas de áreas subtropicais de altitude, onde podem
ser criadas puras, na maior parte das vezes elas são utilizadas em cruzamentos com
raças zebuínas ou crioulas locais (ROSA; MENEZES, 2014).
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4.2.1 Cruzamentos
O cruzamento entre raças traz um avanço na pecuária de corte, pois além de
proporcionar maior ganho de peso, há melhora na qualidade da carcaça,
viabilizando o confinamento (PEROTTO et al., 2000).
Di Marco (2006) destaca que a taxa de ganho de peso aumenta com o
aumento do peso vivo até que o animal atinja o ponto de engorda, sendo que após
esta fase o ganho de peso tende a diminuir.

4.2.2 Castração
Segundo Kuss et al. (2009), quando se utilizam animais com idades inferiores
a 26 meses, as diferenças em relação a rendimento e qualidade de carcaça, tendem
a diminuir entre animais não castrados e castrados.
O rendimento de carcaça de animais não castrados é 24% superior ao dos
animais castrados, que por sua vez, são 20% mais eficientes do que as fêmeas
(MARCONDES et al., 2008).
A castração dos machos foi um manejo tradicionalmente usado pelos
produtores de bovinos de corte, visando evitar o efeito dos hormônios androgênicos
sobre as características de carcaça e da carne, pois animais inteiros apresentam
carcaça mais magra, carne mais escura, mais dura e de pior palatabilidade que os
castrados (RESTLE et al., 1999).
Segundo Restle et al. (1997), os machos inteiros têm maior eficiência no
ganho de peso do que os castrados, ficando essa diferença em torno de 12%, e
apresentam maior eficiência da conversão alimentar, sendo em torno de 14% a mais
que os machos castrados. Machos inteiros apresentam maior rendimento de carcaça
(1% a mais), e possuem uma maior AOL (área de olho de lombo); o que reflete em
maior percentual de carne na carcaça. Os animais inteiros apresentam menor
deposição de gordura de cobertura na carcaça que os animais castrados.
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4.2.3. Formação dos Lotes
É importante que a formação dos lotes seja realizada em um único dia,
evitando no início do confinamento a formação de lotes apenas parcialmente e, por
vários dias, continuar incluindo novos indivíduos. Não é recomendado apartar os
animais cabeceiras de lotes diferentes e juntá-las em um novo lote, como por
exemplo, um lote de animais prontos para abate. Sendo necessário, deve ser feito
na véspera do embarque para reduzir prejuízos causados pelas competições de
dominância (BURGI, 2011). Animais maiores, com pesos e idades elevados tendem
a ser mais competitivos durante a alimentação, interferindo no desempenho dos
animais menores.

4.3 ALIMENTAÇÃO

4.3.1 Ensilagem
A ensilagem é um processo de conservação para preservar a forragem de
alto valor nutritivo e reduzir ao mínimo das perdas, e deve ser feita em ambiente
anaeróbico e com nutrientes suficientes para os microrganismos proliferarem e
converter os carboidratos solúveis em ácidos orgânicos, favorecendo a conservação
da forragem (PEREIRA & REIS, 2001).
O processo de ensilagem pode ser considerado uma metabiose, visto que é
um processo complexo que ocorre o desenvolvimento simultâneo e sucessivo de
microrganismos de diversos gêneros e espécies que dependem principalmente do
pH, potencial de oxirredução e do tipo e quantidade de substrato presente
(PENTEADO et al., 2007).

4.3.2 Silagem
Pereira e Santos (2006) ressaltam que para a produção de silagem de
qualidade, os principais itens que devem ser considerados são a porcentagem de
MS, de carboidratos solúveis e de microflora específica presente na forrageira, pois
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são os principais itens que favorecer a fermentação microbiana. Na ensilagem no
confinamento, esses itens eram seguidos para obtenção de uma silagem de
qualidade.
Segundo ROCHA JÚNIOR et al. (2003), a silagem de milho é de qualidade
nutricional satisfatória quando possui 7,25% de PB, 38,4% de CNF, 49,6% de FDN,
28,6% de FDA e 3,5% de lignina.

4.3.3 Milho
A melhora no ganho de peso e na eficiência alimentar com a utilização do
milho úmido pode viabilizar o confinamento dos animais, pois muitas vezes
representa menor tempo de confinamento e menor custo da arroba produzida, visto
que a alimentação pode representar até 80% do custo (TULLIO, 2004) quando não
são considerados os custos de aquisição de animais.
O principal componente energético do grão de milho é o amido, que nos
ruminantes, pode ser fermentado no rúmen ou no intestino grosso ou digerido
enzimaticamente no intestino delgado. A digestibilidade total do amido do milho é
geralmente superior a 90% em bovinos (Owens et al., 1986), mas, em algumas
situações, envolve a digestão do amido no intestino grosso, resultando em menores
benefícios para o animal.
A digestão microbiana do amido no rúmen ocasiona a produção de ácidos
graxos voláteis, que são a principal fonte de energia dos ruminantes. A quantidade
de energia extraída do amido depende principalmente da taxa de digestão no rúmen
(THEURER, 1986).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na tabela 1 são apresentados os resultados relativos ao desempenho dos
animais nos respectivos meses que ficaram confinados, ganho de peso e o
rendimento de carcaça após o abate.

