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RESUMO 

 

 Foi avaliado o desempenho em confinamento de novilhos de origem 

leiteira, que na fase de recria foram suplementados no pasto com dois níveis de 

concentrado (Alto=1% ou Médio=0,5% do PV), e que na terminação foram 

subdivididos e submetidos a dois níveis de concentrado (Alto=80% ou 

Médio=50%), gerando quatro tratamentos no confinamento, TAA, TAM, TMA e 

TMM. Os animais dos tratamentos que receberam maior nível de suplementação 

na recria foram mais pesados no início e permaneceram menos tempo no 

confinamento para chegar ao peso de abate. O consumo de matéria seca (CMS) 

médio diário no TAA foi maior que no TMM, ambos não diferindo do TAM e TMA. 

CMS expresso por 100 kg de peso, ganho de peso médio diário e conversão 

alimentar foram similares entre tratamentos. Animais suplementados com 1,0% na 

fase de recria apresentaram maior (p<0,05) perímetro torácico inicial e menor 

ganho desta medida durante o confinamento, sem diferença entre tratamentos no 

final. Animais que receberam menor nível de suplementação na recria 

apresentaram menor altura de garupa no início e maior ganho em altura durante o 

confinamento. No final esta medida foi maior (p<0,05) nos animais TAM e TMM.   

 

Palavras–chave: desempenho, medidas corporais, nível de concentrado. 
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ABSTRACT  

 

The objective of the experiment was to evaluate the feedlot performance of 

steers with dairy origin, which during the growing phase were supplemented on 

pasture with two levels of concentrate (high=1% or medium=0,5% BW), and that 

during finishing were submitted to two concentrate levels (high=80% or 

medium=50%), resulting into four feedlot treatments, THH, THM, TMH and TMM. 

Steers from treatments that received higher supplementation level during growth,, 

were heavier at beginning and stayed less time in feedlot to reached slaughter 

weight. Average daily dry matter intake (DMI) for TAA was higher than for TMM 

animals, both not differing from TAM and TMA. DMI expressed as percentage of 

weight, average daily weight gain and feed conversion were similar among 

treatments. Animals supplemented with 1% during growing phase showed higher 

(p<.05) initial thoracic perimeter and lower gain of this measure during feedlot, 

resulting no difference among treatments at the end. Animals that received lower 

level of supplement during growing phase had lower rump height at the beginning 

and showed higher gain for this measure during feedlot. Final rump height was 

higher (p<.05) for TAM and TMM animals. 

Keywords:  concentrate level, performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o sexto maior produtor de leite do mundo atrás dos Estados 

Unidos, Índia, China, Rússia e Alemanha. O número de vacas ordenhadas no 

país em 2007 foi de 21 122 273 cabeças que produziram 26 133 913 000 Lt de 

leites um aumento de 2,9% na produção de leite em relação ao senso anterior. O 

Estado de Goiás possui o segundo maior rebanho leiteiro do país atrás apenas do 

Estado de Minas Gerais produzindo no ano de 2007 cerca de 2 286 190 litros de 

leite por ano (IBGE, 2007). O rebanho leiteiro predominante no estado é 

composto por animais mestiços de grupos genéticos Bos indicus x Bos taurus 

(PADUA et al., 2003).  

Mas o preço pago pelo litro de leite aos produtores brasileiros é muito 

pouco deixando a atividade com a margem de lucro baixa. Com isso o produtor, 

para permanecer na atividade, deve buscar alternativas como a utilização dos 

bezerros machos para produção de carne. 

Considerando que aproximadamente metade das crias das vacas 

ordenhadas no país são machos há uma produção de mais de dez milhões 

bezerros mestiços por ano e, portanto, pode ser disponibilizado significativo 

número de machos mestiços para a produção de carne. Como não são animais 

especializados para corte, é necessário propor técnicas de manejo que visam 

melhor aplicação desses animais. 

Tendo em vista o aumento na demanda de carne bovina no país para o 

mercado interno e externo é uma oportunidade dos produtores de leite inserirem 

nesse mercado de carne melhorando seu sistema de produção. Mas para o 

aproveitamento dos machos mestiços de origem leiteira para produção de carne, 

é necessário utilização de estratégias na alimentação como aumento de 

concentrado na dieta para melhor eficiência, uma vez, que não são animais 

especializados para produção de carne (RIBEIRO et al., 2001). 

Mas infelizmente para maioria dos produtores de leite esses animais são 

encarados como um problema, pois necessitam ingerir quantidades significativas 

de leite na fase inicial do seu desenvolvimento. Além disso, a forma como são 

criados, faz com que essa categoria de animais atinjam idade de abate, em geral, 
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avançada, concorrendo as principais categorias de animais dessa atividade, as 

vacas lactantes, por pasto, mão de obra, alimentos concentrados, etc. 

Em muitas propriedades esses animais são sacrificados, ou vendidos nos 

primeiros dias de vida por preços irrisórios. Quando mantidos nas propriedades 

são criados com manejo alimentar deficiente, ocorrendo alta mortalidade e 

resultando em desenvolvimento lento, o que irá refletir no desempenho na 

terminação, na qualidade da carcaça e da carne quando atingem condições de 

abate com idade avançada. O não aproveitamento do macho para produção de 

carne faz com que o produtor de leite deixa de lado uma importante fonte de 

renda para seu sistema de produção, já que em países com pecuária de leite 

avançada, como Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, a contribuição de 

bovinos de origem leiteira para produção de carne é elevada. O Brasil deixa de 

produzir milhares de toneladas de carne por ano pelo não aproveitamento do 

bezerro leiteiro como animal destinado ao abate e pelo mau manejo quando se 

cria esta categoria. 

Para que a produção desses mestiços se torne uma atividade rentável é 

necessário considerar todas as fases de criação desde o nascimento até o abate. 

Na recria o uso de suplementação múltipla permite aumentar o consumo de 

nutrientes digestíveis, melhorando assim melhorando a produtividade e a 

eficiência alimentar para atingir maoir peso na entrada do confinamento (PORTO 

et al., 2008). Segundo SALES et al. (2008) a suplementação a pasto pode 

promover ganhos em peso de 20 a 30% a mais do que animais não receberam 

suplemento.  

Outro aspecto a ser considerado quando se enfoca a produção de carne a 

partir de machos de origem leiteira, é a redução da idade de abate com manejo e 

alimentação adequados, como aumento de concentrado nas dietas, para que o 

animal atinja o peso de carcaça exigido pelos frigoríficos.  Segundo RESENDE et 

al. (2001) o ganho em peso médio diário (GMD) aumentou com a elevação dos 

níveis de concentrado na dieta, melhorando a conversão alimentar (CA) e o 

consumo de energia bruta. 

Diminuir a idade de abate em bovinos, está diretamente ligado a eficiência 

biológica do sistema de produção (RESTLE et al., 1999). A redução na idade de 

abate de novilhos de origem leiteira traz uma serie de benefícios. Além de a 
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terminação ser mais eficiente em animais mais jovens, reduzir a idade de abate 

também significa menor tempo de permanência dos machos na propriedade 

ocupando áreas de pasto que poderiam ser usadas para outras categorias, 

principalmente vacas lactantes, e um maior giro de capital, melhorando a 

eficiência econômica da propriedade. 

O confinamento é uma técnica com uma baixa margem de lucro devendo 

buscar meios para aumentar sua eficiência e sua rentabilidade. Dietas com 

concentração energética adequada e volumoso de qualidade são muito 

importantes para conferir aos animais elevado ganho em peso e adequada 

deposição de gordura na carcaça. É importante que se busque animais que 

apresentam peso mais elevado no inicio do confinamento e alto potencial genético 

para o ganho de peso. (ARBOITTE et al., 2004). 

Objetivou-se com o presente trabalho obter informações de desempenho 

com animais mestiços de origem leiteira alimentados com dois níveis de energia 

na recria e terminação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Mestiços de Origem Leiteira 

 

Mestiços de origem leiteira são animais nascidos a parti de raças utilizadas 

para produção de leite como Holandês, Jersey, Pardo Suíço e etc, e os 

cruzamentos com animais Zebuínos como Gir e o Nelore. Do cruzamento do 

Holandês e Gir temos o Girolando que hoje representa maior parte desses 

animais no estado (PADUA et al., 2003). 

 

 

FIGURA 1. Animais mestiços leiteiro no dia de entrada no confinamento  

 

Segundo ROCHA et al., (1999) apesar das pesquisas demonstrem, 

claramente, o grande potencial para produção de carne de bezerros de raças 

leiteiras de grande porte como Holandês e Pardo Suíço, não há, ainda, 

informações suficientes, em condições brasileiras, sobre qual a melhor extrategia 

alimentar para essa categoria animal. 

Alguns trabalhos revisados com mestiços de origem leiteira (ROCHA et al., 

1999; MAGALHÃES et al., 2005; FONTES et al., 2007) mostram desempenho 



5 

 

satisfatorios com ganhos médios diários (GMD) 1,20 a 1,34 kg e conversão 

alimentar (CA) de 5,15 a 7,32 (kg MS/kg ganho de peso de corpo vazio (GPCZ)) 

em confinamento com idades de 14 a 32 meses com alimentação contendo 

aproximadamente 50% de concentrado. Valores semelhante a animais 

selecionados para produção de carne (RESTLE et al., 2000; PACHECO et al., 

2006).  

