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RESUMO GERAL 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar estratégias de utilização de novilhos 

mestiços de origem leiteira para a produção de carne. Foi avaliada a influência dos 

níveis de concentrado na dieta de terminação sobre o desempenho produtivo e as 

características da carcaça de bovinos mestiços de origem leiteira recriados a pasto sob 

dois níveis de suplementação energética. Foram utilizados 39 novilhos não-castrados, 

mestiços de origem leiteira. Também foi avaliado durante a fase de confinamento o 

comportamento desses animais. A recria foi feita em pastagem de Brachiaria brizantha 

cv. Marandu sob duas estratégias de suplementação à base de milho grão moído e 

suplemento mineral até o período seco do ano.  Os animais apresentaram ao início do 

confinamento experimental, idade e peso corporal médios de 23 meses e 417,7±5,7 kg, 

respectivamente. Os tratamentos foram distribuídos aleatoriamente entre os animais: 

0,7% de suplementação na recria e 60% de concentrado na dieta do confinamento; 0,7% 

de suplementação na recria e 90% de concentrado na dieta do confinamento; 1,2% de 

suplementação na recria e 60% de concentrado na dieta do confinamento; e 1,2% de 

suplementação na recria e 90% de concentrado na dieta do confinamento. As análises 

estatísticas foram conduzidas segundo delineamento inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 2x2 por intermédio do programa computacional SAS (1997). A 

suplementação com 1,2% do peso corporal na recria resulta em maior peso inicial na 

entrada do confinamento e melhora as características quantitativas da carcaça de 

novilhos mestiços de origem leiteira. A suplementação com 0,7% do peso corporal pode 

resultar em ganhos compensatórios na terminação, resultando em maior ganho médio 

diário de novilhos mestiços de origem leiteira. As características qualitativas da carne 

de novilhos mestiços de origem leiteira não foram influenciadas pelos níveis 60% ou 

90% de concentrado na terminação, quando o peso de abate é predeterminado. As 

estratégias nutricionais não influenciam o perfil de ácidos graxos do longissimus dorsi 

de novilhos mestiços de origem leiteira terminados em confinamento. A inclusão de 

nível mais alto de concentrado na dieta diminui o tempo que os animais destinam ao 

consumo de alimento e à ruminação e aumenta o tempo em descanso. Essas alterações 

no comportamento ingestivo, no entanto, não são suficientes para interferir no consumo 

de alimento. 

 

Palavras-chave: bovinos, comportamento, dieta, recria, suplementação  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate strategies for the use of these animals 

for meat production. The influence of concentrate levels in the finishing diet on the 

productive performance and the carcass characteristics of crossbred dairy cattle, 

growing on pasture with two levels of energetic supplementation was evaluated. 39 non-

castrated, crossbred dairy steers were used. The behavior of these animals during the 

confinement was also evaluated. The growing was conducted on Brachiaria brizantha 

cv. Marandu under two supplementation strategies based on milled corn grain and 

mineral supplement until the dry season of the year. The animals showed at the 

beginning of the trial confinement, age and average body weight of 23 months and 

417.7 ± 5.7 kg, respectively. The treatments were randomized amongst the animals: 

0.7% supplementation in growing and 60 % of concentrate in the confinement diet; 

0.7% supplementation in growing and 90 % of concentrate in the confinement diet; 

1.2% supplementation in growing and 60 % of concentrate in the confinement diet; and 

1.2% supplementation in growing and 90 % of concentrate in the confinement diet. 

Statistical analyzes were conducted according to a completely randomized design with a 

2x2 factorial arrangement through the computer program SAS (1997). Supplementation 

with 1.2% of body weight during growth results in a higher initial weight at the 

beginning of the confinement and improves the quantitative carcass characteristics of 

crossbred dairy steers. The supplementation with 0.7% of body weight may result in 

compensatory gains during finishing, resulting in increased average daily gain of 

crossbred dairy steers. Qualitative characteristics of meat from crossbred dairy steers are 

not influenced by levels of 60% or 90% of concentrate at finishing, when the slaughter 

weight is predetermined. Nutritional strategies do not influence the profile of 

longissimus dorsi fatty acids from crossbred dairy steers finished in confinement. The 

inclusion of higher levels of concentrate in the diet decreases the time that animals 

intend for food consumption and ruminating and increases the resting time. These 

alterations in the ingestive behavior, however, are not sufficient to interfere in the food 

consumption. 

 

Keywords : cattle , behavior, diet , growing , supplementation 
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CAPÍTULO 1- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1. Introdução 

O aproveitamento de mestiços de origem leiteira para a produção de carne pode 

contribuir para minimizar os problemas da atividade, principalmente, de pequenos e 

médios produtores de leite. A incorporação desses animais no processo produtivo, pode 

ser vista como alternativa de maior eficiência dessas propriedades (Mancio et al., 2005).  

Esses bezerros normalmente representam problemas para o produtor. São 

animais com alta exigência nutricional, por causa da alta deposição de músculos e do 

crescimento ósseo, necessitando consumir na fase inicial em torno de 4 litros de leite 

por dia, concorrendo dessa forma, com a própria atividade leiteira.  

É comum a venda desses animais ainda nos primeiros dias de vida, por um preço 

irrisório, ou o sacrifício ao nascer, ou a criação sob condições precárias, apresentando 

altos índices de morbidade e mortalidade (Araújo et al., 1998).  

De acordo com Lucci (1989), os machos das raças mais apuradas são 

sacrificados logo após o nascimento, pois, apesar de seu maior potencial para ganhar 

peso, não conseguem se adaptar às condições rústicas de um sistema de criação mais 

extensivo. 

Em países como EUA, Nova Zelândia e Austrália, a contribuição de bovinos 

de origem leiteira para a produção de carne é elevada. No Brasil, a contribuição do 

macho de origem leiteira na produção de carne ainda está muito aquém de seu potencial. 

Esses animais chegam à recria com baixos escores corporais, dificultando seu 

desempenho, tanto em confinamentos como a pasto, depreciando em muito o preço de 

comercialização. 
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 Segundo Ryan (1990), em geral, bovinos submetidos à restrição alimentar logo 

após o nascimento podem ter o seu desenvolvimento permanentemente comprometido, 

não apresentando ganho compensatório. Restrições alimentares normalmente impostas 

aos animais na fase de cria podem ter reflexo sobre o desempenho posterior, como 

animais de abate (Rocha et al., 1999). Sendo importante, então, que o menor 

desempenho desses animais não chegue a prejudicar o crescimento de forma 

irreversível, para que possa ser compensado posteriormente com o uso de dietas 

equilibradas (Ribeiro et al., 2001A).  

Outro aspecto importante a ser considerado na produção de carne utilizando 

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

nutricionais adequadas, para que se aproveite a eficiência alimentar desses animais 

enquanto jovens e se consiga atinjir o peso mínimo de carcaça exigido nos frigoríficos. 

Desse modo, é necessário utilizar dietas com elevada densidade energética e protéica 

para poder alcançar o peso de carcaça ideal e a quantidade mínima de gordura de 

cobertura (Restle, 1997). Reduzir a idade de abate em bovinos é altamente desejável, 

pois está diretamente ligado à eficiência biológica do sistema de produção (Restle et al., 

1999).  

A utilização de animais não especializados para produção de carne requer 

algumas práticas de manejo apropriadas para garantir melhor qualidade do produto. 

Dentre estas práticas está a castração, que auxilia na deposição de gordura subcutânea, 

e, conseqüentemente, melhora o acabamento (Freitas et al., 2008), proporcionando 

melhores condições de armazenamento da carcaça em câmara fria, além de influenciar 
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na maciez da carne (Costa et al. 2007). No entanto, com a castração tem-se a redução da 

deposição muscular o que pode prejiducar o peso de carcaça desses animais. De acordo 

com Kuss et al. (2009), animais não-castrados apresentam maiores pesos de abate e de 

carcaça, maior participação de músculos e relação músculo:gordura.  

O potencial para abate, de bezerros de raças leiteiras de grande porte, 

especialmente o Holandês e seus mestiços, tem sido avaliado, e as pesquisas 

demonstram o grande potencial para produção destes animais (Rocha et al., 1999), não 

há ainda informações suficientes em condições brasileiras sobre os reflexos do regime 

alimentar imposto aos animais durante a recria, sobre o desempenho em confinamento.  

Nas décadas de 70 e 90 a utilização de bovinos machos de origem leiteira para a 

produção de carne foi muito discutida. Tem sido verificado a retomada desse tema, 

devido à grande expansão do setor leiteiro e, consequentemente, grande disponibilidade 

desses animais.  

1.1 Engorda de bezerros de origem leiteira 

A criação de machos de plantéis leiteiros para abate precoce é viável, mas 

depende dos preços de mercado; todavia, esta deverá ser mais intensiva, quanto maior 

for a proporção de sangue europeu dos animais (Lucci, 1989).  

Segundo Restle et al. (2000), os bezerros, em comparação com os novilhos, 

apresentam melhor capacidade de transformar o alimento consumido em ganho de peso. 

Restle & Vaz (1997), no entanto, afirmaram que reduzir a idade de abate visando o 

abate entre 12 e 14 meses requer maior nível alimentar, com maior concentração de 

nutrientes na dieta.   
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Roma Jr et al. (2008) comparando animais mestiços de origem leiteira com 

animais da raça Holandesa, verificaram que os primeiros além de apresentarem 

desempenho favorável, tiveram o custo de produção menor, pois estes apresentaram 

maior produção de porção comestível, em mesmo período e com custo fixo similar.  

1.2 Característica de Carcaça de Bezerros Mestiços Leiteiros 

A composição física da carcaça compreende a quantidade de osso, músculo e 

gordura, sendo que a proporção destes constituintes muda à medida que o animal se 

desenvolve, apresentando diferentes tendências de crescimento tecidual (Fox & Black, 

1984). O músculo cresce relativamente mais rápido no período pós-natal, sendo a 

maturidade animal refletida pelo aumento na proporção de gordura e decréscimos na 

proporção de proteína e de água no corpo (Ferreira et al., 1999 e Backes et al. 2002). 

Segundo Carvalho et al. (2003), à medida que os bezerros se desenvolvem, até 

os 110 dias de idade, ocorre acréscimo nas exigências líquidas de proteína e de energia 

para ganho de peso corporal.  

Como medidas essenciais em estudo de carcaças tem-se o peso, o rendimento de 

carcaça e o grau de acabamento ou espessura da gordura subcutânea, dentre outras 

características. 

Roma Jr. et al. (2008) comparando o desempenho de bezerros Zebu x Holandês 

com bezerros da raça Holandesa, observaram diferenças entre os grupos genéticos 

quanto ao ganho de peso e conversão alimentar. Os animais mestiços tiveram melhor 

conversão alimentar e ganharam 1,45 ± 0,16 kg/dia, enquanto que, os da raça 

Holandesa, 1,16 ± 0,15 kg/dia. Não foram encontradas diferenças entre os grupos 
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genéticos quanto à ingestão de matéria seca e características da carcaça. Segundo os 

autores, o melhor desempenho dos mestiços propiciou menor custo de produção por 

quilo de carne que o custo de produção de animais Holandeses.  

Rocha et al. (1999), trabalhando com novilhos machos Holandeses puros por 

cruza e mestiços 7/8 e 15/16 Holandês x Zebu e testando três pesos de abate (250, 300  

e 350 kg), não  encontram diferença entre os três grupos genéticos quanto aos valores de 

consumo médio diário de matéria seca. Também não foram verificadas diferenças entre 

tratamentos quanto ao ganho de peso. No mesmo trabalho os autores não verificaram 

diferenças entre os tratamentos quanto às proporções dos tecidos muscular, adiposo e 

ósseo, não havendo efeito do peso de abate do animal, na faixa de peso considerada no 

experimento, sobre as proporções dos três tecidos. Os autores justificaram o resultado 

com uma tendência de queda da percentagem de ossos com a elevação do peso do 

animal, conseqüência de o tecido ósseo atingir a maturidade em idade mais precoce que 

os tecidos muscular e adiposo. 

Além disso, provavelmente, os animais abatidos com pesos mais elevados (350 

kg) estavam ainda em plena fase de crescimento muscular, não ocorrendo elevação da 

proporção de gordura (de desenvolvimento mais tardio). 

Quando os bovinos são abatidos com pesos mais elevados, tem-se observado 

aumento no rendimento de carcaça, principalmente em virtude do menor peso relativo 

dos órgãos internos em animais maiores (Galvão et al., 1991). 

 Segundo Leme et al. (2000), bovinos da raça Holandês têm rendimento de 

carcaça quente de 49,8%. Os mesmos autores avaliando diferentes grupos genéticos 
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observaram que animais de menor tamanho corporal tendem a apresentaram maior teor 

de gordura.  