Tabela 1 - Desempenho dos animais do lote da Baia 1
Nº do
brinco

IDADE
(Anos)

154180
388760
427245
150034
154302
576862

DATA DA PESAGEM
23/mai 16/jun 24/jul 25/ago
Entrada
Kg
Kg
Kg
kg

1,5
1,8
1,4
1,9
1,5
2,7

380
372
314
335
420
565

400
400
335
367
435
580

435
435
365
410
483
660

460
450
400
445
540
680

GPT

GMPD Aprov
Carc

11/set
Saída
kg

111
DIAS
kg

kg

kg

465
460
410
449
550
700

85
88
96
114
130
135

0,766
0,793
0,865
1,027
1,171
1,216

241
233
209
222
271
373

%

52
51
51
49
49
53

*GPT: ganho de peso total; GMPD: Ganho médio em peso diário; Aprov. Carc.: Aproveitamento de
carcaça.

Na tabela abaixo estão os dados do ganho de peso dos animais do lote da
baia 2 os mesmos necessitaram ficar mais tempo confinados, pois o período de
adaptação foi maior, o que ocasionou de alguns animais converterem muito pouco
no primeiro mês e até mesmo ocorreu de um animal perder 15 kg nesse período.

Tabela 2 - Ganho de Peso do lote da baia 2
Nº do
brinco

IDADE
(ANOS)

150035
772803
772802
150036
781234
959912
772796
960261

1,9
1,5
1,5
1,9
11 MESES
09 MESES
1,5
09 MESES

DATA DA PESAGEM
23/mai
Entrada
Kg
350
375
290
312
292
242
212
300

16/jun
Kg
380
360
310
340
300
265
285
333

GPT

24/jul 25/ago 25/set
Kg
435
415
345
390
345
340
337
410

Kg
473
448
389
428
400
383
390
470

*GPT: ganho de peso total; GMPD: Ganho médio em peso diário

Kg
500
470
406
455
450
415
400
515

23/out 154
dias
Kg
Kg
450
100
505
130
440
150
490
180
500
208
458
216
450
238
560
260

GMPD

Kg
0,649
0,844
0,974
1,169
1,351
1,403
1,545
1,688
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Na Tabela 1 os animais do cruzados de Red Angus, tiveram um ganho de
peso abaixo da média para ser considerado bom e significativo. Apenas um animal
de Cruzamento Charolês apresentava a maior idade entre todos os animais, porém,
todos tiveram um rendimento de carcaça considerado bom.
Já na baia 2 os animais permaneceram por mais tempo confinados, os
cruzados de Red Angus novamente ficaram com um ganho de peso abaixo do ideal
o qual é GMDP 1,0 kg, e os cruzado de Charolês apresentaram que, quanto mais
tempo ficarem confinados maior será o ganho de peso.
Por ocasião da mudança de ambiente e troca da alimentação, os animais
cruzados de Red Angus obtiveram GMPD inferior a 1,0 kg, pois foram adquiridos de
outro proprietário para a terminação no confinamento e necessitaram um período de
adaptação maior.
A genética influenciou muito no ganho de peso, pois os cruzados de Charolês
tiveram um desempenho superior do que os cruzados de Red Angus.
Sendo assim, alguns critérios devem ser levados em consideração.

Os

animais eram castrados o que resulta em ganho de peso pouco significativo. Se
comparar um boi inteiro com um castrado, onde os dois ingerirem a mesma
quantidade de alimento, o boi inteiro terá um ganho de peso maior, pois, o boi
castrado necessita uma dieta com muito mais energia, ou então terá que ingerir uma
maior quantidade de alimento.
Entretanto, não se deve esquecer que os animais inteiros dão acabamento
numa idade mais avançada, com peso maior que os castrados. Porém, os bois
castrados promovem melhores acabamentos de carcaça, com relação a deposição
de gordura, qualidade, de maior aceitação e melhores preços no mercado.
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6 CONCLUSÃO
Do ponto de vista específico, a avaliação do ganho de peso dos animais
confinados, apresentaram resultados que chamaram a atenção entre si, pois se
levar em consideração os cruzamentos os animais cruzados de Charolês tiveram um
GMPD muito superior em relação os de Red Angus.
Tratando-se dos animais da propriedade e os animais adquiridos, os que são
produzidos na fazenda estavam adaptados ao ambiente e à alimentação, o que
resultou no melhor desempenho.
Sendo assim, algumas mudanças e melhorias podem ser realizadas, como
confinar somente animais produzidos na fazenda, dar ênfase aos cruzados de
charolês, optar por animais inteiros ao invés de castrar pois o GMPD será melhor e
dar uma melhor lucratividade no final.
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