FERNANDES et al. (2004) em estudo comparando o desempenho de 

machos inteiros Nelore (N), ½ Holandês-N, ½ Caracu-N, na fase de recria e 

terminação, verificaram similaridade no ganho de peso e conversão alimentar na 

fase de terminação (abate 450 a 480 kg) entre os três grupos genéticos. 

São desejáveis melhores desempenho para essa categoria animal, tanto 

na recria quanto na terminação para reduzir o tempo de permanência na 

propriedade desocupando áreas de pasto para a matrizes leiteiras. E um maior 

giro de capital melhorando a eficiência econômica da propriedade. 

A produção de bovinos para o abate aos 12-16 meses de idade, também 

denominados de superprecoce ou superjovem, tem se mostrado viável tanto sob 

ponto de vista técnico como econômico (RESTLE et al., 1995; FLORES, 1997; 

RESTLE et al., 1997; RESTLE, 1998; COSTA et al., 2002; ARRIGONI, 2003; 

PACHECO et al., 2006). Esses trabalhos mostram que as condições de 

alimentação nas fases de crescimento e terminação foram adequadas para que 

os animais atingissem condições de abate. Aumentar o desenvolvimento do 

animal na fase de crescimento é fundamental no sistema de criação mais 

intensivo, já que um maior peso aos 7-9 meses, quando inicia o confinamento, 

representa menor tempo de permanência na terminação em confinamento. 

Trabalhando nessa linha de pesquisa, TOWNSEND et al. (1988) estudaram 

o desempenho em confinamento de diferentes categorias de bovinos, incluindo 

bezerros, novilhos de 18 meses, novilhos de 30 meses e vacas adultas, 

verificando que a eficiência de transformar alimento consumido em incrementos 

no peso vivo animal decresceu linearmente frente ao aumento da idade. 

RIBEIRO et al. (2001) estudaram níveis de concentrado na dieta para 

bezerros da raça Holandesa, alimentados com dietas contendo 45, 60, 75 e 90% 

de concentrado e verificaram que o ganho de peso aumentou linearmente frente 

ao aumento do nível de concentrado, ocorrendo redução de 35 dias na idade de 
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abate para os animais que receberam um maior nível de concentrado. Utilizando 

diferentes níveis de volumoso (10, 25, 40 e 55%) na dieta de bezerros mestiços 

Holandês x Zebú abatidos com 180 ou 300 kg, ARAÚJO et al. (1998) verificaram 

que a conversão alimentar apresentou aumento linear, enquanto o peso de corpo 

vazio mostrou comportamento linear decrescente com a elevação dos níveis de 

volumoso na dieta dos dois grupos de animais. 

O confinamento é um sistema intensivo de terminação de bovinos 

alimentados com dietas mais energéticas (concentrado) associadas a forragens 

conservadas (silagem) ou subprodutos industriais aproveitando principalmente o 

período de entressafra onde há menor disponibilidade de forragem para evitar 

perdas de pesos, melhorando o desempenho e alcançando maiores valores no 

preço da arroba.  

Segundo ARBOITTE et al. (2004) o confinamento é uma técnica com baixa 

margem de lucro que deve buscar meios para aumentar a eficiência e 

rentabilidade. Dietas com concentração energética adequada, volumoso de 

qualidade é muito importante para conferir aos animais elevado ganho de peso e 

boa deposição de gordura na carcaça. Alem de buscar animais que apresentam 

peso mais elevado, no inicio do confinamento e alto potencial genético para o 

ganho de peso.  

A baixa da margem de lucro no sistema de terminação em confinamento, é 

devido principalmente ao incremento nos custos dos insumos, equipamentos e 

matéria prima das dietas, por isso torna se importante a redução no tempo de 

acabamento para melhorar os custos de produção. Os animais que iniciam o 

confinamento com peso elevado permanecerão menor tempo até atingir 

acabamento mínimo, com maior giro de capital e maior número de animais 

terminados (PACHECO et al., 2005). Os autores ressaltam ainda que novilhos 

superjovens são mais eficientes em converter matéria seca e energia digestível 

consumidas em ganho de peso quando alimentados até atingirem acabamento 

similar ao dos jovens e maior acabamento quando alimentados até atingirem peso 

final similar aos jovens. 

Estudando composição de ganho de peso em mestiços leiteiros ROCHA & 

FONTES (1999) observaram um decréscimo no acúmulo de proteína e aumento 

no de gordura, por unidade de ganho à medida que os pesos dos animais se 
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elevaram. Condição que pode resultar em melhor acabamento de carcaça, mas, 

devemos buscar o equilíbrio para evitar perdas pelo excesso de depósito de 

gordura. 

 

 

2.2 Suplementação a Pasto 

 

 A suplementação múltipla a pasto no período chuvoso tem como finalidade 

explorar o potencial genético dos animais com a disponibilização dos nutrientes 

potencialmente digestíveis do pasto durante o período e reduzir deficiências 

dietéticas das forragens permitindo ao animal aumentar o consumo de nutrientes 

digestíveis, assim melhorando a produtividade e a eficiência alimentar para atingir 

peso e composição de carcaça para abate em menor idade (PORTO et al., 2008). 

 Segundo PAULINO et al. (2005) a suplementação a pasto melhora a 

digestibilidade da matéria seca (MS) total devido a maior concentração de energia 

aumentando o ganho médio diário. Contudo, a extensão desta melhoria depende 

da proporção de suplemento sobre a atividade dos microrganismos do rúmen. 

Um aporte basicamente protéico não oferece condições necessárias para 

obtenção de elevado desempenho produtivo, em animais, nesse estado 

fisiológico. Assim, é destacada a necessidade de inclusão de fontes energéticas 

da dieta de animais em terminação. Essas fontes suplementares baseiam-se 

principalmente em grãos de cereais e oleaginosas, as quais apresentam elevada 

quantidade de carboidratos não estruturais e triglicerídeos, respectivamente (EL-

MEMARI NETO et al., 2003). 

Os alimentos energéticos utilizados no Brasil destaca-se o milho, podendo 

ser substituído por sorgo, polpa cítrica, farelo de trigo, aveia, farelo de arroz, 

subprodutos de mandioca, casca de café, casca de soja cuja disponibilidade varia 

entre regiões (PORTO et al., 2008).  

Segundo PORTO et al. (2008) o consumo de proteína bruta (PB), assim 

como a digestibilidade total de PB, aumentou com o uso dos suplementos 

múltiplos, e que o uso de suplementos múltiplos, e estes (1kg/dia) no período das 

águas promoveu aumento de 165 g/animal em relação à suplementação com 

mistura mineral. 
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EL-MEMARI NETO et al. (2003) citaram que a suplementação com 

concentrados compostos pela mistura de alimentos ricos em amido (milho) e óleo 

(caroço de algodão) proporcionou melhor desempenho dos animais. Os autores 

relataram ainda que o maior de nível de suplementação (1,4% do peso vivo) 

apresentou eficiência econômica inferior, quando comparada à do menor nível 

(0,7% do peso vivo)  

Em outro trabalho os autores (EUCLIDES et al., 1998) observaram que os 

animais tratados no primeiro período seco apresentaram maiores ganhos que os 

não suplementados, 1030 e 320 g/novilhos/dia, respectivamente. Durante o 

segundo período seco, os animais confinados apresentaram maiores ganhos de 

peso diários (1080 g), seguidos dos suplementados a pasto (582 g), enquanto os 

não suplementados perderam peso (-94 g). A suplementação alimentar, durante o 

período seco, combinada ou não com o confinamento, mostrou-se uma atividade 

economicamente viável. 

GOES et al. (2003) relataram que os animais apresentaram ganhos de 

peso de 0,60; 0,76; e 0,88 kg/dia para os tratamentos: sal mineral; sal proteínado 

à base de milho farelo de trigo e uréia; e  sal proteínado à base de farelo de trigo 

e farelo de soja, respectivamente. 

O ganho médio diário (GMD) também foi alto para os novilhos com maior 

nível de concentrado (1,30kg) que para aqueles com baixo nível (1,08kg). A 

conversão alimentar (CA) para os níveis de baixo e alto de concentrado os 

valores foram de 7,8 e 6,75 respectivamente BAIL et al. (2000). 

 

 

2.3 Níveis de Concentrado 

 

Vários autores observaram que maiores níveis de energia na dieta 

aumentaram o consumo de matéria seca (CMSkg) e conseqüentemente o ganho 

médio diário (GMD), e essa diferença decorreu principalmente pela maior 

proporção de concentrado (FERREIRA et al., 1998; EUCLIDES FILHO et al., 

2003; BRONDANI et al., 2004). É descrito nesses trabalhos que quanto maior a 

inclusão de concentrado na dieta maior é o consumo de matéria seca e 

conseqüentemente maior o ganho em peso. A menor ingestão de matéria seca 
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nos lotes que receberam menor quantidade de concentrado provavelmente tenha 

ocorrido como conseqüência da ação do mecanismo de controle físico de 

consumo, pois o uso de alimentos ricos em fibras e poucos digestíveis geralmente 

reduzem o consumo de matéria seca, como conseqüência da quantidade de 

material indigestível que ocupa espaço dentro do rúmen, limitando sua 

capacidade física de distensão (MAGALHÃES et al., 2005; EUCLIDES FILHO et 

al., 2003). 