1.3 Relação Concentrado:Volumoso  

Mestiços leiteiros, principalmente oriundos de cruzamento com raças de grande 

porte, como a Holandesa possuem elevadas exigências nutricionais. Por isso, se 

mantidos exclusivamente sob condições de pastagens tropicais, certamente não 

expressam seu verdadeiro potencial genético para crescimento. Assim, de acordo com 

Paulino et al. (2005), a suplementação energética geralmente proporciona maior 

coeficiente de digestibilidade da matéria seca (MS) que as forragens. Apesar disto, a 

extensão desta vantagem está associada à proporção do suplemento energético na dieta 

com a digestibilidade da MS da forragem e do suplemento; e, principalmente, com o 

efeito do suplemento sobre a atividade dos microrganismos do rúmen.  

Araújo et al. (1998), utilizando bezerros mestiços leiteiros (Holandês x Zebu), 

concluíram que para bovinos abatidos com 300 kg não houve influência dos níveis de 

volumoso na dieta sobre o ganho médio diário. Ainda segundo os mesmos autores, a 

adição de volumoso na dieta proporciona resposta linear decrescente para o peso de 

corpo vazio e o peso da carcaça quente.  

Rocha et al. 1999, concluíram com base no ganho de peso médio de  1,14 kg/dia; 

no ganho de carcaça, de 0,59 kg/dia; na conversão alimentar, de 6,8 e no rendimento de 

carcaça de 58,73%, que bezerros holandeses ou mestiços Holandês x Zebu (7/8 e 

15/16), alimentados basicamente com volumosos durante a fase de cria, apresentam 

bom potencial para a produção de carne em confinamento. 
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Rezende et al. (2001) observaram aumento do ganho médio diário de peso vivo 

com a elevação dos níveis de concentrado na dieta, o mesmo sendo observado na 

melhoria da conversão alimentar da matéria seca, proteína bruta e energia bruta de 

bovinos mestiços (europeu/zebu) castrados. 

Avaliando a carcaça de bovinos machos Holandeses, não castrados, abatidos 

com 190 kg, Signoretti et al. (1999) observaram que a proporção de músculo e gordura, 

respectivamente, diminuiu e aumentou linearmente com níveis crescentes de 

concentrado nas dietas. Constatando maiores teores de gordura na carcaça dos animais 

que receberam dietas com níveis mais altos de concentrado em relação aos que foram 

alimentados com dietas com maior proporção de volumoso.  

Ribeiro et al. (2001B) encontraram resultados similares. Os animais alimentados 

com teores maiores de concentrado (90%) apresentaram maior percentual de gordura na 

carcaça e, consequentemente, menor percentual de músculos quando comparados aos 

animais alimentados com 45% de concentrado na dieta. 

1.4 Comportamento de ingestivo de bovinos em confinamento 

O conhecimento do comportamento ingestivo dos animais de acordo com a dieta 

fornecida é interessante para avaliação do desempenho produtivo. Práticas de manejo 

como o horário de fornecimento da dieta influencia o comportamento alimentar dos 

animais (Castro et al., 2009). 

Os principais parâmetros estudados, em ruminantes, são tempo de alimentação 

ou ruminação, número de alimentações, períodos de ruminação e eficiência de 

alimentação e ruminação (Macedo et al., 2007). 
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O período de alimentação de bovinos estabulados varia de uma a seis horas, ou 

mais, para fontes com alto e baixo teor de energia, respectivamente (Bürger et al. 2000). 

Welch (1982) afirmou que o aumento no fornecimento de fibra indigestível não 

incrementa a ruminação a mais de 8 ou 9 h/dia.  

O tempo de ruminação é influenciado pela natureza da dieta e parece ser 

proporcional ao teor de parede celular dos volumosos (Van Soest, 1994), que por sua 

vez, pode ter influência no consumo de matéria seca, uma das variáveis mais 

importantes para o desempenho animal. O aumento do consumo tende a reduzir o tempo 

de ruminação por grama de alimento (Macedo et al., 2007). 

O aumento de concentrado na dieta pode determinar mudanças na quantidade de 

alimento ingerido (Ferreira et al., 1998), modificando o comportamento ingestivo dos 

animais (Bürger et al., 2000).  

A quantidade de alimento consumido por um ruminante, em determinado 

período de tempo, depende do número de refeições nesse período e da duração e taxa de 

alimentação de cada refeição. Cada um desses processos é o resultado da interação do 

metabolismo do animal e das propriedades físicas e químicas da dieta, estimulando 

receptores da saciedade (Bürger et al., 2000).  



21 

 

 

 

 
 

 

1.5 Referências    

 

ARAÚJO, G. G. L.; SILVA, J. F. C.; VALADARES FILHO, S. C.; 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. 

 

BACKES, A. A.; SANCHEZ, L. M. B.; GONÇALVES, M. B. F.; CLEBER C. P. 

Composição corporal e exigências líquidas de energia e proteína para ganho de peso de 

novilhos Santa Gertrudis. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.31, n.6, p.2307-

2313, 2002. 

 

BÜRGER, P. J.; PEREIRA, J. C.; SILVA, J. F. C; VALADARES FILHO, S. C.; 

QUEIROZ, A. C.; CECON, P. R.; MONTEIRO, H. C. F. Consumo e digestibilidade 

aparente total e parcial em bezerros holandeses alimentados com dietas contendo 

diferentes níveis de concentrado. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.29, n.1, 

p.206-214, 2000. 

 

CARVALHO, P. A.; SANCHEZ, L. M. B.; PIRES, C. C.; VIÉGAS, J.; VELHO, J. P.; 

PARIS, W. Composição corporal e exigências líquidas de proteína e energia para ganho 

de peso de bezerros machos de origem leiteira do nascimento aos 110 dias de idade. 

Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.32, n.6, p.1484-1491, 2003. 

 

CASTRO, K. J.; NEIVA, J. N. M.; FALCÃO, A. J. S.; MIOTTO, F. R. C.; OLIVEIRA, 

R. C. Respostas comportamentais de novilhas leiteiras alimentadas com dietas à base de 

subprodutos agroindustriais. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 40, n. 2, p. 

306-314, abr-jun, 2009. 



22 

 

 

 

 
 

 

COSTA, C.; MEIRELLES, P. R. L.; SAVASTANO, S.; ARRIGONI, M. B.; 

SILVEIRA, A. C.; ROÇA, R. O.; MOURÃO, G. B. Efeito da castração sobre a 

qualidade da carne de bovinos superprecoces. Veterinária e Zootecnia, Botucatu, v.14, 

n.1, p.115-123, 2007.  

 

FERREIRA, M.A.; VALADARES FILHO, S.C.; COELHO DA SILVA, J.F. 

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

conversão alimentar, ganho de peso e características da carcaça de bovinos F1 Simental 

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

 

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

VALADARES, R. F. D.; CECON, P. R.; MUNIZ, E. B. Composição corporal e 

exigências líquidas de proteína e energia para ganho de peso de bovinos F1 Simental x 

Nelore. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.28, n.2, 1999. 

 

FREITAS, A. K.; RESTLE, J.; PACHECO, P. S.; PADUA, J. T.; LAGE, M. E.; 

MIYAGI, E. S.; SILVA, G. F. R. Características de carcaças de bovinos Nelore inteiros 

vs castrados em duas idades, terminados em confinamento. Revista Brasileira de 

Zootecnia, Viçosa, v.37, n.6, p.1055-1062, 2008. 

 

FOX, D. G. & BLACK, J. R. System for predicting body composition and performance 

of crowing cattle. Journal of Animal Science, Champaign, v.58, n.3, p.725-739, 1984. 

 

GALVÃO, J. G.; FONTES, C. A. A.; PIRES, C. C.; CARNEIRO, L.H.D.M.; 

QUEIROZ, A. C.; PAULINO, M. F. Características de composição física da carcaça de 

bovinos não-castrados, abatidos em três estágios de maturidade (estudo II) de três 

grupos raciais. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.20, n.5, p.502-512, 1991. 

 

KUSS, F.; LÓPEZ, J.; BARCELLOS, J. O. J.; RESTLE, J.; MOLETTA, J. L.; 

PEROTTO, D. Características da carcaça de novilhos não-castrados ou castrados 



23 

 

 

 

 
 

 

terminados em confinamento e abatidos aos 16 ou 26 meses de idade. Revista 

Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.38, n.3, p.515-522, 2009. 

 

LUCCI, C. Bovinos leiteiros jovens. São Paulo: Nobel/EUSP, 1989. 371p. 

 

LEME, P. R.; BOIN, C.; MARGARIDO, R. C. C.; TEDESCHI, L. O.; 

HAUSKNECHT, J. C. O. V.; ALLEONI, G. F.; LUCHIARI FILHO, A. Desempenho 

em confinamento e características 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 (Supl. 2). 

 

MACEDO, C.A.B.; MIZUBUTI, I.Y.; MOREIRA, F.B., et al. Comportamento 

ingestivo de ovinos recebendo dietas com diferentes níveis de bagaço de laranja em 

substituição à silagem de sorgo na ração. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, 

v.36, n.6, p.1910-1916, 2007. 

 

MANCIO, A. B.; GOES, R. H. T. B.; CASTRO, A. L. M.; CECON, P. R.; SILVA, A. 

T. S. Características de carcaça de bezerros de rebanhos leiteiros desmamados 

precocemente e alimentados com diferentes dietas líquidas. Revista Brasileira de 

Zootecnia, Viçosa, v.34, n.4, p.1297-1304, 2005. 

 

PAULlNO, M. F.; MORAES, E. H. B. K.; ZERVOUDAKIS, J. T.; ALEXANDRINO, 

E.; FIGUEIREDO, D. M. 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. 

 

RESTLE, J. Confinamento de terneiros. In: RESTLE, J.(Ed.) Técnicas avançadas na 

recria e engorda de bovinos de corte. Santa Maria: Universidade Federal de Santa 

Maria, 1997. 67 p. 



24 

 

 

 

 
 

 

 

RESTLE, J.; ALVES FILHO, D. C.; NEUMANN, M. Eficiência na terminação de 

bovinos de corte. In: RESTLE, J.(Ed.) Eficiência na produção de bovinos de corte. 

Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2000. p. 277-303. 

 

RESTLE, J. & VAZ, F. N. Aspectos quantitativos da carcaça de machos Hereford, 

inteiros e castrados, abatidos aos quatorze meses. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 

Brasília, v.32, n.10, p.1091-1095, 1997. 

 

RESTLE, J.; VAZ, F. N; QUADROS, A. R. B.; MÜLLER, L. Características de carcaça 

e da carne de novilhos de diferentes genótipos de Hereford x Nelore. Revista Brasileira 

de Zootecnia, Viçosa, v.28, n.6, p.1245-1251, 1999. 

 

REZENDE, F. D.; QUEIROZ, A. C; OLIVEIRA, J. V.; PEREIRA, J. C.; MÂNCIO, A. 

B. Bovinos mestiços alimentados com diferentes proporções de volumoso:concentrado. 

Digestibilidade aparente dos nutrientes, ganho de peso e conversão alimentar. Revista 

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

 

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 a produção de vitelos recebendo dietas com diferentes níveis de concentrado. 

Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.30, n.6, p.2154-2162, 2001A. 

 

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

P. R.; LEÃO, M. I.; MELO, R. C. A. Influência do plano nutricional sobre o 

desempenho de bezerros Holandeses para a produção de vitelos. Revista Brasileira de 

Zootecnia, Viçosa, v.30, n.6, p.2145-2153, 2001B. 

 



25 

 

 

 

 
 

 

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

peso, eficiência alimentar e características da carcaça de novilhos de origem leiteira. 

Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.28, n.1, p.148-158, 1999. 

 

ROMA JÚNIOR, L. C.; SAVASTANO JÚNIOR, H.; MARTELLO, L. S.; LEME, P. R; 

RIBEIRO, M. G. Produção de vitelos a partir de bezerros leiteiros mestiços e da raça 

Holandesa. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.37, n.6, p.1088-1093, 2008. 

 

RYAN, W. J. Compensatory growth in cattle and sheep. Nutrition Abstracts and 

Reviews, v.60, n.9, p.653-664, 1990. 

 

SIGNORETTI, R. D.; ARAÚJO, G. G. L.; SILVA, J. F. C.; VALADARES FILHO, S. 

C.; CECON, P. R. Composição física da carcaça de bezerros da raça Holandesa 

alimentados com dietas contendo diferentes níveis de concentrado. Revista Brasileira 

de Zootecnia, Viçosa, v.28, n.4, p.883-888, 1999. 



