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RESUMO GERAL 

 

Objetivou-se avaliar o desenvolvimento de bezerros Holandês-Zebu recebendo 

concentrado com níveis crescentes de casca de soja visando seu aproveitamento 

nos sistemas de criação. Os tratamentos consistiram de quatro níveis de inclusão de 

casca de soja no concentrado (0%; 10%; 20% e 30%) a partir do quinto dia de idade.  

Além do concentrado os animais recebiam quatro litros de sucedâneo do leite por 

dia. O experimento foi desenvolvido no Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde 

– GO, de agosto a novembro de 2011. Foram utilizados seis bezerros por 

tratamento, de três a 59 dias de idade, com peso médio inicial de 36,80±2,99 kg. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com as variáveis analisadas 

como parcelas subdivididas e regressão para verificar o comportamento das 

variáveis. Avaliou-se o consumo de concentrado, conversão alimentar, 

desenvolvimento ponderal, comprimento do corpo, perímetro torácico, altura da 

cernelha, escore de condição corporal e temperatura retal, de 14 em 14 dias. O 

consumo de concentrado foi avaliado diariamente. O período experimental de 

desempenho teve a duração de 56 dias. No 57º dia do período experimental (60 dias 

de idade), foram abatidos cinco animais de cada tratamento para avaliar as partes 

integrantes e não integrantes da carcaça. Também foram abatidos cinco bezerros 

com um dia de vida (animais referência). O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey 

(α=0,05) e regressão para verificar o comportamento das variáveis. As dietas não 

afetaram (P<0,05) o desempenho dos animais, o mesmo aconteceu com as partes 

integrantes e não integrantes da carcaça. O consumo médio de concentrado foi de 

371±60,9 g, sendo de 935±132,5 g na 8ª semana, indicando que estariam aptos a 

serem desmamados. Houve efeito significativo (P<0,01) no consumo de 

concentrado, com o decorrer das semanas. O ganho de peso médio diário foi de 352 

g para uma conversão alimentar de 2,1 kg de matéria seca total consumida, por kg 

de ganho de peso diário. O crescimento médio do comprimento do corpo, perímetro 

torácico e altura da cernelha foi de 0,91 cm, 1,22 cm e 1,10 cm/semana, 

respectivamente. O rendimento médio de carcaça fria foi de 49,57%. Os valores 

percentuais do rúmen-retículo (RU-RE), omaso (OM) e abomaso (AB) dos animais 

abatidos em relação ao peso vazio foram respectivamente, de 61,69%, 15,58 e 

22,73%. O crescimento do rúmen-retículo em relação aos animais com um dia de 

vida foi de 410% ou 4,1 vezes. O volume relativo do RU-RE, OM e AB foi de 

65,56%, 3,03% e 31,27%, respectivamente. A casca de soja é uma alternativa na 

alimentação de bezerros lactantes uma vez que não afeta seu desempenho.  

 

 

Palavras-chave: abate, bezerros mestiços, co-produto agrícola, desempenho.  
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GENERAL ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the development of Holstein-Zebu receiving initial 

concentrate with increasing levels of soybean hulls for their use in raising systems. 

The treatments consisted of four levels of soybean hulls in the concentrate (0%, 

10%, 20% and 30%) from the fifth day of age. Besides the concentrate, the animals 

received four liters of milk replacer per day. The experiment was developed at the 

Federal Institute of Goiás - Campus Rio Verde - GO, from August to November 2011. 

It was used six calves per treatment from three to 59 days of age, with initial weight 

of 36.80 ± 2.99 kg. The experimental design was completely randomized, with the 

variables analyzed as split plot and regression to verify the behavior of variables. It 

was evaluated the concentrate feed intake, feed conversion, growth rate, body 

length, thoracic perimeter, height of the withers,  body condition score and body 

temperature from 14 to 14 days. The concentrate intake was evaluated daily. The 

performance of experimental period lasted 56 days. At the 57th days of the 

experiment (60 days old) five animals were slaughtered from each treatment to 

assess the members and non-members of the carcass. Five calves also were 

slaughtered with a day of life (animals reference). The experimental design was 

completely randomized. The means were compared by the Tukey test (α = 0.05) and 

regression to verify the behavior of variables. The diets did not affect (P <0.05) the 

performance of the animals, the same happened with the members and nom-

members  parts of the carcass. The average concentrate consumption was 371 ± 

60.9 g, and 935 ± 132.5 g at 8th weeks, indicating that they would be able to be 

weanlings. There was significant effect (P <0.01) in concentrate intake during the 

weeks. The average daily gain weight was 352 g for a feed conversion of 2.1 kg of 

total dry matter consumed per kg daily gain. The average of the growth rate, thoracic 

perimeter, and  height of the withers was 0.91 cm, 1.22 cm and 1.10 cm / week, 

respectively. The average cold carcass yield was 49.57%. The percentage values of 

the rumen-reticulum (RU-RE), omasum (OM) and abomasum (AB) from the animals 

slaughtered in relation of the empty weight were respectively 61.69%, 15.58% and 

22.73. The rumen-reticulum growth in respect of animals with a day of life was 410% 

or 4.1 times. The relative volume RU-RE, and OM AB was 65.56%, 3.03% and 

31.27%, respectively. The soybean hull is an alternative for infants fed to calves 

since they do not affect their performance. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: agricultural co-product, mixed calves, performance, slaughter. 



xvii 
 

 

  



1 
 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O leite é o alimento básico na primeira fase de vida de um bezerro e, 

também, o fator que mais onera o custo final de sua criação, levando os produtores 

a descartá-los ou criá-los de forma inadequada. A redução do período de 

aleitamento é uma alternativa para diminuir estes custos, mas depende do 

desenvolvimento dos animais no período lactante e do custo do alimento substituto 

do leite.  