FERREIRA et al. (1998) observaram que o consumo de fibra em 

detergente neutro (CFDN), e suas diversas formas de apresentação, teve um 

comportamento linear decrescente em relação aos níveis de concentrado na 

ração. Os autores relataram que os teores de fibra em detergente neutro (FDN) 

das rações decresceram com o aumento da proporção de concentrado na dieta e 

variaram de 63,12 a 27,69%, fato que pode explicar o comportamento do 

consumo. BRONDANI et al. (2004) trabalhando com dois níveis de concentrado 

na dieta observaram comportamento semelhante. Animais que receberam o maior 

nível de energia na dieta consumiram menor quantidade de FDN e fibra em 

detergente ácido (FDA) e o consumo de matéria seca foi superior para os animais 

que receberam maior quantidade de energia na dieta. 

 Em vários trabalhos o consumo de energia digestível (CED) e proteína 

bruta (CPB), acompanharam o consumo de matéria seca (FERREIRA et al., 1998; 

ARBOITTE et al., 2004; BRONDANI et al., 2004). Esses trabalhos mostraram que 

quanto maior a proporção de concentrado na dieta maior é o CED e CPB. Esse 

comportamento pode ser explicado pelo aumento do consumo de matéria seca e, 

principalmente pelo incremento do teor de proteína e energia das rações 

(FERREIRA et al., 1998). Mas quando o consumo diário de energia e o ganho de 

peso são praticamente constantes, pode ocorrer queda no consumo de MS, em 

virtude do aumento de densidade energética (RIBEIRO et al., 2001). 

O aumento no nível de energia na dieta de animais Aberdeen Angus e 

Hereford melhorou o ganho em relação ao aumento de concentrado. 

Provavelmente devido a melhor disponibilidade de nutrientes (BRONDANI et al., 

2004). ARAUJO et al. (1998) trabalhando com diferentes níveis de volumoso na 

dieta sendo 10, 25, 40 e 55% observaram um comportamento linear decrescente 

para os níveis de inclusão de volumoso para ganho médio diário. 
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Alguns trabalhos revisados mostraram que a conversão alimentar melhora 

linearmente com a inclusão de concentrado na dieta. Um vez atendida a energia 

de mantença o restante é desviado para produção de carne e deposição de 

gordura na carcaça. (FERREIRA et al., 1998; BRONDANI et al., 2004). 

Utilizando diferentes níveis de volumoso (10, 25, 40 e 55%) na dieta de 

bezerros mestiços Holandês x Zebu abatidos com 180 ou 300 kg, ARAÚJO et al. 

(1998) verificaram que a conversão alimentar apresentou aumento linear. 

MISSIO et al. (2009) relataram que a idade de abate,  o consumo de fibras 

em detergente neutro e a conversão alimentas diminuíram com o aumento do 

nível de concentrado. O consumo de matéria seca em porcentagem do peso vivo 

e do tamanho metabólico apresentaram comportamento quadrático, aumentando 

até os níveis de 67 e 75% de concentrado na dieta, respectivamente. O consumo 

de energia digestível e o ganho de peso vivo médio diário apresentaram 

aumentos lineares com a elevação do nível de concentrado. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local 

 

 O experimento ocorreu em duas fases, a recria e a terminação, em locais 

distintos. A fase de recria foi conduzida na área Experimental da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), localizada na região fisiográfica urbana da cidade de 

Goiânia, com altitude média de 771m, latitude 16º 36’ Sul e longitude 49º 15’ 

Oeste. A precipitação pluviométrica foi de 719,8 mm, a temperatura média 22,34 

°C e a umidade relativa do ar média 77,2 (EA/UFG,2009). Essa fase teve início no 

dia 23 de fevereiro de 2008 com o termino no dia 12 de Julho de 2008.  

E a terminação foi conduzida na fazenda escola da Escola de Veterinária 

da Universidade Federal de Goiás, localizada na região fisiográfica urbana da 

cidade de Goiânia, latitude 16º 59’ Sul e longitude 49º 28’ Oeste. A precipitação 

pluviométrica foi de 352,20 mm, a temperatura média 24,53 °C (figura 2) e a 

umidade relativa do ar 64,39 (EA/UFG,2009). Com o início no dia 13 de julho de 

2008 e encerrou-se no dia 29 de novembro de 2008. 

 

 

FIGURA 2 – Médias da temperatura e precipitação pluviométrica (PP) do período 

de terminação. 
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3.2 Tratamentos 

  

Utilizou-se delineamento inteiramente casualisado em esquema fatorial 2x2 

(dois níveis de concentrado na recria e duas proporções de concentrado na 

terminação). Os dados foram analisados pelo seguinte modelo matemático: 

 

Yijk = µ + ai + bj + (ab)ij + Eijk 

 

Onde Yijk = conjunto de observações da variável dependente correspondente da 

recria i, terminação j e repetição k; µ = média de todas as observações; a i = efeito 

da i-esima recria, sendo 1= alto e 2= médio; bj = efeito da j-esima terminação, 

sendo 1= alto e 2= médio; (ab)ij = interação entre a recria de ordem i e terminação 

de ordem j; Eijk = erro experimental referente à observação da recria i, terminação 

j e repetição k.  

Foram utilizados 24 bezerros mestiços de origem leiteira, obtidos de 

fazendas próximas do município de Orizona - Goiás, com peso e idade 

aproximados. Na recria os animais foram divididos em dois lotes com doze 

animais cada, um lote recebem alto nível de suplementação (1,0% do peso vivo)   

e o outro lote recebendo médio (0,5%). Na terminação cada lote da recria foi 

dividido em dois com seis animais cada, um lote recebendo alta (80%) proporção 

de concentrado na dieta e outro média (50%), como descrito no Quadro 1. 

Formando os seguintes tratamentos: 

 Tratamento 1 – alto nível de suplementação na recria e alta proporção de 

concentrado na terminação (TAA); 

 Tratamento 2 – alto nível de suplementação na recria e média proporção 

de concentrado na terminação (TAM); 

 Tratamento 3 – médio nível de suplementação na recria e média proporção 

de concentrado na terminação (TMA); 

 Tratamento 4 – médio nível de suplementação na recria e média proporção 

de concentrado na terminação (TMM). 
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QUADRO 1 – Tratamentos experimentais dos animais mestiços de origem leiteira  

 T1 T2 T3 T4 

Recria A 1,0% A 1,0% M 0,5% M 0,5% 

Terminação A 80% M 50% A 80% M 50% 

A= alto, M= médio. 

 

 

3.3 Recria 

 

Os animais tinham idade média de dez meses e o peso inicial de 120 kg 

em média. Foram desverminados antes do inicio do período experimental e 

vacinados segundo o calendário profilático da região. A área de pastejo foi 

utilizada em sistema de rotacionado, 16 piquetes sendo quatro piquetes para cada 

lotes, área de manejo era provida de bebedouro, cochos e sombrites. Os animais 

eram alimentados duas vezes ao dia, às 7h e às 17h e levados diariamente à área 

de manejo onde recebiam os tratamentos. A cada 21 dias os animais eram 

pesados e medidos formando assim os períodos totalizando seis períodos nessa 

fase. Após o período de adaptação de 14 dias teve inicio o período experimental. 

 Os ingredientes usados na composição do concentrado durante a recria 

foram milho e sal mineral. 

 Na Tabela 1 são apresentados os valores da composição bromatologica do 

pasto por período. 
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TABELA 1 – Valores da matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etério 

(EE), fibra em detergente ácido (FDA), fibra em detergente neutro 

(FDN) e cinzas (CINZAS), determinado no laboratório de 

bromatologia da Universidade Federal de Goiás, os intervalos de 

cada período foram de 21 dias 

PERÍODOS 

 1 2 3 4 5 6 

MS 31,50 32,20 32,49 39,70 39,21 42,41 

PB 7,92 8,00 8,22 6,93 6,52 6,30 

EE 1,53 1,50 1,66 1,50 1,41 1,31 

FDA 36,87 37,08 37,99 39,84 40,69 42,23 

FDN 75,81 69,27 68,78 72,66 76,51 73,43 

CINZAS 7,13 6,93 6,31 6,23 6,14 5,63 

  

 

 

3.4 Terminação 

 

Após o período de recria os animais foram levados ao confinamento com 

idade média de 15 meses e peso vivo médio de 242,98 kg. Foram alojados em 

baias individuais parcialmente coberta, providas de bebedouros sendo um para 

duas baias e cochos individuais, permanecendo até atingirem aproximadamente 

390kg de peso vivo em média do lote. 

A dieta era composta por grão de milho moído, farelo de soja, uréia, 

ionóforos, virginiamicina e minerais (Tabela 1). Os teores de proteína bruta e 

mineral das dietas foram calculados seguindo as recomendações do NRC (1996). 

O volumoso utilizado foi silagem de sorgo. 

Nas tabelas 2, 3 e 4 são apresentados as quantidades de cada ingrediente 

na dieta total, sal mineral e análise bromatológica do concentrado e da silagem, 

respectivamente. 
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FIGURA 3. Área onde foi conduzido o experimento.  