26 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO 2-Estratégias nutricionais para novilhos mestiços de origem leiteira 

terminados em confinamento
 

Productive performance and carcass characteristics of dairy crossbred steers finished 

in confinement 

O conteúdo deste capítulo segue as normas de formatação da Revista Brasileira de 

Saúde e Produção Animal (anexo1, exceto o tipo de letra) 

 

RESUMO - Objetivou-se avaliar a influência dos níveis de concentrado na dieta 

de terminação sobre o desempenho produtivo e as características da carcaça de bovinos 

mestiços de origem leiteira recriados a pasto sob dois níveis de suplementação 

energética. Foram utilizados 39 novilhos não-castrados, mestiços de origem leiteira, 

recriados em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu sob duas estratégias de 

suplementação a base de milho grão moído e suplemento mineral até o período seco do 

ano.  Os animais apresentaram ao início do confinamento experimental, idade e peso 

corporal médios de 23 meses e 417,7±5,7kg, respectivamente. Os tratamentos foram 

distribuídos aleatoriamente entre os animais: 0,7% de suplementação na recria e 60% de 

concentrado na dieta do confinamento; 0,7% de suplementação na recria e 90% de 

concentrado na dieta do confinamento; 1,2% de suplementação na recria e 60% de 

concentrado na dieta do confinamento; e 1,2% de suplementação na recria e 90% de 

concentrado na dieta do confinamento. As análises estatísticas foram conduzidas 

segundo delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2 por intermédio 

do programa computacional SAS (1997). Conclui-se que a suplementação com 1,2% do 

PC na recria resulta em maior peso inicial na entrada do confinamento e melhora as 

características quantitativas da carcaça de novilhos mestiços de origem leiteira. A 

suplementação com 0,7% do PC resulta em maior ganho médio diário de novilhos 

mestiços de origem leiteira terminados em confinamento. As características qualitativas 

da carne de novilhos mestiços de origem leiteira não são influenciadas pelos níveis 60% 

ou 90% de concentrado na terminação, quando o peso de abate é predeterminado. As 

estratégias nutricionais avaliadas não influenciam o perfil de ácidos graxos do músculo 

Longissimus dorsi de novilhos mestiços de origem leiteira terminados em confinamento.  
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ABSTRACT - The objective of this study was to evaluate the influence of 

concentrate levels in the finishing diet on the productive performance and the carcass 

characteristics of crossbred dairy cattle, growing on pasture with two levels of energetic 

supplementation. 39 non-castrated, crossbred dairy steers were used, growing on 

Brachiaria brizantha cv. Marandu under two supplementation strategies based on 

milled corn grain and mineral supplement until the dry season of the year. The animals 

showed at the beginning of the trial confinement, age and average body weight of 23 

months and 417.7 ± 5.7 kg, respectively. The treatments were randomized amongst the 

animals: 0.7% supplementation in growing and 60 % of concentrate in the confinement 

diet; 0.7% supplementation in growing and 90 % of concentrate in the confinement diet; 

1.2% supplementation in growing and 60 % of concentrate in the confinement diet; and 

1.2% supplementation in growing and 90 % of concentrate in the confinement diet. 

Statistical analyzes were conducted according to a completely randomized design with a 

2x2 factorial arrangement through the computer program SAS (1997). This study 

concludes that 1.2% of body weight during growth results in a higher initial weight at 

the beginning of the confinement and improves the quantitative carcass characteristics 

of crossbred dairy steers. The supplementation with 0.7% of body weight results in 

increased average daily gain of crossbred dairy steers finished in confinement. 

Qualitative characteristics of meat from crossbred dairy steers are not influenced by 

levels of 60% or 90% of concentrate at finishing, when the slaughter weight is 

predetermined. The evaluated nutritional strategies do not influence the profile of fatty 

acids of Longissimus dorsi muscle from crossbred dairy steers finished in confinement. 

 

 

Keywords: cattle, diet, growing, supplementation  
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INTRODUÇÃO 

Em países como EUA, Nova Zelândia e Austrália, a contribuição de bovinos de 

origem leiteira para a produção de carne é elevada. No Brasil estes animais chegam à 

recria com baixos escores corporais, dificultando seu desempenho, principalmente em 

confinamentos. 

Um aspecto importante a ser considerado na produção de carne utilizando 

machos leiteiros é a redução da idade de abate, pois, está diretamente ligado à eficiência 

biológica do sistema de produção (Restle et al., 1999). Já que com o aumento da idade 

tem-se uma redução linear da eficiência de transformar alimento consumido em ganho 

de peso (Townsend & Restle, 1989).  

O aumento da concentração energética da dieta, causado pelo aumento do nível 

de concentrado parece ter correlação direta com o ganho de peso e a deposição de 

gordura na carcaça e nos músculos. Quando o consumo de energia excede as exigências 

para mantença e crescimento, ocorre na carcaça uma deposição adicional sob forma de 

gordura. 

O potencial para corte, de bezerros de raças leiteiras de grande porte, 

especialmente o Holandês e seus mestiços, tem sido avaliado e embora as pesquisas 

demonstrem claramente o potencial de animais de raças leiteiras para produção de carne 

de (Rocha et al., 1999), não há ainda informações suficientes em condições brasileiras 

sobre o desempenho em confinamento. Dessa forma, objetivou-se com este trabalho 

avaliar a influência dos níveis de concentrado na dieta de terminação sobre o 
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desempenho produtivo e as características da carcaça de bovinos mestiços de origem 

leiteira recriados a pasto sob dois níveis de suplementação energética. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado nas instalações do Confinamento Experimental de 

Bovinos de Corte da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás – UFG, Goiânia-GO, localizado na latitude 16
o
 60’ Sul e longitude 49

o
 28’ Oeste. 

Foram utilizados 39 novilhos não-castrados, mestiços de origem leiteira, com 

idade inicial e peso corporal médio na entrada do confinamento de 23 meses e 403,8 kg, 

respectivamente. 

Antecedendo o início do experimento, os animais passaram por um período de 

adaptação de 14 dias, às instalações e às dietas. Antes da entrada dos animais no período 

de adaptação, estes foram desverminados. O período total, incluindo a adaptação, foi de 

78 dias, de 10 de abril a 26 de junho de 2010. Os animais confinados foram recriados 

em pastagem de Brachiaria brizantha recebendo nível médio ou alto de suplemento 

energético-mineral, 0,7% e 1,2% do peso corporal, sendo cada um dos grupos 

subdivididos na terminação, em duas estratégias de inclusão de alimento concentrado na 

dieta; totalizando quatro tratamentos, distribuídos aleatoriamente, por sorteio, em 12 

baias de 77 m
2 

cada, providas de bebedouro de alta vazão, comum a duas baias, e espaço 

de cocho de 7,7 m por curral. 

As pesagens foram realizadas no início do experimento e em intervalos de 21 dias, 

após jejum de sólidos de 14 horas. Nas mesmas ocasiões as medidas corporais foram 
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tomadas com o auxílio de tronco de contenção e instrumentos métricos. As variáveis 

avaliadas foram: perímetro torácico, medida tomada pelo contorno do tórax passando 

pelo cilhadouro e voltando perpendicularmente à linha do dorso; comprimento, 

correspondendo à distância entre a ponta inferior da espádua 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 do 

metacarpo, medida tomada horizontalmente na porção mediana do metacarpo direito. 

Os tratamentos foram distribuídos aleatoriamente entre os animais: BB (Baixo 

Baixo) 0,7% de suplementação na recria e 60% de concentrado na dieta do 

confinamento; BA (Baixo Alto) 0,7% de suplementação na recria e 90% de concentrado 

na dieta do confinamento; AB (Alto Baixo) 1,2% de suplementação na recria e 60% de 

concentrado na dieta do confinamento; e AA (Alto Alto)1,2% de suplementação na 

recria e 90% de concentrado na dieta do confinamento. O volumoso utilizado foi 

silagem de resíduo de milho com teores de matéria seca e proteína bruta de 23,3% e 

5,7% na matéria seca, respectivamente. As dietas foram formuladas pra serem 

isoprotéicas com 12% de proteína bruta na matéria seca. As formulações foram feitas 

utilizando o sistema CORNELL 6.1 de formulação e avaliadas segundo NRC (1996). 

O consumo diário foi mensurado por baia, sendo realizada a pesagem da 

quantidade de alimentos fornecidos e das sobras do dia anterior. A oferta de alimentos 

foi estipulada em 10% acima do consumo voluntário. As dietas foram fornecidas em 

dois tratos por dia, às 7h e às 16h, com a utilização de vagão de mistura total. 
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Foram coletadas amostras representativas dos componentes da dieta (concentrados 

e volumosos) semanalmente. As amostras foram colocadas em estufa de ar forçado a 

55°C, por 72 horas, para determinação da matéria pré-seca, e posteriormente moídas em 

moinho tipo “Willey” com peneira de malha de 1 mm, e armazenadas para posteriores 

análises bromatológicas.  

Nos ingredientes da dieta e nas sobras de alimentos foram analisados (Tabela 1) 

os teores de matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, cinzas e teores de fibra em 

detergente neutro e fibra em detergente ácido e lignina, segundo Detmann et al. (2012). 

Os carboidratos não-fibrosos (CNF) foram obtidos pela equação: 100 - [(%Proteína 

Bruta - %Proteína Bruta vinda da Uréia + %Uréia) + %Extrato Etéreo + %Cinzas] 

segundo Hall (2000), e os carboidratos totais, pela soma entre CNF e Fibra em 

Detergente Neutro (FDN). Os teores de nutrientes digestíveis totais (NDT) foram 

estimados pela NRC (1996).  

O peso de abate foi predeterminado e considerou-se o mínimo de 500 kg de peso 

médio da baia. Foram dois abates de 21 dias de intervalo entre eles, ambos realizados 

em frigoríficos comerciais, seguindo o fluxo normal da linha de abate.  

No dia anterior ao abate, os animais foram pesados após jejum de sólidos de 14 

horas. Após o abate, as carcaças foram identificadas, divididas ao meio, pesadas para 

determinação do rendimento de carcaça quente e levadas ao resfriamento por 24 horas a 

-2
o
C. 

Após o resfriamento, as carcaças foram avaliadas quanto à conformação (Muller, 

1987). Realizaram-se também na meia-carcaça direita medidas relacionadas ao 
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comprimento de carcaça: a partir do bordo anterior do púbis ao bordo anterior medial da 

primeira costela; espessura de coxão; comprimento de perna, desde a articulação tíbio-

tarsiana até o bordo anterior do púbis; comprimento de braço, da articulação rádio-

carpiana até a extremidade do olécrano; e perímetro de braço, envolvendo a parte média 

do rádio-cúbito e os músculos que recobrem a região. 

 

Tabela 1. Fórmula de ingredientes e composição bromatológica das dietas de 

terminação com base na matéria seca  

Ingrediente 
Nível de concentrado 

60% 90% 

 Proporção (%) 

Silagem de resíduo de milho 40,71 9,94 

Grão de sorgo moído 36,74 52,21 

Farelo de soja 6,95 2,01 

Casquinha de soja 13,90 33,13 

Melaço de cana em pó 1,49 1,51 

Uréia pecuária 0,30 0,30 

Suplemento mineral
1
 0,89 0,90 

                                                         Composição bromatológica (%) 

Matéria seca 42,61 69,90 

Proteína bruta 12,88 11,32 

Extrato etéreo 2,36 2,63 

Matéria Mineral 4,30 4,21 

Fibra em detergente neutro 35,63 31,03 

Fibra em detergente ácido 16,13 13,73 

Carboidratos Totais 80,46 81,84 

Carboidratos não-fibrosos 45,37 51,44 

NDT
2
 77,12 73,88 

¹Níveis de garantia (por kg em elementos ativos): cálcio 200,00 g; fósforo 35,00 g; cobre 600,00 

mg;cobalto 40,00 mg; iodo 30,00 mg; manganês 1700,00 mg; cromo 3,00 mg; sódio 75,00 g; 

magnésio 30, 00 g; enxofre 42,00 g; potássio 28,00 g; selênio 20,00 mg; zinco 2500,00 mg; 

monensina 1250 mg; virginiamicina 750 mg; vitamina A 150.000,00 UI; vitamina D 12.000,00; 

vitamina E 300,00 UI. NDT
2
:
 
Nutrientes digestíveis totais. 

 

Na mesma meia-carcaça direita, foi retirada uma secção compreendida entre a 9 

e 11
a
 costelas, conforme metodologia descrita por Hankins & Howe (1946) e adaptada 
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por Muller et al. (1973), na qual foi medida a espessura de gordura de cobertura e o grau 

de gordura intramuscular da carne (marmoreio) (Muller, 1987). Neste local ainda foram 

realizadas as avaliações referentes à coloração e textura da carne, de acordo com escala 

de 1 a 5 proposta por Muller (1987). Foi também desenhado o contorno do músculo 

Longissimus dorsi, em papel vegetal, para posterior determinação de sua área. 

O músculo Longissimus dorsi da secção foi devidamente embalado e 

identificado, sendo congelado a -18
o
C. Posteriormente foram retirados, de cada porção 

do músculo, dois bifes com espessura de aproximadamente 2,5 cm cada. Foram 

utilizados para análises apenas 16 bifes, quatro por tratamento. Estes foram pesados, 

identificados, colocados em bandejas de alumínio e levados para descongelamento em 

refrigerador, durante 18 horas, a 7
o
C. Depois de descongelados, foram novamente 

pesados para obtenção da perda de peso, na forma de líquidos, durante o 

descongelamento. Após este processo, os bifes foram colocados em bandejas 

individuais, previamente pesadas e, então, assados em forno elétrico até que a 

temperatura interna atingisse 71
o
C, monitorada por termômetro (Wheeler et al., 1997). 