No ano de 2012, foram ordenhadas 22.803.519 vacas ordenhadas no Brasil 

(IBGE, 2012). Estimando-se uma taxa de 80%, 85% e 50% de natalidade, 

sobrevivência e nascimento de machos, respectivamente, ter-se-ia o equivalente a 

7.753.196 bezerros de procedência leiteira.  

Na Região do Sudoeste Goiano, a pecuária leiteira vem se transformando de 

pequenos e médios, a médios e grandes produtores de leite, com moderna 

tecnologia na criação, para assegurar margem de lucro satisfatória devido à 

crescente competitividade no setor. Com isso, o descarte de bezerros vem 

aumentando no decorrer dos anos, pois apesar de serem animais com bom 

potencial de crescimento, exige maiores cuidados na fase inicial de vida, o que é 

incompatível com a gestão de grandes produtores de leite que investem em fatores 

geradores de receita para maximizar o lucro na atividade. Assim, é preciso buscar 

alternativas de sistemas que viabilizem o aproveitamento destes animais.  

Há crescente demanda de alimento no mundo e limitação das áreas 

destinadas às atividades agropecuárias, impondo, desta forma, aproveitamento mais 

eficiente no uso dos recursos naturais. O sacrifício de bezerros de origem leiteira 

nos primeiros dias de vida é comum nas bacias leiteiras, sendo hoje, prática 

contestada pela sociedade.  Diante deste contexto, o aproveitamento de bezerros de 

origem leiteira para a produção de carne representa uma parcela de contribuição 

com a oferta de animais precoces e carcaças com baixo teor de gordura.  

Uma vaca de corte com ótima eficiência reprodutiva produz um bezerro por 

ano em condições normais de criação. Portanto, melhorando a eficiência de criação 

dos bezerros leiteiros na primeira fase de vida, resulta em melhor aproveitamento 

dos recursos naturais disponíveis, uma vez que aumentando a oferta de carne 
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proveniente de machos de origem leiteira, haverá menor demanda de matrizes para 

produzir o mesmo, equivalente em carne. 

Para corroborar com o aproveitamento dos machos de origem leiteira para a 

produção de carne, é oportuno estudar alimentos que contribuam para a mudança 

do bezerro pré-ruminante em ruminante de forma mais precoce. Para isso, o bezerro 

deve desenvolver sua capacidade de ingerir e digerir alimentos sólidos, capazes de 

contribuir para um desenvolvimento precoce do rúmen.  

 A casca de soja (CS) é um alimento com características favoráveis para a 

alimentação desses animais, visto ter características apropriadas para contribuir com 

a saúde do rúmen, mantendo o pH mais estável, quando comparado aos 

concentrados, exercendo estímulos físicos sobre as paredes do rúmen, estimulando 

sua musculatura. Além disso, MOREIRA et al. (2009) salientaram que, apesar da CS 

possuir altos teores de fibra, possui  elevada degradabilidade, constituindo-se numa 

fonte alternativa de alimento aos ruminantes. Do ponto de vista nutricional, a CS é 

um suplemento energético, chegando a 80% do valor do milho (SILVA, 2004). 

Devido às qualidades nutricionais da casca de soja e a grande oferta na 

região, objetivou-se avaliar o desempenho de bezerros lactentes de origem leiteira 

alimentados com diferentes níveis de casca de soja. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Desmama precoce 

 

Nos últimos dez anos, houve uma mudança radical nos sistemas de 

produção de leite em nossas bacias leiteiras, a fim de assegurar margem de lucro ao 

produtor para permitir a sua continuidade na atividade.  

A utilização de animais melhorados geneticamente ou, geneticamente 

superiores, aliados às boas práticas sanitárias, de alimentação, manejo e ofertas de 

insumos essenciais e instalações adequadas, resultam em aumento da produção 

por animal e por criador, reduzindo os custos operacionais com aumento na margem 

de lucro.  

O alimento básico do bezerro recém-nascido é o leite.  Conforme salienta 

JACOBSON (1994), essa fonte alimentar da qual provêm os nutrientes tem 

importância muito maior na fase inicial de aleitamento, quando o bezerro se 

comporta ainda como pré-ruminante.  