 

Durante o período em confinamento, os animais foram alimentados ad 

libitum, sendo a dieta fornecida duas vezes ao dia, às 8h e 17h. Foram utilizados 

caixas plásticas para facilitar a mistura da silagem com o concentrado, e a 

distribuição nos cochos. O consumo voluntário da dieta foi registrado diariamente, 

através da pesagem da quantidade de alimento oferecido e das sobras de 

alimento do dia anterior, realizada todos os dias antes do primeiro trato e o ajuste 

para que a sobra ficasse próximo de 10%. 
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FIGURA 4. Animais alojados nas baias experimentais 

 

 

TABELA 2 – Ingrediente que compõe a ração dos mestiços alimentados com dois 

níveis de concentrado na matéria seca da dieta total. 

Ingredientes proporção de concentrado 

 50% 80% 

Silagem 50 20 

Milho 29 66,5 

Farelo Soja 18,5 11,5 

Uréia 0,5 0,5 

Mineral* 2 1,5 

Total 100 100 
* fosfato 13,56%; calcita 50,53%; micro 9,86%; sal 24,65%; virginiamicina 0,81%; ionóforo 
0,59%. 
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TABELA 3 – Valores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), extrato 

etéreo (EE) e cinzas dos concentrados, silagem e dietas total, 

determinado no laboratório de bromatologia da Universidade 

Federal de Goiás 

 Concentrado Silagem Dietas Total 

 50% 80% Sorgo 50% 80% 

MS 85,90 85,75 25,56 55,73 79,75 

PB 24,77 17,91 7,63 16,20 17,57 

FDN 13,69 13,38 59,20 36,44 17,99 

FDA 7,14 4,60 38,60 22,87 8,26 

EE 2,63 2,21 1,90 2,27 2,22 

CINZAS 7,45 4,45 3,81 5,63 4,68 
 

 As pesagens aconteceram no início do experimento e em intervalos de 21 

dias, após jejum de sólidos de 12 horas. Na mesma ocasião foram realizados 

mensurações corporais e avaliado o escore de condição corporal (ECC) dos 

animais. 

Foram avaliados o consumo de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), 

fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e extrato etério 

(EE) expressos em kg/animal/dia, por 100 kg de peso vivo e por unidade de 

tamanho metabólico; consumo de energia digestível expresso em 

Mcal/animal/dia, por 100 kg de peso vivo e por unidade de tamanho metabólico; 

consumo de energia líquida de mantença e energia líquida de ganho; ganho de 

peso médio diário (GMD); conversão alimentar (CA) de matéria seca e energia 

digestível em ganho de peso. 

 

 

3.5 Avaliação do Alimento 

 

Duas amostras de cada concentrado foram coletadas, cinco da silagem 

sendo uma de cada silo aberto e das sobras foram coletadas sete amostras de 

cada animal, todas as amostras foram pré-secadas em estufa de ar forçado a 
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60°C por 72 horas para determinação do teor de matéria parcialmente seca, em 

seguida moídas em moinho tipo “Willey” com peneira de malha de um milímetro, 

para determinação dos teores de matéria seca (MS) e matéria orgânica (O), de 

proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) e cinzas segundo AOAC (1984); teores de 

fibra em detergente neutro (FDN), e de fibra em detergente ácido (FDA) segundo 

Van Soest & Wine (1967). Os consumos médios de energia líquida de mantença 

(ELm) e energia líquida de ganho (ELg) pelos animais foram calculados segundo 

equações sugeridas pelo NRC (1984), sendo: ELm=0,077*PV0,75; 

ELg=0,0493*PV0,75* ganho de peso médio diário (GMD)1,097.  

 

 

3.6 Medidas Corporais e Escore de Condição Corporal 

 

As medidas corporais foram tomadas com o auxilio de tronco de 

contenção, sendo elas perímetro torácico: medida tomada pelo contorno do toráx 

passando pelo cilhadouro e voltando perpendicularmente à linha do dorso; 

comprimento: correspondendo à distância da ponta inferior da espátula e a ponta 

do ísqueo; altura da cernelha: correspondendo à distância da cernelha até a 

superfície do solo; altura da garupa: correspondendo à distância do sacro até a 

superfície do solo; perímetro de canela: medida tomada horizontalmente na 

porção mediana do metacarpo direito.   

 Foram avaliados os escores corporais ao final de cada período de acordo 

com a seguinte pontuação: 1=estado muito magro; 2=magro; 3=médio; 4=gordo; 

5=muito gordo (RESTLE, 1977). 

 

 

3.7 Estátistica 

 

Os dados foram analisados pelo pacote estatístico SAS (1997). Na análise 

de variância, para as variáveis estudadas, cada animal constituiu uma unidade 

experimental. As diferenças entre médias foram detectadas através do teste 

Tukey a 5% de probabilidade. Foram realizadas ainda análises de correlação. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Consumo 

 

Segundo SILVA (2006) os mecanismos reguladores do consumo são fatores 

físicos pelo enchimento do rúmen, fatores químicos e metabólicos pelos 

nutrientes na corrente sanguínea, fatores neuro-hormonais e ingestão de água. 

Apesar de ser influenciada por vários fatores é importante avaliar, pois o custo da 

terminação está diretamente relacionado com o consumo (COSTA et al., 2002; 

MENEZES & RETLE 2005). 

No tratamento com alto concentrado na recria e terminação (TAA) os 

animais apresentaram maior consumo médio diário de matéria seca que os 

animais do com médio concentrado na recria e terminação (TMM), ambos não 

diferindo dos tratamentos com média e alto concentrado na recria e terminação, 

respectivamente (TAM e TMA), esse maior consumo provavelmente foi devido ao 

maior peso inicial, pois quando corrigido para 100 kg de peso vivo e unidade de 

tamanho metabólico essa diferença deixou de existir. 

Valores semelhantes para consumo de matéria seca/animal/dia (CMSkg), 

ganho médio diário (GMD) e conversão alimentar (CA) foram descritos por 

MAGALHÃES et al. (2005), trabalharam com níveis (0,10, 20 e 30%) de inclusão 

de casca de algodão na dieta de mestiços de origem leiteira com 40% de 

concentrado na dieta. Para o tratamento com alto concentrado na recria e 

terminação (TAA) os valores de CMSkg e GMD foram superiores aos 

apresentados pelos autores, provavelmente pelo maior teor de matéria seca na 

dieta do deste estudo. 
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TABELA 4 – Médias do consumo/animal/dia (kg), por 100 kg de peso vivo (% PV) 

e por unidade de tamanho metabólico (PV 0,75) para matéria seca 

(MS), proteína bruta (CPB), fibra em detergente neutro (CFDN), 

fibra em detergente ácido (CFDA), extrato etério (EE), cinzas 

(CINZAS) e energia líquida de manutenção (ELm) e energia líquida 

de ganho (ELg) 

  TAA1 TAM2 TMA3 TMM4 CV% 

 consumo de matéria seca 

CMSKg 9,30a 8,50ab 8,40a 8,00ab 8,73 

CMSPV 2,80 2,50 2,70 2,60 8,92 

CMSTM 120,70 109,60 113,50 108,10 8,08 

 consumo de proteína bruta 

CPBkg 1,07 1,07 0,93 1,01 10,58 

CPBPV Kg 0,33 0,32 0,30 0,33 9,25 

CPBTM g 13,92 13,74 12,56 13,79 9,52 

 consumo de fibra em detergente neutro 

CFDNkg 1,59b 2,56a 1,36b 2,34a 12,2 

CFDNPV kg 0,49b 0,77a 0,44b 0,77a 10,35 

CFDNTM g 20,70b 32,96a 18,42b 31,98a 10,66 

 consumo de fibra em detergente ácido 

CFDAkg 0,96b 1,40ª 0,81b 1,28ª 12,69 

CFDAPV kg 0,29b 0,42ª 0,26b 0,42ª 11,26 

CFDATM g 12,48b 18,02ª 11,06b 17,53ª 11,38 

 consumo de extrato etério 

CEEkg 0,15ab 0,16a 0,13b 0,15ab 10,09 

CEEPV kg 0,05 0,05 0,04 0,05 12,12 

CEETM g 2,00 2,10 1,82 2,09 10,18 

 energia líquida 

ELm 5,93 5,97 5,69 5,63 2,65 

ELg 6,02 5,36 5,15 4,81 19,76 
1- Alto nível de concentrado na recria e alto nível de concentrado na terminação; 2-Alto nível de 
concentrado na recria e médio nível de concentrado na terminação; 3- Médio nível de concentrado 
na recria e alto nível de concentrado na terminação; 4- Médio nível de concentrado na recria e 
médio nível de concentrado na terminação. 

  

Não houve diferença (P>0,05) para consumo de proteína bruta/animal/dia 

(CPBkg), consumo de proteína/100kg de peso vivo (CPBPV) e consumo de 

proteína bruta/unidade de tamanho metabólico (CPBTM) em relação aos 

tratamentos. O que era esperado, pois as dietas foram balanceadas para serem 

isoprotéicas.  Valores semelhantes foram descritos por ARBOITTE et al. (2004)  

sendo 1,04; 0,25 e 11,35 para CPBkg, CPBPV e CPBTM. Esses autores também 
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não encontraram diferença (P>0,05) para os pesos de abate comparados. A maior 

proporção de concentrado na dieta pode aumentar a ingestão dos nutrientes e de 

forma mais balanceadas BRONDANI et al. (2004) observaram valores inferiores 

ao presente estudo para CPBkg provavelmente pela menor proporção de 

concentrado na dieta sendo os tratamentos de 12 e 32%. COSTA et al. (2002) 

relataram valores menores ao do presente estudo para CPBkg comparado ao 

tratamento alto (TAA) que atingiu o peso de abate em menor tempo no presente 

estudo, comparado ao menor peso de abate do trabalho citado sendo que os 

demais tratamento foram semelhante. E todos os tratamentos foram semelhantes 

para CPBPV e CPBTM. Provavelmente pelo nível de concentrado na dieta que 

era de 52% inferior aos tratamentos alto (TAA e TMA) e semelhante ao 

tratamentos médios (TAM e TMM). 