Depois, foram novamente pesados, com e sem sua bandeja, para obtenção das perdas 

durante o processo de cozimento. 

A maciez da carne foi medida de forma objetiva, com o uso do aparelho Warner 

Bratzler Shear. De cada bife foram removidas oito amostras cilíndricas medindo 

aproximadamente 1,27 cm de diâmetro por 2,5 cm de comprimento, extraídas 

paralelamente ao longo do eixo das fibras musculares (Wheeler et al., 1997). O 
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cisalhamento foi realizado perpendicularmente na orientação longitudinal das fibras 

musculares. 

As análises da carne foram realizadas no Centro de Pesquisa em Alimentos da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, Goiânia, Goiás. A umidade, cinzas e 

quantificação de proteína foram realizadas conforme proposto na Instrução Normativa 

N
o
20 (MAPA, 1999). O teor de lipídios totais foi determinado de acordo com 

metodologia proposta por Bligh & Dyer (1959).  

Posteriormente, 25 mg de gordura bovina foram pesadas em tubos contendo o 

padrão interno (0,2 ml de uma solução de concentração 10 mg/2ml de tricosanoato de 

metila – C23:0) e 1,5 ml de solução metanóica de NaOH 0,5 mol/L. A solução foi 

aquecida em banho-maria a 100ºC por cinco minutos e resfriada em água corrente até a 

temperatura ambiente. Em seguida foram adicionados 2 ml de solução BF3 (trifluoreto 

de boro) a 12% em metanol e, novamente aquecido em banho-maria a 100ºC durante 30 

minutos e resfriado em corrente até a temperatura ambiente. Após, foi adicionado 1 ml 

de hexano, agitado vigorosamente por 30 segundos e adicionou-se 5 ml de solução 

aquosa saturada de NaCl. A amostra esterificada foi centrifugada a 200 rpm por 5 

minutos, sendo o sobrenadante retirado e transferido para um frasco âmbar de 5 ml. 1 

ml de hexano foi adicionado ao tubo, sendo novamente agitado e centrifugado e o 

sobrenadante adicionado à fração anterior. A mistura dos sobrenadantes foi concentrada 

par um volume final de aproximadamente 1 ml, utilizando N2 gasoso comercial.  

A determinação dos ácidos graxos (AG) foi realizada em cromatógrafo gasoso, 

modelo Focus GC, marca Thermo-Finnigan (série: 20032920, Milano – Itália), com 
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detector de ionização em chama (FID) a 250ºC, injetor split (razão de 1:70) a 225ºC e 

com coluna (Restek RT-2560) de 100 metros de comprimento por 0,25 mm de diâmetro 

interno e 0,2 µm de espessura do filme da fase líquida.  A temperatura inicial do forno 

foi de 100ºC durante 4 minutos, a temperatura foi programada para elevar 3ºC por 

minuto até atingir 240ºC, permanecendo estável por 30 minutos. O gás de arraste 

utilizado foi o hidrogênio. A integração das áreas dos picos foi realizada utilizando o 

programa Chromquest 4.1 (Thermo Electron, Italy). 

Os ácidos graxos foram identificados por comparação dos tempos de retenção dos 

ésteres metílicos das amostras com padrões de ésteres metílicos de AG (Sigma) e por 

cromatografia. A quantificação foi feita por padronização interna (Joseph & Ackman, 

1992) e expressa em percentual (%). 

As análises estatísticas foram conduzidas segundo delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 2x2 e as comparações entre as médias observadas 

foram realizadas por meio da decomposição da soma de quadrados para tratamentos em 

contrastes ortogonais relativos à comparação entre os níveis de suplementação na recria, 

os níveis de concentrado na terminação e a interação entre os fatores. Considerou-se 

para as características de desempenho e carcaça as baias como unidades experimentais e 

para os dados referentes às amostras de carne, foi feito uma composta com bifes de dois 

animais do mesmo tratamento, sendo a amostra composta a unidade experimental. Os 

procedimentos estatísticos foram realizados por intermédio do programa computacional 

SAS (1997), adotando-se 0,05 como nível crítico de probabilidade para o erro tipo I. 

Foram discutidas tendências quando o valor de probabilidade encontrava-se entre 0,05 e 
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0,10. Foram analisadas também as correlações de Pearson utilizando-se o mesmo 

programa. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O consumo de matéria seca e de FDN no confinamento não tiveram influência 

da estratégia nutricional (Tabela 2). No entanto, o consumo médio de matéria seca, nos 

quatorze primeiros dias de confinamento, período de adaptação, foi maior (P<0,01) para 

o tratamento com 90% de concentrado. Esperava-se que os animais com maior 

suplementação na recria tivessem adaptação mais rápida às dietas do confinamento. 

Mas, observou-se que animais que receberam nível alto de suplementação na recria 

demonstraram maior capacidade digestiva no confinamento devido ao maior consumo 

de FDN e PB por kg ganho (P<0,05).   

 

Tabela 2. Consumo de bovinos mestiços de origem leiteira confinados  

Variáveis BB BA AB AA CV(%)  Valor P 

CMSA
1
 (kg/dia) 9,51 13,72 9,18 13,00 5,57 <0,0001 

CMSC
2
 (kg/dia) 11,38 11,79 11,31 12,77 9,29 0,1799 

CMSCPC
3
 (%) 2,47 2,64 2,43 2,74 8,11 0,0746 

CFDN (kg/dia) 4,07 3,65 4,10 3,97 10,52 0,2928 

CFDN
4 

(kg/GPD) 2,42 2,46 2,95 2,78 9,55 0,6922 

CPB (kg/dia) 1,45 1,33 1,50 1,46 9,00 0,3343 

CPB 
5
(kg/GPD) 0,80 0,82 1,01 0,89 10,78 0,4200 

1
CMSA: Consumo de matéria seca na adaptação;

 2
CMSC:Consumo de matéria seca no 

confinamento após período de adaptação; 
3
CMSCPC: Consumo de matéria seca no 

confinamento em relação ao peso corporal; 
4
CFDN:consumo de fibra em detergente neutro por 

kg ganho; 
5
CPB: consumo de proteína bruta por kg ganho. 

 

O maior consumo de MS na adaptação é uma das principais metas de um 

confinamento comercial, caracterizando rápida adaptação à dieta e, portanto, capacidade 

digestiva satisfatória. Nas duas primeiras semanas de confinamento a preocupação 
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maior é o consumo, pois animais que demoram muito tempo para estabilizar o consumo 

de matéria seca apresentam desempenho comprometido (PAULINO et al., 2010). No 

entanto, neste trabalho apesar da diferença de consumo nos 14 dias de adaptação 

observou-se desempenho similar entre os tratamentos.   

O teor de FDN da dieta é considerado um dos principais determinantes da 

regulação física do consumo sendo provavelmente o fator que mais afeta o consumo à 

medida que o requerimento energético do animal e o efeito de enchimento das dietas 

aumentam (Allen, 2000). Além disso, o retículo-rúmen e possivelmente o abomaso 

possuem receptores em seus epitélios que afetam o consumo de acordo com o peso e 

volume da digesta acumulada (Allen, 1996).  

Nascimento et al. (2009) em revisão sobre consumo voluntário de bovinos 

descreveram que as características físicas e químicas da dieta, tais como conteúdo de 

fibra da dieta (FDN), tamanho de partícula, fonte de fibra, digestibilidade da fração 

FDN, fragilidade da partícula, facilidade de hidrólise do amido e fibra, produtos da 

fermentação de silagens, concentração e características da gordura suplementada e a 

quantidade e degradação da proteína podem afetar grandemente o consumo de matéria 

seca de animais ruminantes, ao determinarem a integração dos sinais envolvidos na 

regulação do consumo.  

No trabalho de Bürguer et al. (2000), também avaliando níveis de concentrado 

na terminação, os autores observaram redução do CMS com o aumento de concentrado 

na dieta, ocasionada pelo consumo de NDT. Missio et al. (2009) não observaram 

alteração no CMS (kg/dia) para níveis de concentrado na dieta. Segundo os autores o 
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consumo de matéria seca foi limitado pelo enchimento do rúmen no caso das dietas com 

menores proporções de concentrado (até 48%), enquanto, nas dietas com maiores níveis, 

o limite foi a demanda fisiológica de energia para o animal. 

  Tibo et al. (2000) observaram aumento linear no consumo de matéria seca em 

porcentagem do peso corporal com o aumento linear no consumo de energia. Resultado 

associado à redução do teor de FDN da dieta à medida que se aumentou o nível de 

concentrado. 

O maior nível de suplementação na recria proporcionou maior peso de entrada 

no confinamento (P<0,05), média de 421,7 kg comparada a 385,9 kg (Tabela 3). 

Animais mais pesados na entrada do confinamento normalmente precisam de menos 

dias de cocho para atingir o peso de abate. De acordo com Metz et al. (2009), animais 

leves e de menor porte, ao início do período de terminação, permanecem por mais 

tempo em confinamento. No presente trabalho, o lote de animais com 1,2 % de 

suplementação atingiram média de 500 kg, 21 dias antes dos que receberam 0,7%.  

 

Tabela 3. Peso inicial, final e ganho médio diário de novilhos mestiços de origem 

leiteira em terminação 

Variáveis  BB BA AB AA CV(%)  Valor P
2
  

Peso inicial (kg) 388,77 383,10 419,00 424,30 2,18 0,9721 

Peso Final
 
(kg) 520,57 503,37 498,10 506,33 1,58 0,3595 

GMD
1
 (kg/dia) 1,71 1,56 1,41 1,46 7,91 0,5093 

1
GMD (kg/dia): ganho médio diário do confinamento. 

2
Valor de P para o período do 

confinamento. 

 

O GMD do confinamento não foi influenciado pelo nível de concentrado na 

dieta de terminação (P>0,05), mas foi superior nos animais que receberam menor nível 

de suplementação na recria, média de 1,64 kg/dia (Tabela 3).  
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Trabalhos como Almeida et al. (2001) demonstram que, quando o animal passa 

por um período de restrição nutricional e depois o alimento volta a ser abundante, as 

taxas de crescimento dos animais tornam-se mais aceleradas e excedem aquelas dos 

animais bem alimentados durante o mesmo período. Isso porque há redução da massa 

de órgãos internos, metabolicamente ativos, durante a restrição alimentar, o que resulta 

em menor exigência de energia de mantença dos animais e consequentemente, maior 

eficiência inicial de utilização da energia dietética e, portanto, melhor eficiência 

alimentar. Fontes et al. (2007) avaliando o ganho compensatório em novilhos mestiços  

Holandês-Gir concluíram que animais submetidos a um período de restrição alimentar 

em pastagem ganharam mais peso na fase inicial do confinamento, como consequência 

do maior ganho de peso dos componentes não-carcaça.  

O ganho médio diário isoladamente não é uma medida para se considerar bons 

resultados em desempenho, visto que esse ganho muitas vezes depende do histórico 

nutricional do animal. Este ganho pode representar na sua maior porção, recuperação de 

peso de vísceras, principalmente, e em menor proporção, ganho em componentes de 

carcaça.  

Quando se calcula a eficiência alimentar de cada tratamento, tem-se média de 

0,15 e 0,13 kg, para tratamentos com menor e maior suplementação na recria, 

respectivamente. Os animais com menor suplementação na recria foram mais eficientes 

em converter o alimento em ganho de peso corporal, uma das características do ganho 

compensatório.  
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As estratégias nutricionais não influenciaram (P>0,05) o peso ao abate, já que 

este final foi predeterminado (Tabela 4) e o aumento do teor de concentrado na dieta do 

confinamento não influenciou (P>0,05) as características de carcaça. Resultado similar 

foi encontrado por Missio et al. (2010) trabalhando com níveis de concentrado na 

terminação de animais mestiços Charolês-Nelore.  

 

Tabela 4. Características quantitativas de carcaça de novilhos mestiços de origem 

leiteira terminados em confinamento  

Variáveis BB BA AB AA CV (%) Valor P 

PA (kg) 518,70 499,87 503,37 512,27 1,75 0,3611 

CC (cm) 129,47 129,90 142,17 141,17 1,89 0,8531 

CB (cm) 41,83 41,27 41,40 41,20 2,20 0,4867 

CP (cm) 72,77 71,90 72,23 73,10 1,70 1,0000 

EC (cm) 25,90 25,73 26,67 27,43 2,45 0,4458 

PB (cm) 36,60 36,43 40,67 39,60 2,87 0,3594 

AOL (cm
2
) 63,42 63,07 73,02 75,43 3,80 0,5147 

PA: Peso ao abate; CC:Comprimento de carcaça;
 
CB:Comprimento de braço;

 
CP:Comprimento 

de perna; EC: Espessura de coxão; PB: Perímetro de braço; AOL: Área de olho de lombo.  