Os tratamentos com 50% de concentrado na recria (TAM e TMM) 

apresentaram maior consumo de fibra em detergente neutro e ácido por 

animal/dia e por unidade de tamanho metabólico (CFDNkg, CFDNTM, CFDAkg e 

CFDTM, respectivamente) devido à maior teor de fibra em detergente neutro e 

ácido (FDN e FDA) na dieta.  Valores menores aos relatados por COSTA et al. 

(2002) e BRONDANI et al. (2004) provavelmente pelo maior teor de FDN e  FDA 

na dieta em comparação ao presente estudo. 

Não houve diferença significativa (P>0,05) para energia líquida de 

mantença (ELm) e energia líquida de ganho (ELg) entre os tratamentos. 

Provavelmente pelo GMD semelhantes dos animais que se diferiram (P<0,05) 

somente no peso inicial. Os valores do presente estudo foram menores aos de 

outros trabalhos (ARBOITTE et al., 2004; PACHECO et al., 2005), que utilizaram 

animais mais pesados o que explica a diferença nos valores. Valores semelhante 

para ELm  e  menores para ELg foram relatados por COSTA et al. (2002) essa 

diferença para ELg provavelmente é pelo menor ganho em peso. 

 

4.2 Escore de Condição Corporal 

O escore corporal (EC) não apresentou diferença (P>0,05). O aumento na 

concentração energética da dieta melhora o estado corporal. Pois atendida as 

exigências de manutenção e o crescimento o organismo passa a depositar o 
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excesso da energia consumida sob a forma de gordura conferindo adequado grau 

de acabamento à carcaça ARBOITTE et al. (2004). 

 

TABELA 5 – Dados do escore corporal inicial (ECI), final (ECI) e ganho em escore 

corporal total (GET) de animais mestiços de origem leiteira 

 TAA1 TAM2 TMA3 TMM4 CV% 

ECI 3,23 3,12 3,09 3,07 5,91 

ECF 3,44 3,36 3,42 3,38 3,33 

GET 0,20 0,24 0,33 0,31 47,89 

1- Alto nível de concentrado na recria e alto nível de concentrado na terminação; 2-Alto nível de 
concentrado na recria e médio nível de concentrado na terminação; 3- Médio nível de concentrado 
na recria e alto nível de concentrado na terminação; 4- Médio nível de concentrado na recria e 

médio nível de concentrado na terminação. 
 

  

Comparando diferentes pesos de abate COSTA et al. (2005) observaram 

que o estado corporal e o ganho em estado corporal aumentaram linearmente em 

relação aos aumentos do peso de abate. Os animais abatidos com 340 kg 

apresentaram um estado corporal final de 3,61 (entre 3=médio e 4=gordo) 

superiores ao presente trabalho com o peso de abate superior ao citado pelos 

autores, sendo essa diferença provavelmente pelo grupo genético que apresentar 

depósito de gordura mais precocemente que os mestiços de origem leiteira. 

 Aumentos no escore corporal devido a dietas mais energéticas foram 

observado por ARBOITTE et al. (2004) em animais 5/8 Nelore e 3/8 Charolês, os 

autores relataram um ganho de 0,85 pontos em 30 dias de confinamentos. Após 

utilizada a energia para manutenção e crescimento, o organismo passa a 

depositar de gordura. Portanto, quanto maior a concentração de energia da dieta 

ingerida, maior é a quantidade de energia disponível para deposição de tecido 

adiposo e mais rápido também será a deposição de gordura subcutânia, que vai 

conferir o adequado grau de acabamento à carcaça. 

Segundo MENEZES & RESTLE (2005) o cruzamento beneficia a 

deposição de gordura, uma vez que os animais mestiços Zebuíno x Taurino em 

todas as gerações apresentaram maior escore corporal que a média dos puros. A 
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diferença entre o escore corporal dos animais mestiços em relação aos puros 

reduziu no final do período de confinamento, queda de 40,87% na G2, 16,99% na 

G3 e 10,56% na G4. 

 Comparando animais jovens e superjovens PACHECO et al. (2005) 

observaram que no inicio do período experimental, animais da categoria jovem 

apresentaram maior estado corporal inicial (2,95 pontos) quando comparados aos 

da categoria superjovem (2,81 pontos), ambos abaixo do estado médio, ou seja, 

com pouca deposição de gordura, indicando que os novilhos jovens 

apresentavam, ao inicio do período experimental, maior expressão muscular que 

os novilhos superjovens. Porem, os resultados inverteram-se quando avaliado o 

estado corporal final, que foi superior nos animais superjovens (4,35 vs 3,72 

pontos). Os autores relataram que este resultado é explicado pelo maior ganho 

em estado corporal total (1,54 vs 0,78 pontos), associado ao maior período de 

alimentação, alterando a composição do ganho de peso, ou seja, maior acúmulo 

de gordura em relação à deposição muscular. Os autores também observaram 

maior precocidade para deposição de gordura da raça Nelore, demonstrando 

marcante efeito genético aditivo para esta característica. 

 

 

4.3 Medidas Corporais 

 

 Não ocorreu diferença (p>0,05) no comprimento (COMP) inicial e final dos 

animais, no entanto, os animais do tratamento com médio concentrado na 

terminação (TAM) apresentaram maior (p< 0,05) ganho total nesta medida 

durante a terminação. O perímetro torácico (PT) inicial foi maior (p<0,05) nos 

animais suplementados com 1,0% do peso vivo na fase de recria (TAA e TAM), 

entretanto, não ocorreu diferença significativa entre os tratamentos no PT final. 

Isto foi devido ao maior ganho total desta medida nos animais que previamente ao 

confinamento receberam no pasto o nível médio de suplementação. Portanto, a 

diferença inicial foi compensada no confinamento onde os animais foram 

terminados com pesos semelhantes.  
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TABELA 6 – Médias de evolução de medidas corporais de comprimento, 

perímetro torácico, altura de cernelha, altura de garupa e 

perímetro de canela de novilhos mestiços de origem leiteira 

 TAA1 TAM2 TMA3 TMM4 CV% 

 COMPRIMENTO  

Inicial 107,08 108,00 104,00 107,17 4,75 

Final 116,17 121,00 123,60 119,17 3,79 

Ganho 9,08b 13,00b 19,60a 12,00b 34,39 

 PERIMETRO TORÁCICO  

Inicial 155,75a 156,50a 145,50b 143,42b 4,73 

Final 179,33 182,17 176,40 180,83 3,46 

Ganho 23,58b 25,67b 30,90ab 37,42a 23,43 

 ALTURA CERNELHA  

Inicial 117,17 118,25 112,90 116,33 3,47 

Final 122,50 125,83 123,30 127,58 2,98 

Ganho 5,33c 7,58b 10,40ab 11,25a 36,97 

 ALTURA GARUPA  

Inicial 123,08ab 124,42a 115,20c 119,92b 3,05 

Final 129,42bc 134,17a 128,20c 133,33ab 2,94 

Ganho 6,33c 9,75b 13,00a 13,42a 17,63 

 PERIMETRO CANELA  

Inicial 17,17a 17,17a 16,10b 16,17b 4,70 

Final 20,67 20,67 19,70 19,67 6,14 

Ganho 3,50 3,50 3,60 3,50 26,62 

1- Alto nível de concentrado na recria e alto nível de concentrado na terminação; 2-Alto nível de 

concentrado na recria e médio nível de concentrado na terminação; 3- Médio nível de concentrado 

na recria e alto nível de concentrado na terminação; 4- Médio nível de concentrado na recria e 

médio nível de concentrado na terminação. 
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Segundo ROCHA et al. (1999) o perímetro torácico (PT) tem sido 

considerado a medida linear de maior precisão na determinação do crescimento 

muscular e no COMP corporal, a de menor precisão. Os mesmos autores 

observaram que o COMP e a altura variam em função de crescimento do 

esqueleto, atingindo um limiar à maturidade, sendo o PT em função do 

crescimento muscular. 

Avaliando a puberdade de touros Nelore FRENEAU et al. (2006) relataram 

valores para perímetro torácico (PT) de  146,9 cm para animais de 15 meses. 

Semelhantes aos PT de entrada quando os animais tinha aproximadamente 15 

meses de idade. Para os animais de 18 meses os autores relataram valores de 

158,5 cm, inferior ao do presente estudo com a mesma idade quando saíram do 

confinamento. Essa diferença é devido à raça e o sistema diferente de 

terminação. 