 

Os valores para comprimento de carcaça foram de 129,7 cm e 141,7 cm para 

0,7% e 1,2% de suplementação na recria, respectivamente. Neste trabalho a correlação 

entre peso final e comprimento de carcaça (P<0,001) foi alta e positiva (90%), 

confirmando que maior comprimento de carcaça resulta em maior peso de abate. 

Segundo Oliveira et al. (2010) o comprimento de carcaça é um bom indicativo na 

predição do peso de abate e de cortes primários. 

As medidas de comprimento de braço e comprimento de perna não foram 

alteradas (P>0,05) pelas estratégias nutricionais (Tabela 4). Animais com 1,2% de 

suplementação tiveram média de 40,1 e 27,1 cm para perímetro de braço e para 
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espessura de coxão, respectivamente, já a suplementação com 0,7% do PC, resultou em 

36,5 cm e 25,8 cm, para as mesmas medidas.  

A área de olho de lombo, importante indicador de musculosidade com 

correlação positiva com peso de carcaça quente e comprimento corporal (Lopes et al., 

2012), foi maior (P<0,05) nos animais que consumiram 1,2% de suplementação na 

recria. Os valores de AOL encontrados foram de 74,2 cm
2
 e 63,2 cm

2
, para os dois 

níveis de suplementação na recria. Resultado muito próximo aos valores relatados pelos 

autores Alves et al. (2004), de 76,9 cm
2
, e Rocha Júnior et al. (2010), de 68,4 cm

2
, 

também com mestiços origem leiteira terminados em confinamento.  

Os dados de peso de carcaça quente e rendimento de carcaça, encontrados foram 

favorecidos pela suplementação de 1,2% do PC, no entanto, pelo fato dos abates terem 

ocorrido em frigoríficos distintos não se considerou as informações obtidas a partir do 

rendimento de carcaça como parâmetro de discussão. Mas, os resultados obtidos com 

AOL respaldam a influência positiva de níveis mais altos de suplementação na recria 

sob as características de carcaça de novilhos mestiços de origem leiteira.   

Na análise da carne dos animais (Tabela 5), não se encontrou variação para a as 

variáveis perda por cozimento e marmoreio (P>0,05). O valor médio de perda pós 

cozimento encontrado foi de 27,64%. O marmoreio é a gordura intramuscular que 

possui relação direta com a suculência. Acredita-se que o grau de marmorização seja 

responsável por apenas 14% (L´Hirondelle & Martin, 1975) ou 10% (Campion et al., 

1975) da palatabilidade da carne bovina e que para se detectar variações significativas 

na maciez da carne, é necessário haver grandes variações no grau de marmorização da 
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mesma. Neste trabalho, a maciez mensurada pela força de cisalhamento foi similar entre 

os tratamentos (P>0,05) e teve média de 5,92 kgf, valor acima da faixa aceitável de 

maciez de 5,0kgf, de acordo com Felício (1997). Missio et al.(2010) e Brondani et al. 

(2006) também não encontraram alteração na força de cisalhamento com aumento do 

nível de concentrado. 

 

Tabela 5. Características da carne de novilhos mestiços de origem leiteira terminados em 

confinamento  

Variáveis Baixo Alto CV (%) Valor P
1
 

Cozimento
2
 (%) 27,53 27,75 12,45 0,9139 

Shear
3
 (kgf) 5,17 6,67 26,27 0,1332 

Cor
4
 2,87 3,29 12,49 0,0970 

Textura
5
 2,97 2,87 9,95 0,5670 

Marmoreio
6
 3,89 2,80 36,23 0,1598 

Lipídios (%MS) 1,28 1,04 24,56 0,1932 

Proteína (%MS) 20,56 20,78 3,05 0,5864 

Umidade (%) 74,33 73,54 1,31 0,2245 

Cinzas (%MS) 3,57 3,42 11,38 0,5639 
1
Valor

 
 de P para o confinamento;

 2
Cozimento: Quebra após cozimento; 

3
Shear

: 
Força de 

cisalhamento; 
4
Cor:1 = escura; 2 = vermelho escura; 3 = vermelho levemente escura; 4 = 

vermelho; 5 = vermelho vivo.
5
Textura: 1 = muito grosseira; 2 = grosseira; 3 = levemente 

grosseira; 4 = fina; 5 = muito fina. 
6
Marmoreio: 1 a 3 = traços; 4 a 6 = leve; 7 a 9 = pequeno; 10 a 

12 = médio; 13 a 15 = moderado; 16 a 18 = abundante. 

 

As avaliações da cor e textura também não foram alteradas (P>0,05) pelas 

estratégias de suplementação avaliadas. A coloração média foi classificada como 

vermelha levemente escura. Segundo Muller (1987) a cor da carne não afeta a 

palatabilidade ou seu valor organoléptico, mas é um fator importante na 

comercialização tendo em vista que a carne com coloração anormal é rejeitada pelo 

consumidor.  
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A textura é avaliada através da granulação que a superfície do músculo apresenta 

quando cortada.  A fibra muscular é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo, o 

endomísio; conjuntos de fibras musculares são agrupadas em fascículos pelo perimísio e 

o epimísio é última camada de tecido conjuntivo que envolve todo o músculo. De modo 

geral, os animais mais jovens apresentam textura mais fina que animais de mais idade. 

Neste trabalho os animais foram abatidos aos 25 meses de idade com textura de 2,92 

pontos, mais próxima da classificação levemente grosseira.  

 Avaliando os resultados da análise centesimal, os teores médios de umidade, 

lipídio, proteína e cinzas foram, respectivamente, 73,94%, 1,16%, 20,67% e 3,49%. 

Estes valores são próximos aos citados por Pitombo et al. (2013) ao avaliar a qualidade 

da carne de bovinos superprecoces terminados em confinamento. Segundo Lawrie & 

Ledward (2007), o tecido muscular pós-rigor livre de gordura aparente apresenta 75% 

de água, 19% de proteína, 2,3% de substâncias nitrogenadas não-protéicas e minerais, 

2,5% de lipídios, 1,2% de carboidratos (ácido lático), 1% de minerais.  

  Não houve efeito (P>0,05) da estratégia nutricional sobre o perfil de ácidos 

graxos da carne de novilhos mestiços origem leiteira (Tabela 6). Segundo Woollett et al. 

(1992), os ácidos C16:0 e C14:0 enriquecem os fosfolipídeos das membranas celulares, 

interferindo na função normal dos receptores de lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL), reduzindo sua remoção e aumentando sua concentração no plasma, portanto, são 

considerados hipercolesterolêmico. Entre esses, o C14:0 é o mais hipercolesterolêmico e 

pode elevar a concentração plasmática de colesterol quatro vezes mais que o C16:0. 

Neste trabalho não foi avaliado o teor de colesterol nas amostras de carne, mas os 
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valores desses ácidos graxos foram em média de 2,44% e 25,54%, respectivamente, 

próximos aos valores encontrados na literatura e citados por Rossato et al. (2009) e 

Pinho et al. (2011). 

 

Tabela 6. Perfil de ácidos graxos do músculo Longissimus dorsi de novilhos mestiços de 

origem leiteira terminados em confinamento 

Variáveis BB BA AB AA CV (%) Valor P 

Ácidos graxos saturados 
   C14:0 2,51 2,69 2,29 2,26 46,94 0,7483 

C16:0 25,66 26,16 25,78 24,57 39,47 0,7351 

C18:0 14,82 13,64 20,34 14,41 41,56 0,3153 

Ácidos graxos monoinsaturados 
  C14:1n5 0,59 0,22 0,38 0,23 77,55 0,4661 

C16:1 t9 1,39 0,48 0,48 0,68 115,18 0,3129 

C16:1n7 3,55 2,53 2,97 5,48 49,48 0,6042 

C17:1n7 0,80 0,88 0,68 0,64 60,89 0,6362 

C18:1n9 37,30 31,05 33,87 28,53 42,76 0,3245 

C20:1n9 0,20 0,08 0,12 0,06 83,46 0,1285 

Ácidos graxos poliinsaturados 
  C18:2c6 4,68 10,09 4,89 8,45 61,64 0,2648 

C18:3n6 0,26 0,82 0,05 0,88 143,55 0,1697 

C18:3n3 0,30 1,16 0,28 0,55 75,28 0,1262 

C20:3n6 0,38 0,22 0,19 0,21 85,69 0,7375 
C14:0 = Ác. Mirístico; C16:0 = Ác. Palmítico; C18:0 = Ác. Esteárico; C14:1n5 = Ác. 

Miristoléico; C16:1t9 = C16:1n7 = Ác. Palmitoléico; C17:1n7 = Ác. 10-Heptadecenóico;; 

C18:1n9 = Ác. Oléico; C20:1n9 = Ác. Gondóico; C18:2c6 = Ác. Linoléico; C18:3n6 = Ác. 

gama-Linolênico; C18:3n3 = Ác. alfa-Linolênico; C20:3n6 = Ác. di-homo-gama-Linolênico. 

 

O ácido esteárico C18:0 é um componente comum em muitos alimentos, como 

as carnes vermelhas e os produtos lácteos (Pinho et al., 2011). Neste trabalho, 

encontrou-se 15,8%, valor abaixo dos encontrados por Rossato et al. (2009) no 

contrafilé de animais Bos taurus e Bos indicus ,mas próximo ao descrito por Pinho et al. 

(2011) para animais sem raça definida, 16,1%. 
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Segundo Feldman (2002), os ácidos graxos monoinsaturados têm efeitos na 

redução de doenças cardiovasculares por reduzirem as concentrações plasmáticas de 

LDL (lipoproteínas de baixa densidade), além de inibirem a agregação plaquetária. O 

teor de ácido oléico (C18:1) é positivamente correlacionado à qualidade sensorial da 

carne (Melton et al., 1982). Neste trabalho foram identificados em maior proporção os 

C18:1n7, C18:1n9 e C18:1cis6 (Tabela 7), com valores compatíveis aos encontrados 

por Rossato et al.(2009) comparando o perfil de ácidos graxos do músculo longissimus 

dorsi de bovinos Bos taurus e Bos indicus. 

O ácido graxo de cadeia longa de maior presença na carne de novilhos mestiços 

de origem leiteira foi o monoinsaturado oleico (C18:1n-9 cis), 32,69%. Pinho et al. 

(2011) também encontraram maior valor desse ácido graxo no contrafilé (30,44%).  

De acordo com Metz et al. (2009) o ácido graxo poliinsaturado mais 

representativo na carne bovina é o ácido linoleico (C18:2), e em seguida, o araquidônico 

(C20:4). Resultando também observado neste estudo com 6,34% e 1,11% para o 

C18:2n6 e C20:4n6. 

A relação ω-6/ω-3 observada neste trabalho é de 3,41. Os níveis recomendados 

para consumo de lipídios na relação de ω-6/ ω-3, que evitam doenças cardiovasculares, 

são valores abaixo de 4,0 (Wood et al., 2003). 

Conclui-se que maior nível suplementação na recria resulta em maior peso 

inicial na entrada do confinamento, menor tempo de confinamento e melhora as 

características quantitativas da carcaça de novilhos mestiços de origem leiteira. 
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A suplementação com 0,7% do PC resulta em maior ganho médio diário de 

novilhos mestiços de origem leiteira terminados em confinamento. 

 As características qualitativas da carne de novilhos mestiços de origem leiteira 

não são influenciadas pelos níveis 60% ou 90% de concentrado na terminação, quando o 

peso de abate é predeterminado.  

  As estratégias nutricionais avaliadas não influenciam o perfil de ácidos graxos 

do músculo Longissimus dorsi de novilhos mestiços de origem leiteira terminados em 

confinamento.  Mas, a carne destes animais possui lipídios com boa relação n6/n3. 
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CAPÍTULO 3 - Comportamento ingestivo de novilhos mestiços de origem 

leiteira submetidos a dietas com níveis de concentrado na terminação
1
 

Feeding behavior of dairy steers finished in feedlot 

O conteúdo deste capítulo segue as normas de formatação da Revista Brasileira de 

Saúde e Produção Animal (anexo1) 

 

RESUMO - Este estudo foi realizado para avaliar a influência dos níveis de 

concentrado na dieta de terminação sobre o comportamento ingestivo de bovinos 

mestiços de origem leiteira recriados a pasto com suplementação energética. Foram 

utilizados 24 novilhos não-castrados submetidos a quatro estratégias nutricionais: 0,7% 

de suplementação na recria e 60% de concentrado na dieta do confinamento; 0,7% de 

suplementação na recria e 90% de concentrado na dieta do confinamento; 1,2% de 

suplementação na recria e 60% de concentrado na dieta do confinamento; e 1,2% de 

suplementação na recria e 90% de concentrado na dieta do confinamento. A coleta de 

dados ocorreu durante o período final de terminação dos animais, totalizando 48 horas 

de observação. A inclusão de nível mais alto de concentrado na dieta diminui o tempo 

que os animais destinam ao consumo de alimento e à ruminação e aumenta o tempo em 

descanso. Essas alterações no comportamento ingestivo, no entanto, não são suficientes 

para interferir no consumo de alimento. 