Comparando dois grupos genéticos Nelore e Charolês e suas cruzas 

MENEZES et al. (2008) relataram valores semelhantes aos observados no 

presente experimento para ganho em comprimento (COMP) (12,67; 13,60 e 8,69 

para Charolês, Nelore e mestiços respectivamente), com exceção do tratamento 

médio/alto (TMA) que apresentou maior ganho em COMP. E para o ganho em PT 

os valores foram 19,83; 17,87 e 13,06 para Charolês, Nelore e mestiços, 

inferiores aos do presente estudo, provavelmente devido a dieta mais energética, 

pois os autores relataram que a proporção de concentrado era de 48%. CYRILLO 

et al. (2000) estudando efeitos de seleção para Nelore com 13 meses de idade 

observaram valores semelhantes para PT inicial e superiores para COMP. Esses 

maiores valores são devido aos grupos genéticos. 

A altura de cernelha (AC) não diferiu significativamente entre tratamentos no 

início e final do confinamento. Porém, o ganho total do tratamento médio na recria 

e terminação (TMM) foi maior (p<0,05) que os tratamentos alto/alto e alto/médios 

(TAA e TAM, respectivamente), mas não diferiu do tratamento médio/alto (TMA). 

Animais do tratamento alto/alto (TAA) apresentaram o menor ganho em AC 

durante a terminação.  

Animais que receberam menor nível de suplementação na recria 

apresentaram menor altura de garupa (AG) no início do confinamento, porém, 

tiveram maior ganho total durante o confinamento. Esta medida final foi maior 
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(p<0,05) nos animais dos tratamentos que receberam o nível médio de 

concentrado na terminação (TAM e TMM). NORTHCUTT et al. (1992) observaram 

que mensurações corporais lineares, como altura e comprimento, são mais 

precisas na determinação do tamanho à maturidade que o peso, pois o peso e a 

gordura subcutânea podem sofrer flutuações periódicas, conforme o estado 

nutricional dos animais, enquanto as medidas corporais lineares são mais 

constantes. 

Avaliando medidas corporais em cruzamentos entre Nelore e Charolês 

MENEZES et al. (2008) observaram os valores 6,37; 4,67 e 5,89 cm de ganho em 

AC e 7,17; 4,27 e 4,58 cm de ganho em AG, para Charolês, Nelore e mestiços 

respectivamente, ganhos inferiores ao presente estudo provavelmente pelo maior 

tempo em confinamento pois os animais que permaneceram menor tempo foram 

os valores mais próximos. 

Animais submetidos ao maior nível de suplementação na recria tiveram 

maior (p<0,05) perímetro de canela (CAN) no início da terminação em 

confinamento. No entanto, não foram observadas diferenças significativas entre 

os tratamentos para o ganho total e o perímetro de canela final. 

 

TABELA 7 – Coeficiente de correlação entre as variáveis comprimento (COMP), 

perímetro torácico (PT), altura de cernelha (AC), altura de garupa 

(AG), perímetro de canela (CAN), consumo de matéria seca 

(CMS), ganho médio diário (GMD) e conversão alimentar (CA) 

  COMP PT AC AG CAN GMD PESO 

COMP  0,64* 0,70* 0,56* 0,60* 0,15 0,72* 

PT   0,63* 0,66* 0,73* 0,18 0,92* 

AC    0,88* 0,46** 0,25 0,65* 

AG     0,39*** 0,25 0,71* 

CAN      0,13 0,81* 

GMD       -0,11 

PESO         
*P< 0,01; **P< 0,05; ***P<0,1 

 Todas as medidas corporais apresentaram correlação significativa para o 

peso e não apresentaram para ganho médio diário (GMD). Entre as medidas 

corporais o comprimento (COMP) apresentou correlação significativa (P<0,01) 
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para perímetro torácico (PT), altura de cernelha (AC), altura de garupa (AG) e 

perímetro de canela (CAN). O PT para AC, AG e CAN. O AC para AG e CAN 

(P<0,05). E AG para CAN. 

 Correlações semelhantes foram relatados por MENEZES et al. (2008) 

sendo 0,75; 0,80; 0,77; 0,79 para COMP, PT, AC e AG respectivamente, para o 

PI. E 0,80; 0,82; 0,77; 0,73 de PS para as mesmas características 

respectivamente. Mostrando a alta correlação entre as medidas corporais e o 

peso principalmente o PT. A utilização na pratica dessas medidas pode ser 

principalmente para separar lotes na entrada do confinamento e/ou prever dias 

em confinamentos (REIS et al., 2008). 

Avaliando parte dessas medidas CYRILLO et al. (2001) observaram 

correlações genotípicas de 0,65; 0,70 e 0,48 para AG, PT e COMP 

respectivamente, para peso de 378 kg para animais Nelore inferiores ao presente 

estudo. Valores semelhante foram relatados por REIS et al., (2008) trabalhando 

com animais do mesmo grupo genético do presente estudo observaram valores 

de 0,92; 0,73 e 0,88 para PT, COMP e AG, respectivamente para correlação com 

o PESO. 

 

4.4 Desempenho 

 

Os animais dos tratamentos que receberam maiores níveis de concentrado 

na recreia (TAA e TAM) foram os que tiveram maiores pesos de entrada no 

confinamento e permaneceram menor tempo em confinamento para atingirem o 

peso de abate sendo dois períodos (21 dias cada período) a menos para o 

tratamento alto/alto (TAA) e um período para o tratamento alto/médio (TAM) em 

relação aos tratamentos que receberam médio nível de concentrado na recria 

(TMA e TMM), evidenciando a importância do peso de entrada com o período de 

permanência no confinamento (PACHECO et al., 2006). O ganho em peso total 

(GPT) foi maior (P<0,05) para os tratamentos com médio nível de concentrado na 

recria (TMA e TMM) devido ao menor peso de entrada, sendo o peso de saída 

estipulado para quando o lote atingisse médio entre 390 e 400 kg. 

Períodos curtos de confinamento representam menor consumo de energia 

de mantença, alem de maior rotatividade de animais e melhor giro de capital. 
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ARBOITTE et al. (2004) trabalhando com diferentes pesos de abate observaram 

que o ganho médio diário (GMD) decresceu a medida que o peso de abate 

aumentou. Observaram queda de 0,450 kg, representando uma redução de 26% 

entre os animais com menor peso para os animais com maior peso de abate. 

Diferença também observada por COSTA et al. (2002) de 12,8% do grupo de 

340kg de peso para o de 430kg peso de abate. Explica pela maior energia gasta 

para manutenção. 

 

TABELA 8 – Médias dos dias em confinamentos (DC) as médias de peso inicial 

(PI) e final (PF), ganho em peso total (GPT), ganho médio diário 

(GMD) e conversão alimentar (CA) 

 TAA1 TAM2 TMA3 TMM4 CV% 

DC 84,00a 105,00b 126,00c 126,00c - 

PI 263,67a 259,75a 224,50b 224,00b 10,91 

PF 391,33 401,83 397,0 387,5 8,25 

GPT 127,67c 142,08bc 172,50a 163,50ab 14,67 

GMD 1,5 1,4 1,4 1,3 15,47 

CA 6,3 6,4 6,2 6,1 17,51 

1- Alto nível de concentrado na recria e alto nível de concentrado na terminação; 2-Alto nível de 

concentrado na recria e médio nível de concentrado na terminação; 3- Médio nível de concentrado 

na recria e alto nível de concentrado na terminação; 4- Médio nível de concentrado na recria e 

médio nível de concentrado na terminação. 

Diferença de peso de abate foi estudada por COSTA et al. (2002), 

comparando os dados com o presente trabalho observamos que os dias de 

confinamento para o tratamento com menor peso de abate foi semelhante ao 

tratamento alto/alto (TAA), o peso final (PF) foi de 391,33kg para o mesmo 

tratamento acima dos 340kg descrito pelos autores, ainda foram observados 

menores peso inicial (PI), e maiores PF e ganho em peso total (GPT). Esses 

melhores valores para GPT e escore é devido ao fato de serem raças 

selecionadas para produção de carne. 

Comparando o desempenho e características de carcaça de diversos grupos 

genéticos, entre eles o Nelore e Holandês puros além de cruzamentos entre raças 
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selecionadas para produção de carne, LEME et al. (2000) apresentaram dados de 

peso inicial e peso final superiores e o ganho em peso total inferiores para as 

duas raças puras com 117 dias de confinamento aos apresentados no presente 

trabalho. Além do efeito do confinamento o cruzamento e a idade são a provável 

diferença, pois os animais eram de 18 a 20 meses contra 15 meses do presente 

estudo no inicio do confinamento. 

A conversão alimentar (CA) não apresentou diferença significativa (P>0,05) 

em relação os níveis de concentrado nas dietas. Em outro estudo comparando 

diferentes níveis de concentrado para mestiços RESENDE et al. (2001) 

observaram um comportamento linear decrescente para CA em relação aos níveis 

de inclusão de concentrado nas dietas 15, 30, 45, 60 e 75%. Os autores relataram 

que a CA melhorou 0,08kg MS/kg ganho, para cada aumento percentual no nível 

de concentrado na dieta. Essa melhora é provavelmente pelo maior nível de 

energia na dieta. 

ARBOITTE et al. (2004) comparando pesos de abate com animais 5/8 

Nelore 3/8 Charolês tendo 40% de concentrado na dieta observamos valores 

maiores para ganho médio diário (GMD) e melhor conversão alimentar (CA). Já 

BRONDANI et al. (2004) comparando níveis de concentrado na dieta e dois 

grupos genéticos (Aberdeen Angus e Hereford) observaram valores semelhante 

para ganho médio diário, e melhor CA comparado ao presente trabalho. COSTA 

et al. (2002) comparando diferentes peso de abate para animais Red Angus com 

43,79% de concentrado na dieta apresentaram valores semelhante para GMD e 

melhor CA. Esses grupos genéticos sofreram maior pressão de seleção para 

produção de carne diferente dos animais do presente estudo que são 

selecionados para produção de leite. 

FERNANDES et al. (2004) observaram que o desempenho de machos 

inteiros Nelore (N), ½ Holandês x Nelore, ½ Caracu x Nelore, na fase de recria e 

terminação, apresentaram similaridade no GMD e CA na fase de terminação 

(abate 450 a 480 kg). Esse trabalho mostra a importância de maiores estudos 

sobre animais mestiços de origem leiteira para produção de carne, pois os 

animais ½ Holandês-Nelore apresentaram GMD similar aos animais Nelore puros.  

Outro trabalhando com machos de origem leiteira 7/8 e 15/16 Holandês x Zebu, 

abatidos em três estágios de desenvolvimento, 250, 300 e 350 kg, é o de ROCHA 



30 

 

et al. (1999), que também observaram ganhos de peso satisfatórios. PACHECO 

et al. (2005) para os animais da categoria jovem, relataram que foram necessários 

30 dias de terminação nos 5/8Nelore 3/8Charolês e 39 dias nos 5/8Charolês 

3/8Nelore. Os autores ainda destacaram também a vantagem de maiores pesos 

no início da fase de terminação. A conversão alimentar (CA) é uma característica 

importante do ponto de vista prático, já que relaciona o que é gasto em forma de 

alimentos e o que é retornado na forma de ganho em peso. É necessário 

melhorar a eficiência alimentar no confinamento, pois está diretamente ligado com 

o aspecto econômico (ARBOITTE et al., 2004). 

O tempo que os animais permanecem no confinamento também afetam a 

conversão alimentar, como mostra ARBOITTE et al. (2004) comparando 

diferentes pesos de abate  observaram que conversão alimentar aumentou 

linearmente, indicando que a eficiência de transformar alimentos em ganho em 

peso decresceu. Eles ainda relatam que os animais abatidos com 425 kg 

consumiram 20,4 e 29,6% a menos de alimento por kg de ganho de peso que os 

abatidos com 467 e 510kg respectivamente. Os autores explicam que a queda na 

eficiência alimentar foi conseqüência do decréscimo no GMD provocado pelo 

aumento do peso de abate de 425 para 510 kg. A redução na eficiência alimentar 

foi causada pelo aumento da exigência da energia liquida de mantença (Elm) e 

pela composição de ganho em peso, que passou a ser mais energética à medida 

que o peso de abate aumentou. Condição também descrita por COSTA et al. 

(2002), a CA aumentou linearmente com o aumento de peso de abate. Sendo os 

animais com menor peso de abate mais eficiente. 

Em outro trabalho na mesma linha de pesquisa FERNANDES et al. (2004) 

observara que os animais ½ Caracu apresentaram pior CA quando comparados 

aos animais Girolando e Nelore puro comprovando o efeito de grupo genético. 
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5. CONCLUSÃO 

 Os animais com maior quantidade de concentrado na recria (1,0% do peso 

vivo) apresentaram melhor desempenho no confinamento que os animais que 

receberam menor (0,5% do peso vivo). No confinamento os animais que 

receberam maior quantidade de concentrado (80% da dieta total) não 

apresentaram melhor desempenho que os animais que receberam menor 

quantidade (50% da dieta total). O que podemos observar que nas condições do 

presente estudo a melhor estratégia de alimentação foi com alta proporção de 

concentrado na recria e médio na terminação. 

 Esses animais apresentaram maior perímetro torácico, altura de cernelha e 

altura de garupa no inicio do confinamento. Mostrando melhor desenvolvimento 

corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

6. REFERÊNCIAS 

1. ARBOITTE, M. Z.; RESTLE, J.; ALVES FILHO, D. C. A.; BRONDANI, I. L.; 

SILVA, J. H. S.; NÖRNBERG, J. L.; KUSS, F. Desempenho em confinamento de 

novilhos 5/8 Nelore – 3/8 Charolês abatidos em diferentes estádios de 

desenvolvimento. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.33, n.4, p. 947- 

958, 2004. 

2. ARRIGONI, M. D. B. Eficiência produtiva de bovinos de corte-Modelo 

biológico Superprecoce: Desenvolvimento de linha de pesquisa. Jaboticabal: 

Universidade Estadual Paulista, 2003. 428p. Tese (Livre-docência) – Universidade 

Estadual Paulista, 2003. 

3. ARAUJO, G. G. L.; SILVA, J. F. C.; FILHO, S. C. V.; CAMPOS, O. F.; 

PEREIRA, J. C.; SIGNORETTI, R. D.; TURCO, S. H. N.; TEXEIRA, F.V. Ganho de 

peso, conversão alimentar e características da carcaça de bezerros alimentados 

com dietas contendo diferentes níveis de volumoso. Revista Brasileira de 

Zootecnia, Viçosa: v.27, n.5, p. 1006-1012, 1998. 

4. ASSOCIATION OF ANALITIC CHEMIST- A.O.A.C. Official methods of 

analysis. 14ª ed. Washington, D.C., 1984. 1141p. 

5. BRONDANI, I. L.; SAMPAIO, A. A. M.; RESTLE, J.; et al., Desempenho de 

bovinos jovens das raças Aberdeen Angus e Hereford, confinados e alimentados 

com dois níveis de energia. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v. 33, n.6, 

p. 2308-2317, 2004 (supl. 3). 

6. BAIL, C. A. T.; BRONDANI, I. L.; RESTLE, J. Níveis de concentrado na 

fase de terminação em confinamento para novilhos previamente mantidos em 

pastagens nativa ou cultivada. Ciência Rural, Santa Maria, v.30, n. 1, p. 151-157, 

2000. 

7. COSTA, E.C.; RESTLE, J.; PASCOAL, L.L. et al. Desempenho de novilhos 

Red Angus superprecoçes, confinados e abatidos com diferentes pesos. Revista 

Brasileira de Zootecnia, v.31, n.1, p.129-138, 2002. 

8. CYRILLO, J. N. S. G.; RAZOOK, A. G.; FIGUIREDO, L. A.; et al., Efeitos da 

seleção para pesos pós-desmames sobre medidas corporais e perímetro escrotal 

de machos Nelores de sertãozinho (SP). Revista Brasileira de Zootecnia, 

Viçosa: v.29, n. 3, p. 403-412, 2000. 



33 

 

9. CYRILLO, J. N. S. G.; RAZOOK, A. G.; FIGUIREDO, L. A.; et al. Estimativas 

de tendências e parâmetros genéticos do peso padronizado aos 378 dias de 

idade, medidas e perímetro escrotal de machos Nelore de Sertãozinho, SP. 

Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.30, n. 1, p. 56-65, 2001. 

10. EA/UFG - Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás – 

Estação meteorológica. In site: visitado em: 02/06/09. 

11. EL-MEMARI NETO, A. C.; ZEOULA, L. M.; CECATO, U.; et al. 

Suplementação de novilhos Nelore em pastejo de Brachiaria brizantha com 

diferentes níveis e fontes de concentrado. Revista Brasileira de Zootecnia, 

Viçosa: v. 32, n. 6, p. 1945-1955, 2003. 

12. EUCLIDES, V. P. B.; EUCLIDES FILHO, K.; ARRUDA, Z. J.; FIGUEIREDO, 

G. R. Desempenho de novilhos em pastagens de Brachiaria decumbens 

submetidos a diferentes regimes alimentares. Revista Brasileira de Zootecnia, 

Viçosa: v. 27, n. 2, p. 246-254, 1998. 

13. EUCLIDES FILHO, K.; FIGUEIREDO, G. R.; EUCLIDES, V. P. B. et al., 

Desempenho de diferentes grupos genéticos de bovinos de corte em 

confinamento. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.32, n.5, p. 1114-1122, 

2003. 

14. FERNANDES, J. F.; PAULINO, M. F.; MARTINS, R. G. R.; VALADARES 

FILHO, S. C.; TORRES, R. A.; PAIVA, L. M.; MORAES, G. F. B. K. Ganho de 

peso, conversão alimentar, ingestão diária de nutrientes e digestibilidade de 

garrotes não castrados de três grupos genéticos em recria e terminação. Revista 

Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.33, n.6, p.2403-2411, 2004 (Supl.3). 

15. FERREIRA, M. A.; VALADARES FILHO, S. C.; SILVA, J. F. C.; PAULINO, 

M. F.; VALADARES, R. F. D.; CECON, P. R.; MUNIZ, E. B. Consumo,conversão 

alimentar, ganho de peso e características de carcaça de bovinos F1 Simental x 

Nelore. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v. 28, n. 2, p.343-351,1998. 

16. FLORES, J.L.C. Desempenho em confinamento de terneiros inteiros de 

diferentes grupos genéticos na fase do desmame ao abate aos quatorze 

meses. Santa Maria, RS: Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, 1997. 

136p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Santa 

Maria, 1997. 