 

Palavras-chave: alimento, confinamento, milho, ócio, ruminação  
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ABSTRACT - This study was conducted to evaluate the influence of 

concentrate levels in the finishing diet on the ingestive behavior of crossbred dairy 

cattle growing on pasture with energetic supplementation. 24 non-castrated steers were 

submitted to four nutritional strategies: 0.7% of supplementation in growing and 60% of 

concentrate in the confinement diet; 0.7% of supplementation in growing and 90% of 

concentrate in the confinement diet; 1,2% of supplementation in growing and 60% of 

concentrate in the confinement diet; and 1,2% of supplementation in growing and 90% 

of concentrate in the confinement diet. Data collection occurred during the finishing 

period of the animals, in total it was 48 hours of observation. The inclusion of higher 

levels of concentrate in the diet decreases the time that the animals dedicate for food 

consumption and ruminating and increases the time for resting. These alterations in the 

ingestive behavior, however, are not sufficient to interfere on the food consumption. 

Key words: confinement, corn, food, rest, rumination 
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INTRODUÇÃO 

O conhecimento do comportamento ingestivo dos animais de acordo com a dieta 

fornecida é interessante para avaliação do desempenho produtivo. Práticas de manejo 

como o horário de fornecimento da dieta influencia o comportamento alimentar dos 

animais (Castro et al., 2009). 

Os principais parâmetros estudados, em ruminantes, são tempo de alimentação 

ou ruminação, número de alimentações, períodos de ruminação e eficiência de 

alimentação e ruminação (Macedo et al., 2007). 

O tempo de ruminação é influenciado pela natureza da dieta e parece ser 

proporcional ao teor de parede celular dos volumosos (Van Soest, 1994), que por sua 

vez, pode ter influência no consumo de matéria seca, uma das variáveis mais 

importantes para o desempenho animal. O aumento do consumo tende a reduzir o tempo 

de ruminação por grama de alimento (Macedo et al., 2007). 

O aumento de concentrado na dieta pode determinar mudanças na quantidade de 

alimento ingerido (Ferreira et al., 1998), modificando o comportamento ingestivo dos 

animais (Bürger et al., 2000).  

A quantidade de alimento consumido por um ruminante, em determinado 

período de tempo, depende do número de refeições nesse período e da duração e taxa de 

alimentação de cada refeição. Cada um desses processos é o resultado da interação do 

metabolismo do animal e das propriedades físicas e químicas da dieta, estimulando 

receptores da saciedade (Bürger et al., 2000).  
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Informações sobre o comportamento ingestivo de bovinos mestiços de origem 

leiteira confinados ainda são escassas, enquanto que, a disponibilidade potencial desse 

biotipo para a produção de carne é crescente. Dessa forma, objetivou-se avaliar a 

influência dos níveis de concentrado na dieta de terminação sobre o comportamento 

ingestivo de novilhos mestiços de origem leiteira recriados a pasto sob dois níveis de 

suplementação energética. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado nas instalações do Confinamento Experimental da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás – UFG, Goiânia-

GO, localizado na latitude 16
o
 60’ Sul e longitude 49

o
 28’ Oeste. 

Foram utilizados 24 novilhos não-castrados, mestiços de origem leiteira, com 23 

meses de idade inicial e peso inicial de 403,8 kg. O período total do confinamento foi de 

78 dias, de 10 de abril a 26 de junho de 2010.  

Os animais foram recriados recebendo nível médio ou alto de suplemento 

energético-mineral, sendo cada um dos grupos subdivididos na terminação, em duas 

estratégias de inclusão de alimento concentrado na dieta; totalizando quatro tratamentos, 

distribuídos aleatoriamente em 12 baias de 77 m
2 

cada, providas de bebedouro de alta 

vazão, comum a duas baias, e espaço de cocho de 7,7 m por curral. 

Os tratamentos foram distribuídos aleatoriamente entre os animais: BB (Baixo 

Baixo) 0,7% de suplementação na recria e 60% de concentrado na dieta do 

confinamento; BA (Baixo Alto) 0,7% de suplementação na recria e 90% de concentrado 
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na dieta do confinamento; AB (Alto Baixo) 1,2% de suplementação na recria e 60% de 

concentrado na dieta do confinamento; e AA (Alto Alto)1,2% de suplementação na 

recria e 90% de concentrado na dieta do confinamento. O volumoso utilizado foi 

silagem de resíduo de milho com teores de matéria seca e proteína bruta de 23,3% e 

5,7% na matéria seca, respectivamente. As dietas foram formuladas pra serem 

isoprotéicas com 12% de proteína bruta na matéria seca. As formulações foram feitas 

utilizando o sistema CORNELL 6.1 de formulação e avaliadas segundo NRC (1996). 

O consumo diário foi mensurado por baia, sendo realizada a pesagem da 

quantidade de alimentos fornecidos e das sobras do dia anterior. A oferta de alimentos 

foi estipulada em 10% acima do consumo voluntário. As dietas foram fornecidas em 

dois tratos por dia, às 7 h e às 16 h, com a utilização de vagão de mistura total. 

Foram coletadas amostras representativas dos componentes da dieta (concentrados 

e volumosos) semanalmente. As amostras foram colocadas em estufa de ar forçado a 

55°C, por 72 horas, para determinação da matéria pré-seca, e posteriormente moídas em 

moinho tipo “Willey” com peneira de malha de 1 mm, e armazenadas para posteriores 

análises bromatológicas (tabela 1), segundo metodologias descritas no capítulo 2 deste 

trabalho.   

A coleta de dados referentes ao comportamento dos animais ocorreu no último 

mês do confinamento, antes da saída dos primeiros lotes para o abate. Foram dois dias 

consecutivos, totalizando 48 horas de avaliação (Silva et al., 2005). A temperatura 

média nos dias de avaliação comportamental foi de 20,7
o
C, sendo a máxima de 30,2ºC e 
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a mínima de 11,2ºC, e a umidade relativa do ar média de 61,5%  (Dados da Estação 

Meteorológica da Escola de Agronomia-UFG). 

 

Tabela 1. Fórmula de ingredientes e composição bromatológica das dietas com base na 

matéria seca  

Ingrediente 
Nível de concentrado 

60% 90% 

 Proporção (%) 

Silagem de resíduo de milho 40,71 9,94 

Grão de sorgo moído 36,74 52,21 

Farelo de soja 6,95 2,01 

Casquinha de soja 13,90 33,13 

Melaço de cana em pó 1,49 1,51 

Uréia pecuária 0,30 0,30 

Suplemento mineral
1
 0,89 0,90 

                                                         Composição bromatológica (%) 

Matéria seca 42,61 69,90 

Proteína bruta 12,88 11,32 

Extrato etéreo 2,36 2,63 

Matéria Mineral 4,30 4,21 

Fibra em detergente neutro 35,63 31,03 

Fibra em detergente ácido 16,13 13,73 

Carboidratos Totais 80,46 81,84 

Carboidratos não-fibrosos 45,37 51,44 

NDT
2
 77,12 73,88 

¹Níveis de garantia (por kg em elementos ativos): cálcio 200,00 g; fósforo 35,00 g; cobre 600,00 

mg;cobalto 40,00 mg; iodo 30,00 mg; manganês 1700,00 mg; cromo 3,00 mg; sódio 75,00 g; 

magnésio 30, 00 g; enxofre 42,00 g; potássio 28,00 g; selênio 20,00 mg; zinco 2500,00 mg; 

monensina 1250 mg; virginiamicina 750 mg; vitamina A 150.000,00 UI; vitamina D 12.000,00; 

vitamina E 300,00 UI. NDT=Nutrientes digestíveis totais. 

 

Para registro do tempo destinado a alimentação, ruminação, ócio, dormindo e 

outras atividades adotou-se a observação visual dos animais a cada cinco minutos, de 

acordo com metodologia sugerida por Silva et al. (2006) e Marques et al. (2008). O 

período de observação comportamental iniciou às 8:00 hs e as atividades foram 

registradas durante 48 horas consecutivas.  
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Os animais foram considerados em outras atividades quando se movimentavam 

pela baia (caminhando), quando observavam, brincavam, lambiam-se, coçavam-se, 

urinavam, ingeriam água, defecavam, exceto quando se alimentavam ou estavam 

ruminando. A atividade dormindo foi considerada quando os animais estavam em 

descanso, permaneciam imóveis, deitados e com os olhos cerrados. 

Os dados relativos à alimentação, ruminação, ócio, dormindo e outras atividades 

em função do nível de inclusão de concentrado na dieta, foram analisados em horas por 

dia e em percentual da atividade em 24 horas. 

Foram avaliadas as atividades relacionadas à ruminação: contagem do número de 

mastigações por bolo ruminal e tempo de mastigações por bolo ruminal, durante dois 

dias consecutivos após o término das observações comportamentais. Os animais foram 

submetidos a observações individuais, distribuídas em três períodos do dia, de 6 às 8 

horas, 13 às 15 horas e das 20 às 22 horas, sendo observados três bolos ruminais por 

animal por cada intervalo de observação. Para cada bolo foi contado o número de 

mastigações a partir do momento em que o bolo ruminal chega à boca até o momento de 

sua deglutição, sendo simultaneamente registrado o tempo despendido na ruminação do 

bolo, realizada com auxílio de cronômetro digital. 

Os dados referentes aos fatores de comportamento ingestivo foram obtidos pelas 

relações adaptadas de Polli et al. (1996) e Bürger et al. (2000), nas quais: eficiência de 

alimentação da MS (kg de MS/hora) = consumo de MS (kg/dia)/tempo de alimentação 

(h/dia); eficiência de alimentação da FDN (kg de FDN/hora) = consumo de FDN 

(kg/dia)/tempo de alimentação (h/dia);  eficiência de ruminação da MS (kg/hora) = 
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consumo de MS (kg/dia)/tempo de ruminação total (horas/dia); eficiência de ruminação 

da FDN (kg/hora) = consumo da FDN (kg/dia)/tempo de ruminação total (horas/dia); 

tempo de mastigadas diárias (horas/dia) = tempo de alimentação total (horas/dia) + 

tempo de ruminação total (horas/dia); número de bolos mastigados por dia = tempo de 

ruminação total (segundos/dia)/tempo de mastigação por bolo (segundos/bolo); número 

de mastigadas diária = número de mastigações por bolo x número de bolos mastigados 

por dia. 

As análises estatísticas foram conduzidas segundo delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 2x2 e as comparações entre as médias observadas 

foram realizadas por meio da decomposição da soma de quadrados para tratamentos em 

contrastes ortogonais relativos à comparação entre os níveis de suplementação na recria, 

os níveis de concentrado na terminação e a interação entre os fatores. Considerou-se a 

baia como unidade experimental. Os procedimentos estatísticos foram realizados por 

intermédio do programa computacional SAS (1997), adotando-se 0,05 como nível 

crítico de probabilidade para o erro tipo I e considerou-se tendência resultado 

(0,05>P<0,1) Foram analisadas também as correlações de Pearson utilizando-se o 

mesmo programa. 

O modelo matemático foi o seguinte: Yij = µ + ai + eij, em que: Yij = valor 

observado para o tratamento i; µ = média geral; ai = efeito da estratégia nutricional 

(i=1,2,3,4) e eij = erro aleatório. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O consumo de matéria seca (CMS), em kg/dia e em função do peso corporal, 

não foi influenciado (P>0,05) pelo tipo de suplementação na recria ou pelos níveis de 

concentrado na dieta, o mesmo observou-se para o consumo de FDN (Tabela 2). No 

entanto, animais que receberam 1,2% de suplementação na recria tiveram maior 

consumo de FDN (CFDN) por kg de peso corporal ganho (P<0,05). Resultado 

provavelmente da integração dos sinais envolvidos na regulação do consumo (Allen, 

1996), dentre eles digestibilidade e teor de FDN na dieta.  

 

Tabela 2. Consumo de bovinos mestiços de origem leiteira confinados  

Variável BB BA AB AA CV (%) Valor P 

CMS
1
 (kg/dia) 11,38 11,79 11,31 12,77 9,29 0,1799 

CMSPC
2
 (kg) 2,47 2,64 2,42 2,74 8,11 0,0746 

CFDN
3
 (kg/dia) 4,07 3,65 4,10 3,97 10,52 0,2928 

CFDN
4
 (kg) 0,91 0,84 0,89 0,81 8,67 0,1174 

CFDN
5 

(kg/GPD) 2,42 2,46 2,95 2,78 9,55 0,6922 
Não significante a probabilidade > 0,05; CV = Coeficiente de variação.

 1
CMS: Consumo de 

matéria seca; 
2
CMSPC:Consumo de matéria seca para cada 100 kg de peso corporal; 

3
CFDN:consumo de fibra em detergente neutro; 

4
CFDN:consumo de fibra em detergente neutro 

para cada 100 kg de peso corporal; 
5
CFDN:consumo de fibra em detergente neutro por kg 

ganho. 