34 

 

17. FONTES, C. A. A.; GUIMARÃES, R. F. M.; ALMEIDA, M. I. V.; et al. 

Avaliação do ganho compensatório em novilhos mestiços Holandês-Gir: consumo 

e desempenho. Revista Brasileiro de Zootecnia, Viçosa: v.36, n.3, p. 698-708, 

2007. 

18. FRENEU, G. E.; VALE FILHO, V. R.; MARQUES JÚNIOR, A. P.; MARIA, 

W. S. Puberdade em touros Nelore criados em pasto no Brasil: características 

testiculares e seminais e de índice de capacidade andrológica por pontos. 

Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte: v.58, 

n.6, p.1107-1115, 2006. 

19. GOES, R. H. T. B.; MANCIO, A. B.; LANA, R. P.; VALADARES FILHO, S. 

C.; CECON, P. R.; QUEIROZ, A. C.; LOPES, A. M. Desempenho de novilhos 

nelore em pastejo na época das águas: ganho de peso, consumo e parâmetros 

ruminais. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.32, n. 1, p. 214-221, 2003. 

20. IBGE- Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção da 

pecuária municipal, v.35, p. 62, 2007. 

21. LEME, P. R.; BOIM, C.; MARGARIDO, R. C. C.; et al. Desempenho em 

confinamento de carcaça de bovinos machos de diferentes cruzamentos abatidos 

em três faixas de peso. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.29, n. 6, p. 

2347-2353, 2000. 

22. MAGALHÃES, K. A.; VALADARES FILHO, S. C.; PAULINO, M. F.; et al. 

Desempenho, composição física e características de carcaça de novilhos 

alimentados com diferentes níveis de casca de algodão, em confinamento. 

Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.34, n. 6, p. 2466-2474, 2005. 

23. MENEZES, L. F. G.; RESTLE, J. Desempenho de novilhos de gerações 

avançadas do cruzamento alternado entre as raças Charolês e Nelore, 

terminados em confinamentos. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v. 34, n. 

6, p. 1927-1937, 2005. 

24. MENEZES, L. F. G.; RESTLE, J.; KUSS, F.; et al. Medidas corporais de 

novilhos das gerações avançadas do cruzamento rotativo entre as raças Charolês 

e Nelore, terminados em confinamento. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n. 3, p. 

771-777, 2008. 

25. MISSIO, R. L.; BRONDANI, I. L.; FREITAS, L. S.; SACHET, R. H.; SILVA, 

J. H. S.; RESTLE, J. Desempenho e avaliação econômica da terminação de 



35 

 

tourinhos em confinamento alimentados com diferentes níveis de concentrado na 

dieta. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v. 38, n. 7, p. 1309-1316, 2009. 

26. NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC. Nutrient requirements of 

domestic animals. 6th revised edition. Washington: National Academy Press, 

1984. 90p. 

27. NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC. Nutrient requirements of 

domestic animals. 7th revised edition. Washington: National Academy Press, 

1996. 242p. 

28. NORTHCUTT, S. L. et al. Adjusting weight for boby condition score in 

Angus cows. Jornal of Animal Science, v.70, n.5, p. 1342-1345, 1992. 

29. PADUA, J. T.; OLIVEIRA, M. P.; SILVA, L. A. F.; VIEIRA, L. S. et al. Efeitos 

de métodos de castração e do uso de vermífugos sobre o ganho de peso de 

bovinos mestiços leiteiros. Ciência Animal Brasileira, Goiânia: v.4, n.1, p. 33-43, 

2003. 

30. PACHECO, P. S.; RESTLE, J.; SILVA, J. H. S.; BRONDANI, I. L.; 

PASCOAL, L. L.; ARBOITTE, M. Z.; FREITAS, A. K.; Desempenho de novilhos 

jovens e superjovens de diferentes grupos genéticos terminados em 

confinamento. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.34, n.3, p. 963-975, 

2005. 

31. PACHECO, P. S.; RESTLE, J.; VAZ, F. N. et al. Apreciação econômica da 

terminação em confinamento de novilhos jovens e superjovens de diferentes 

grupos genéticos. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.35, n.1, p.309-320, 

2006. 

32. PAULINO, M. F.; MORAES, E. H. B. K.; ZERVOUDAKIS, J. T.; et al. Fontes 

de energia em suplementos múltiplos de auto-regulação de consumo na recria de 

novilhos mestiços em pastagens de Brachiaria decumbens durante o período das 

águas. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.34, n.3, p.957-962, 2005. 

33. PORTO, M. O.; PAULINO, M. F.; VALADARES FILHO, S. C.; et al. Formas 

de utilização do milho em suplemento para novilhos na fase de terminação em 

pastagem no periodo das águas: desempenho e parâmetros nutricionais. Revista 

Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v. 37, n.12, p.2251-2260, 2008. 



36 

 

34. REIS, G. L.; ALBUQUERQUE, F. H. M. A. R.; VALENTE, B. D.; et al. 

Predição do peso vivo a partir de medidas corporais em animais mestiços 

Holandês x Gir. Ciência Rural, Santa Maria: v. 38, n. 3, 2008. 

35. RESENDE, F. D.; QUEIROZ, A. C.; OLIVEIRA, J. V.; et al. Bovinos 

mestiços alimentados com diferentes proporções de volumoso:concentrado. 1. 

digestibilidade aparente dos nutrientes, ganho de peso e conversação alimentar. 

Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.30, n.1, p. 261-269, 2001. 

36. RESTLE, J. Efeito da suplementação com energia e energia-proteína no 

ganho de peso e no comportamento reprodutivo de vacas. Revista da Faculdade 

de agronomia da UFRGS, Porto Alegre: v.1, n. 2, p. 203-204, 1977. 

37. RESTLE, J.; FLORES, J.L.C.; VAZ, F.N. et al. Desempenho em 

confinamento, do desmame ao abate aos quatorze meses, de bovinos inteiros ou 

castrados, produzidos por vacas de dois anos. Ciência Rural, v.27, n.4, p.651-

655, 1997. 

38. RESTLE, J. Produção do novilho superprecoce. In: RESTLE, J.; 

BRONDANI, I.L.; PASCOAL, L.L. et al. (Eds) Produção intensiva com 

qualidade em bovinos de corte. Santa Maria: Imprensa Universitária, p. 58-70, 

1998. 

39. RESTLE, J.; VAZ, F.N.; VAZ, R.Z. Qualidade da carcaça e da carne de 

novilhos de três grupos genéticos abatidos aos quatorze meses de idade. In: 

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 32., 1995, 

Brasília. Anais... Brasília: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1995. p.647-49 

40. RESTLE, J.; BRONDANI, I.L.; BERNARDES, R.A.C. O novilho 

superprecoce. In: RESTLE, J. (Ed) Confinamento, pastagens e suplementação 

para produção de bovinos de corte. Santa Maria: Imprensa Universitária, 1999. 

p.191-214. 

41. RESTLE, J.; ALVES FILHO, D. C.; FATURI, C.; ROSA, J. R. P.; PASCOAL, 

L. L.; BERNADES, R. A. C.; KUSS, F. Desempenho na fase de crescimento de 

machos bovinos inteiros ou castrados de diferentes grupos genéticos. Revista 

Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.29, n.4, p. 1036-1043, 2000. 

42. RIBEIRO, T. R.; PEREIRA, J. C.; OLIVEIRA, M. V. M.; QUEIROZ, A. C.; 

CECON, P.R.; LEÃO, M. I.; MELO, R. C. A. Características da carcaça de 

bezerros Holandeses para produção de vitelos recebendo dietas com diferentes 



37 

 

níveis de concentrado. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.30, n.6(S), p. 

2154-2162, 2001. 

43. ROCHA, E.O.; FONTES, C.A.A.; PAULINO, M.F.; LADEIRA, M.M. Ganho 

de peso, eficiência alimentar e características de carcaça de novilhos de origem 

leiteira. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.28, n.1, p.148-159, 1999. 

44. ROCHA, E.O.; FONTES, C.A.A. Composição corporal composição do 

ganho de peso e exigências nutricionais de novilhos de origem leiteira. Revista 

Brasileira de Zootecnia, Viçosa: v.28, n.1, p159-168, 1999. 

45. SALES, M. F. L.; PAULINO, M. F.; PORTO, M. O.; et al. Níveis de energia 

em suplementos múltiplos para terminação de novilhos em pastagem de capim-

braquiária no período de transição águas-seca. Revista Brasileira de Zootecnia, 

Viçosa: v. 37, n.4, p.724-733, 2008. 

46. SAS - Statistical Analysis Systems. Sas Institute - User’s Guide: Version 

6, Cary, NC: v.2, 1997. 1052p. 

47. SILVA, J. F. C. Mecanismos reguladores de consumo. IN: BERCHIELLI, T. 

T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G Nutrição de Ruminantes Ed.1ª. Jaboticabal: 

Funep, p. 57-77, 2006. 

48. TOWNSEND, M.R.; RESTLE, J. Desempenho em confinamento de duas 

categorias animais em dois invernos subseqüentes. In: REUNIAO ANUAL DA 

SOCIEDADE BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 26., 1989, Porto Alegre. Anais... 

Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1989. p.170. 

49. VAN SOEST, P.J.; WINE, R.H. Use of detergents in analysis of fibrous 

feeds. IV. Determinations of plant cell-wall constituents. Journal of Association 

Official Analysis Chemists, v.50, p.50, 1967. 