  

Nos resultados de CMS observa-se também a tendência (0,05>P<0,1) de maior 

CMS com maior inclusão de concentrado, indicando que o CMS com a dieta de 60% de 

concentrado era limitado pela maior inclusão de FDN efetivo (de volumoso) na dieta. 

Dietas contendo maiores quantidades de FDN digestível, ou seja, com 

fermentação mais rápida acarretando no abaixamento de pH provavelmente aumentam a 

osmolaridade resultando maior rapidez na absorção de AGV e consequentemente têm o 

poder de causar saciedade mais rápida no animal (Allen, 2000).  
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O tempo destinado ao consumo de alimento reduziu (P<0,05) de 3,98 h para 

2,85 h e o tempo destinado as outras atividades foi maior (P<0,05), 9,86 h comparado a 

8,75 h com o aumento do nível de concentrado na dieta do confinamento (Tabela 3). 

Esse comportamento pode ser atribuído à concentração energética da dieta, já que a 

quantidade de matéria seca ingerida foi similar (P>0,05), demonstrando que o aumento 

do nível de concentrado na dieta proporcionou aos animais consumirem mais energia 

em menor tempo. Resultados similares foram descritos por Burger et al. (2000), Missio 

et al. (2010) e Cruz et al. (2012) em estudo sobre o comportamento ingestivo de bovinos 

confinados e alimentados com diferentes níveis de concentrado.  

 

Tabela 3. Tempo diário, em horas, despendido em atividades de novilhos mestiços de 

origem leiteira confinados 

  

 Variáveis BB BA AB AA CV (%) Valor P 

Ruminação  5,90 3,62 5,81 3,94 16,80 <0,0001 

Ócio  8,77 10,17 8,72 9,55 16,10 0,0838 

Alimentação  4,19 2,82 3,76 2,88 20,10 0,0007 

Dormindo  2,87 4,52 3,66 4,40 22,68 0,0031 

Outras atividades  2,28 2,87 2,05 3,22 24,47 0,0029 
Não significante a probabilidade > 0,05; CV = Coeficiente de variação.

 
  

 

De acordo com Pinto et al. (2010) e Cruz et al. (2012) não há correlação entre 

consumo de matéria seca e tempo de alimentação. Os autores enfatizam que o tempo de 

alimentação não deve ser usado como indicador de consumo de alimento, pois, são 

inúmeros os fatores relacionados, tanto com o consumo de matéria quanto com as 

características de comportamento ingestivo, tais como, propriedades físicas e químicas 

das dietas, digestibilidade, degradabilidade dos alimentos e características individuais 

dos animais.   
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Missio et al. (2010) encontraram correlação de 0,70 e 0,72 entre teor de FDN na 

dieta com tempo de alimentação e tempo em ócio, respectivamente. No presente 

trabalho é provável que características químicas da dieta e estruturais das fontes de 

fibras utilizadas, tais como diferenças no teor e qualidade da FDN, teor de pectina, 

tamanho de partícula, influenciaram no tempo despendido com consumo de alimento e 

ócio. Sabe-se que a casquinha de soja, cuja inclusão foi maior na dieta com 90% de 

concentrado (Tabela 1) tem como característica principal o alto teor de pectina, que 

apesar de ser um carboidrato estrutural tem alta degradabilidade ruminal comparada à 

celulose e hemicelulose. 

Menor tempo destinado à ruminação (P<0,05) foi observado com o incremento 

de concentrado na dieta (Tabela 3), principalmente, devido à qualidade dos alimentos 

ingeridos, ou seja, à menor efetividade do alimento concentrado em promover 

mastigação, quando comparado ao volumoso. Esse resultado está de acordo com o 

observado por Cruz et al. (2012) em dietas com farelo de mesocarpo de babaçu e 

diferentes níveis de concentrado e por Barreto et al. (2011) em trabalho realizado com 

níveis de energia para caprinos.  

Os resultados dos tempos observados para as atividades de alimentação e ócio 

estão de acordo com o encontrado por diversos autores que trabalharam com bovinos 

em regime de confinamento (Correia et al., 2012; Pazdiora, et al.,2011; Missio et al., 

2010; Newman et al., 2009; Silva et al., 2006).  Variações foram observadas para tempo 

de ruminação e alimentação o que demonstra influência das dietas no comportamento 

dos animais. 
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Bürger et al. (2000), trabalhando com bezerros holandeses alimentados com 

dietas contendo diferentes níveis de concentrado, encontraram valores de 3,29 e 1,92 

horas de alimentação e 6,83 e 4,23 horas para ruminação em dietas com 60% ou 90% de 

concentrado, respectivamente. Valores estes próximos ao encontrado no presente 

trabalho (Tabela 3). 

Segundo Van Soest (1994), animais estabulados gastam de quatro a seis horas 

para consumir alimentos com baixo teor de energia e aproximadamente uma hora para 

alimentos com alta proporção de grãos. Observou-se 3,98 e 2,85 horas de tempo de 

alimentação (P<0,01) para os tratamentos com menor e maior nível de energia na 

terminação, respectivamente (Tabela 3). 

A atividade de ruminação reflete as propriedades físico-químicas dos alimentos, 

como a concentração de FDN, o tamanho de partículas e a umidade (Mertens, 1997). A 

diminuição do tempo destinado a essa atividade (P<0,05) e o aumento do tempo 

dormindo e em outras atividades dos animais do tratamento 90% de concentrado 

(Tabela 3 e Figura 1) e tendência (0,05>P<0,1) de maior tempo desses animais em ócio, 

implicam na diminuição do gasto energético, consequentemente, menor demanda 

energia para mantença (Missio et al., 2010), acarretando maiores quantidades de energia 

para ganho. Maior tempo em ócio e dormindo em função do aumento no teor de 

concentrado na dieta está de acordo com o observado por Silva et al. (2005), Missio et 

al. (2010) e Cruz et al. (2012). 
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Figura 1. Tempos diários despendidos em função do nível de concentrado na dieta de 

terminação de novilhos mestiços de origem leiteira. Letras diferentes diferem 

entre si (P<0,05). 

 

O número de mastigadas por bolo ruminal regurgitado foi o mesmo (P>0,05) 

independente dos níveis de concentrado no confinamento. No entanto, observou-se 

maior (P<0,05) número de mastigadas por bolo para os animais que consumiram 

suplementação a 1,2% do PC (Tabela 4), o que se explica devido ao maior consumo de 

FDN sem alteração no tempo de ruminação nesse trabalho.  

Missio et al. (2010) observaram, em média 53,2 mastigações por bolo, para 

animais recebendo 59% de concentrado na dieta, valores próximos ao encontrado no 

presente estudo de 54,2. Silva et al. (2005) encontraram 53 mastigações/bolo na 

avaliação de comportamento ingestivo de novilhas mestiças holandês x zebu. Bürger et 

al. (2000) observaram número de mastigações por bolo de 73,7 e 51,5 em dietas com 

60% e 90% de concentrado, respectivamente. As diferenças dos valores podem estar 

relacionadas a diferenças na composição química das dietas no que se refere à fonte de 

fibra, principalmente, Missio et al. (2010), Silva et al. (2005) e Bürger et al. (2000) 
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utilizaram como fontes volumosas feno de capim coast-cross, bagaço de mandioca e 

silagem de milho, respectivamente. 

 

Tabela 4. Comportamento ingestivo de novilhos mestiços de origem leiteira 

  

Variáveis BB BA AB AA CV (%) Valor P 

TMD  10,09 6,44 9,57 6,83 14,41 <0,0001 

NMB 48,56 52,19 61,00 55,02 11,56 0,6515 

TMB   50,62 53,77 59,43 54,82 13,25 0,8072 

NMD 20457 12767 21477 14216 18,38 <0,0001 

NBM 421,59 248,14 351,53 257,73 16,82 <0,0001 

ERMS 2,01 3,43 2,04 3,26 20,40 <0,0001 

ERFDN 0,74 1,06 0,74 1,01 21,28 0,0011 

EAMS 2,80 4,47 3,18 4,68 26,39 0,0009 

EAFDN 1,03 1,38 1,15 1,45 25,89 0,0237 
NS = P>0,05. TMD: Tempo de mastigação diária (horas); NMB: Número de Mastigadas por 

bolo; TMB: Tempo de mastigação por bolo (segundos); NMD: Número de mastigadas diárias; 

NBM: Número de bolos mastigados/dia. EAMS: Eficiência alimentar da MS, Kg de MS/h; 

EAFDN: eficiência alimentar da FDN, Kg de FDN/h; ERMS: eficiência de ruminação da MS, 

Kg de MS/hora; ERFDN: eficiência de ruminação da FDN, Kg de FDN/hora. 

 

De acordo com Furlan et al. (2006), bovinos ruminam de 360 a 790 bolos por 

dia, podendo ocorrer 40 a 70 movimentos mandibulares durante a ruminação em 

períodos de 45 a 60 segundos. Os resultados encontrados para número de bolos 

ruminados por dia foram menores (P<0,05) para os animais submetidos aos tratamentos 

com dieta de 90% de concentrado (Tabela 4). Provavelmente pela qualidade da FDN 

dessa dieta, ou seja, maior degradabilidade e digestibilidade da fibra ingerida, o que 

resulta em maior taxa de passagem dessa dieta. O que pode ser confirmado pelos 

menores tempos de alimentação e ruminação desses animais, para um mesmo CMS.  

O tempo destinado à mastigação por bolo não foi influenciado (P>0,05) pelo 

nível de concentrado na dieta (Tabela 4). Por outro lado, o tempo diário destinado à 
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mastigação, número de mastigadas diárias e o número de bolos mastigados por dia 

diminuíram (P<0,05) com o aumento de concentrado da dieta de terminação (Tabela 4), 

o que pode ser atribuído, principalmente, à diminuição do teor de fibra em detergente 

neutro na dieta. Resultado controverso foi encontrado por Cruz et al. (2012) no qual 

tanto o número de mastigações/bolo quanto o número de bolos mastigados por dia não 

foram alterados  pelo nível de concentrado das dietas. No entanto, os autores também 

observaram redução no tempo diário destinado à mastigação e número de mastigadas 

diárias com o aumento do nível de concentrado nas dietas com farelo de mesocarpo de 

babaçu. Os autores trabalharam com nível máximo de concentrado de 71,0%, inferior ao 

do presente estudo, o que pode não ter sido suficiente para alterar o número de bolos 

mastigados por dia.  

Os valores encontrados no presente trabalho para tempo de mastigação foram de  

9,83 e 6,63 h/dia para níveis de 60% e 90% de concentrado, respectivamente. Bürger et 

al. (2000) relataram valores muito próximos, 10,12 e 6,14 horas/dia, correspondentes 

aos níveis de 60% e 90% de concentrado para bezerros holandeses. Cruz et al. (2012) 

encontraram 10,51 e 9,89 horas/dia, para tourinhos Nelores submetidos aos tratamentos 

65 e 71,0% de concentrado, respectivamente, cuja a fonte de volumosa era silagem de 

capim Brachiaria brizantha. 

A maior inclusão de concentrado resultou em maior eficiência de alimentação e 

de ruminação, tanto da MS quanto da FDN, ambas foram alteradas pelo nível de 

concentrado na dieta (Tabela 4). Os animais que receberam dieta com maior quantidade 

de concentrado tiveram maior eficiência (P<0,05) em função de apresentarem mesmo 
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consumo de MS e FDN, que os que receberam 60% de concentrado, e menor tempo de 

ruminação e alimentação. 

Bürger et al. (2000) verificaram que a eficiência de alimentação aumentou de 

forma linear de acordo com os níveis de concentrado na dieta, reflexo do peso 

específico e do teor de FDN do alimento, já que nas dietas com maiores proporções de 

concentrado o peso específico do alimento foi maior, e com menor teor de FDN, 

possibilitou que o animal ingerisse maior quantidade de alimento em menor tempo. Van 

Soest (1994) afirmou que a eficiência alimentar com que o animal capta o alimento está 

relacionado ao tempo destinado ao consumo de alimento e ao peso específico do 

alimento consumido. Silva et al. (2005) afirmaram que a eficiência de ruminação do 

alimento é afetada positivamente pela elevação da matéria seca da dieta. 

Marques (2008), Missio et al. (2010), Costa et al. (2011) e Cruz et al. (2012) 

também afirmam que o nível de concentrado da dieta altera a eficiência de alimentação 

dos animais.  

Observou-se que o percentual diário de tempo destinado à alimentação, em 

função do maior nível de concentrado na dieta, diminuiu (P<0,05 – Figura 1). Conforme 

Van Soest (1994), esse comportamento deve-se ao fato de os ruminantes procurarem 

ajustar seu consumo através do comportamento ingestivo, de forma a satisfazerem suas 

exigências nutricionais, principalmente de energia. 

Missio et al. (2010) para a proporção de 59% de concentrado na dieta a 

percentagem do tempo total em ruminação encontrada foi de 30,29%, enquanto no 

presente estudo, para 60% de concentrado o tempo despendido para ruminação foi 
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24,38% do tempo total (Figura 1). As diferenças entre esses trabalhos para essa 

característica podem estar associadas a eficiência de ruminação.  

A inclusão de nível mais alto de concentrado na dieta de terminação (90%) 

diminui o tempo que os animais destinam ao consumo de alimento e à ruminação e 

aumenta o tempo em descanso. Essas alterações no comportamento ingestivo, no 

entanto, não são suficientes para interferir no consumo de alimento, mas melhoram a 

eficiência de alimentação e ruminação do alimento. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os machos originados de rebanhos leiteiros podem ser utilizados para a 

produção de carne de qualidade. Entretanto, é importante que esses animais recebam 

suplementação durante a recria, para reduzir o tempo de engorda e otimizar a eficiência 

alimentar, além de reduzir o tempo em confinamento, possibilitando a produção de 

arroba mais barata.  

Utilizando a estratégia de engorda com 0,7% de suplementação na recria e dieta 

de 60% concentrado no confinamento pode-se conseguir ganho de peso compensatório 

no confinamento. Por outro lado, a estratégia nutricional com 1,2% do PC de 

suplementação na recria e dieta de no mínimo 60% de concentrado no confinamento, 

pode resultar em ganhos em carcaça mais altos. Dessa forma, dependendo do objetivo e 

do mercado pecuário, o produtor pode optar por uma das estratégias e aproveitar melhor 

estes animais tendo-os como opção de renda.  

Outro fator relevante é que, quanto menor o custo de entrada destes animais no 

confinamento, menor tende a ser o custo da arroba produzida. Sendo assim, a 

suplementação precisa ser feita no momento certo, para que a terminação seja realizada 

até os 24 meses de idade. Outra vantagem da suplementação é a não dependência de 

áreas grandes para recria, sendo, portanto, a realidade da maioria das propriedades 

produtoras de leite e que tem esses animais como um dos produtos da atividade.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

FOTOS DOS ANIMAIS NOVILHOS MESTIÇOS DE ORIGEM LEITEIRA 

UTILIZADOS NO EXPERIMENTO, DEMOSNTRANDO A VARIAÇÃO DO 

GENÓTIPO 

 

 

NA ENTRADA DO CONFINAMENTO 
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NA SAÍDA DO CONFINAMENTO 
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ANIMAIS ANTES E APÓS SUPLEMENTAÇÃO NA RECRIA 

 

ANEXO 2 

 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE E 

PRODUÇÃO ANIMAL – RBSPA 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

O periódico RBSPA é uma publicação eletrônica, com acesso e envio de artigos 

exclusivamente pela Internet (www.rbspa.ufba.br). Editado na Universidade Federal da 

Bahia, destina-se a publicação de artigos de revisão em inglês (a convite do Conselho 

Editorial) ou de pesquisas originais nas seguintes seções: Agronegócio; Forragicultura e 

pastagens; Medicina veterinária preventiva; Melhoramento genético animal; 
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Morfofisiologia animal; Nutrição animal; Patologia e clínicas; Produção animal e 

ambiente; Recursos pesqueiros/aqüicultura; e Reprodução animal. 

Os artigos encaminhados para publicação são submetidos à aprovação do 

Conselho Editorial, com assessoria de especialistas da área (revisores ad hoc). Os 

pareceres têm caráter imparcial e sigilo absoluto, tanto da parte dos autores como dos 

revisores, sem identificação entre eles. Os artigos, cujos textos necessitam de revisões 

ou correções, são devolvidos aos autores e, se aceitos para publicação, passam a ser de 

propriedade da RBSPA. Os conceitos, informações e conclusões constantes dos 

trabalhos são de exclusiva responsabilidade dos autores. 

Os manuscritos devem ser redigidos na forma impessoal, espaço entre linhas 

duplo (exceto nas tabelas e figuras), fonte Times New Roman tamanho 12, em folha 

branca formato A4 (21,0 X 29,7 cm), com margens de três cm, páginas numeradas 

seqüencialmente em algarismos arábicos, não excedendo a 20, incluindo tabelas e 

figuras (inclusive para artigos de revisão). As páginas devem apresentar linhas 

numeradas (a numeração é feita da seguinte forma: menu arquivo/configurar 

página/layout/números de linha.../numerar linhas). 

Não utilizar abreviações não-consagradas e acrônimos, tais como: "o T2 foi 

menor que o T4, e não diferiu do T3 e do T5". Quando se usa tal redação dificulta- se o 

entendimento do leitor e a fluidez do texto. 

Citações no texto: são mencionadas com a finalidade de esclarecer ou completar as 

idéias do autor, ilustrando e sustentando afirmações. Toda documentação consultada 

deve ser obrigatoriamente citada em decorrência aos direitos autorais. As citações de 

autores no texto são em letras minúsculas, seguidas do ano de publicação. Quando 

houver dois autores, usar & (e comercial) e, no caso de três ou mais autores, citar 

apenas o sobrenome do primeiro, seguido de et al. (não-itálico). Menciona- se a data da 

publicação que deverá vir citada entre parênteses, logo após o nome do autor. As 

citações feitas no final do parágrafo devem vir entre parênteses e separadas por ponto e 

vírgula, em ordem cronológica. O artigo não deve possuir referências bibliográficas 

oriundas de publicações em eventos técnico-científicos (anais de congressos, simpósios, 

seminários e similares), bem como teses, dissertações e publicações na internet (que não 
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fazem parte de periódicos científicos). Deve-se, então, privilegiar artigos publicados em 

periódicos com corpo editorial (observar orientações percentuais e cronológicas no 

último parágrafo do item “Referências”). 

Citação de citação (apud): não é aceita. 

Língua: Portuguesa, Inglesa ou Espanhola. 

Tabela: deve ser mencionada no texto como Tabela (por extenso) e refere- se ao 

conjunto de dados alfanuméricos ordenados em linhas e colunas. São construídas 

apenas com linhas horizontais de separação no cabeçalho e ao final da tabela. A legenda 

recebe inicialmente a palavra Tabela, seguida pelo número de ordem em algarismo 

arábico (Ex.: Tabela 1. Ganho médio diário de ovinos alimentados com fontes de 

lipídeos na dieta). O título da tabela deve ser formatado de maneira que, a partir da 

segunda linha, o texto se inicie abaixo da primeira letra do título e não da palavra 

Tabela. Ao final do título não deve conter ponto final. Não são aceitos 

quadros. 

Figura: deve ser mencionada no texto como Figura (por extenso) e refere- se a qualquer 

ilustração constituída ou que apresente linhas e pontos: desenho, fotografia, gráfico, 

fluxograma, esquema etc. Os desenhos, gráficos e similares devem ser feitos com tinta 

preta, com alta nitidez. As fotografias, no tamanho de 10 × 15 cm, devem ser nítidas e 

de alto contraste. As legendas recebem inicialmente a palavra Figura, seguida do 

número de ordem em algarismo arábico (Ex.: Figura 1.Produção de leite de vacas Gir 

sob estresse térmico nos anos de 2005 e 2006). Chama- se a atenção para as proporções 

entre letras, números e dimensões totais da figura: caso haja necessidade de redução, 

esses elementos também são reduzidos e correm o risco de ficar ilegíveis. O título da 

figura deve ser formatado de 

maneira que a partir da segunda linha o texto se inicie abaixo da primeira letra do título 

e não da palavra Figura. Igualmente, ao final do título não deve conter ponto final. 

Tanto as tabelas quanto as figuras devem vir o mais próximo possível, após sua 

chamada no texto. 
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TIPOS E ESTRUTURA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO: 

1) Artigos científicos: devem ser divididos nas seguintes seções: título, título em inglês, 

autoria, resumo, palavras- chave, summary, keywords, introdução, material e métodos, 

resultados e discussão, agradecimentos (opcional) e referências; 

2) Artigos de revisão: devem conter: título, título em inglês, autoria, resumo, palavras- 

chave, summary, keywords, introdução, desenvolvimento, conclusões, agradecimentos 

(opcional) e referências. Os títulos de cada seção devem ser digitados em negrito, 

justificados à esquerda e em letra maiúscula. 

Título: Em português (negrito) e em inglês (itálico), digitados somente com a primeira 

letra da sentença em maiúscula e centralizados. Devem ser concisos e indicar o 

conteúdo do trabalho. Evitar termos não significativos como “estudo”, “exame”, 

“análise”, “efeito”, “influência”, “avaliação” etc. Não ultrapassar 20 termos. 

Autores: A nomeação dos autores deve vir logo abaixo do título em inglês. Digitar o 

último sobrenome em maiúsculo, seguido pelos pré-nomes (com apenas a primeira letra 

maiúscula) também por extenso e completos, separados por vírgula e centralizados (Ex.: 

OLIVEIRA, João Marques de). A cada autor deverá ser atribuído um número arábico 

sobrescrito ao final do sobrenome, que servirá para identificar 

as informações referentes a ele. Logo abaixo dos nomes dos autores, deverá vir 

justificada a esquerda e em ordem crescente a numeração correspondente, seguida pela 

afiliação do autor: Instituição; Unidade; Departamento; Cidade; Estado e País. Deve 

estar indicado o autor para correspondência com o respectivo endereço eletrônico.  

Resumo e Summary: Devem conter entre 200 e 250 palavras cada um, em um só 

parágrafo. Não repetir o título. Cada frase deve ser uma informação e não apresentar 

citações. Deve se iniciar pelos objetivos, apresentar os resultados seguidos pelas 

conclusões. Toda e qualquer sigla deve vir precedida da explicação por extenso. Ao 

submeter artigos em outra língua, deve constar o resumo em português. 

Palavras-chave e keywords: Entre três e cinco, devem vir em ordem alfabética, 

separadas por vírgulas, sem ponto final, com informações que permitam a compreensão 

e a indexação do trabalho. Não são aceitas palavras- chave que já constem do título. 
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Introdução: Deve conter no máximo 2.500 caracteres com espaços. Explanação de 

forma clara e objetiva do problema investigado, sua pertinência, relevância e, ao final, 

os objetivos com a realização do trabalho. 

Material e Métodos (exceto para artigos de revisão): Não são aceitos subtítulos. 

Devem apresentar seqüência lógica da descrição do local, do período de realização da 

pesquisa, dos tratamentos, dos materiais e das técnicas utilizadas, bem como da 

estatística utilizada na análise dos dados. Técnicas e procedimentos de rotina devem ser 

apenas referenciados. 

Resultados e Discussão (exceto para artigos de revisão): Os resultados podem ser 

apresentados como um elemento do texto ou juntamente com a discussão, em texto 

corrido ou mediante ilustrações. Interpretar os resultados no trabalho de forma 

consistente e evitar comparações desnecessárias. Comparações, quando pertinentes, 

devem ser discutidas e feitas de forma a facilitar a compreensão do leitor. As conclusões 

são obrigatórias, devem ser apresentadas ao final da discussão e não como item 

independente. Não devem ser repetição dos resultados e devem responder aos objetivos 

expressos no artigo. Desenvolvimento (exclusivo para artigos de revisão): Deve ser 

escrita de forma crítica, apresentando a evolução do conhecimento, as lacunas existentes 

e o estado atual da arte com base no referencial teórico disponível na literatura 

consultada. 

Agradecimentos: Devem ser escritos em itálico e o uso é opcional. 

Referências: Devem ser relacionadas em ordem alfabética pelo sobrenome e 

contemplar todas aquelas citadas no texto. Menciona- se o último sobrenome em 

maiúsculo, seguido de vírgula e as iniciais abreviadas por pontos, sem espaços. Os 

autores devem ser separados por ponto e vírgula. Digitá-las em espaço simples, com 

alinhamento justificado a esquerda. As referências devem ser separadas entre si (a 

separação deve seguir o caminho parágrafo/espaçamento e selecione: depois seis 

pontos). O recurso tipográfico utilizado para destacar o elemento título será negrito e, 

para os nomes científicos, itálico. São adotadas as normas ABNT-NBR-6023 – agosto 

de 2002. 
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No mínimo 70% das referências devem ser de artigos publicados nos últimos dez anos. 

Não serão permitidas referências de livros, anais, internet, teses, dissertações, 

monografias, exceto que seja justificada a sua inserção no artigo e desde que não exceda 

30% do total. 

ORIENTAÇÃO E EXEMPLO PARA 

REFERÊNCIA: 

Periódicos: Os títulos dos periódicos devem ser mencionados sem abreviações e em 

negrito. Não é necessário citar o local, somente o volume, o número, o intervalo de 

páginas e o ano. RODRIGUES, P.H.M; LOBO, J.R.; SILVA, E.J.A.; BORGES, L.F.O.; 

MEYER, P.M.; DEMARCHI, J.J.A.A. Efeito da inclusão de polpa cítrica peletizada na 

confecção de silagem de capim-elefante (Pennisetum purpureum, Schum.). Revista 

Brasileira de Zootecnia, v.36, n.6, p.1751 – 1760, 2007. 

Site: www.rbspa.ufba.br 
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