Apesar das características nutricionais inquestionáveis do leite, a desmama 

precoce de bezerros leiteiros tem como objetivo reduzir o custo e, 

consequentemente, diminuir o custo da criação, desde que não comprometa seu 

desenvolvimento, pois de acordo com KHAN et al. (2007a), a quantidade de leite e o 

método do aleitamento podem afetar as funções fisiológicas, imunológicas e 

econômicas de bezerros leiteiros. Os autores enfatizam que bezerras que 

receberam 20% de leite em relação a 10% do peso vivo, até 25 dias de idade, 

apresentaram maior consumo de leite, de ração, ganho de peso e melhor eficiência 

alimentar. 

A restrição da ingestão de leite diminui o crescimento (JASPER & WEARY, 

2002) e a saúde (HUZZER et al., 2005) devido à baixa ingestão de nutrientes (KHAN 

et al., 2007b). No entanto, o fornecimento de leite ad libitum pode atrasar o início da 

fermentação ruminal e seu desenvolvimento (BALDWIN et al., 2004) em função da 

redução no consumo de alimentos sólidos (JENSEN, 2006), os quais são fontes de 

carboidratos  para a fermentação ruminal, com consequente geração de ácidos 

graxos de cadeia curta (AGCC), indutores do desenvolvimento do rúmen (SUÁREZ 

et al., 2006b). 
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 Para que se alcance êxito na criação de machos leiteiros, é preciso 

direcionar estudos para aspectos nutricionais, para que esses animais utilizem o 

mínimo de leite, sendo desmamados precocemente e, também, utilizem alimentos 

de baixo custo, disponíveis na região, levando-se em consideração, ainda, os 

aspectos de manejo e condições sanitárias (JORGE et al., 2002). 

A mortalidade pós-natal de bezerros de rebanho leiteiro, pode ser 

influenciada pelo tamanho do rebanho, manejo do colostro e do aleitamento, local 

onde os bezerros são criados, idade de acesso ao concentrado e período de 

aleitamento (MACHADO NETO et al., 2004). 

Como alternativa para redução desse custo, sem prejudicar o 

desenvolvimento dos bezerros, recomenda-se a utilização de colostro excedente e 

de quantidades limitadas de dieta líquida e o fornecimento de concentrado, a partir 

da segunda semana de vida, para o desenvolvimento precoce do rúmen desses 

animais (CAMPOS, 2005).  

Segundo DAVIS & DRACKLEY (1998), alguns programas de manejo 

nutricional de animais em aleitamento, têm recomendado o aumento na quantidade 

de leite, de forma a obter maiores ganhos de peso com melhor eficiência. Entretanto, 

essa opção é válida quando o mercado de bezerros aumenta a demanda e o preço 

do leite está acessível.  

QUIGLEY (1999) argumentou que, o aumento nas quantidades de leite ou 

de substituto fornecidos pode afetar de forma positiva o crescimento e 

desenvolvimento antes do desmame, beneficiando a vida produtiva futura de 

bezerros.  Esta proposição está de acordo com KHAN et al. (2007b) ao salientar 

que, a quantidade e o método de fornecimento da dieta líquida para bezerros recém-

nascidos também, exercem grande efeito sobre o desempenho e bem-estar dos 

animais. Esses autores mostraram que o fornecimento de leite a 20% do peso vivo 

(PV) até 28 dia se a seguir a 10% do PV por 16 dias pode evitar a redução do 

consumo de ração e ganho de peso de bezerros recebendo níveis mais altos de 

dieta líquida. No entanto, o NATIONAL ANIMAL HEALTH MONITORING SYSTEM 

(1993) salienta que, aproximadamente, 90% dos produtores americanos de leite têm 

fornecido quantidades limitadas de leite para os bezerros, fazendo o desmame por 

volta da 8ª semana de vida. 

A restrição de leite na alimentação de bezerros, geralmente, prejudica o seu 

crescimento (JASPER & WEARY, 2002), todavia acelera o processo de transição do 
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bezerro da dieta líquida para a dieta à base de grãos, o que tem importância 

econômica significativa para o produtor (BALDWIN et al.,2004) e a dieta à base de 

grãos, estimula o crescimento microbiano e a produção de AGCC e, 

consequentemente, o desenvolvimento ruminal (SUÁREZ et al., 2006b).  

O custo de criação de animais de reposição representa entre 15% a 20% 

dos custos totais na maioria das fazendas leiteiras, sendo que 50% a 60% destes 

gastos advêm da alimentação das bezerras e novilhas. Durante o aleitamento, os 

custos diários são maiores que durante qualquer outra fase da recria e, isso se deve, 

em parte, ao custo alto da dieta líquida, além dos gastos referentes ao manejo dos 

animais (DAVIS & DRACKLEY, 1998), representando 70% do custo total com 

alimentação e manejo (NUSSIO, 2004). LOPES et al. (2010) estudaram o custo 

operacional total de uma fêmea de reposição da raça holandesa do nascimento ao 

desmame, de maio de 2008 a maio de 2009 e, verificaram que, o item com maior 

impacto econômico no custo operacional efetivo foi alimentação.   

A restrição da dieta líquida resulta em considerável redução da eficiência 

alimentar e só após quatorze dias de idade os bezerros são capazes de ingerir 

alimentos sólidos, mas somente após o primeiro mês de vida, são capazes de ingerir 

quantidades suficientes de concentrados que irão contribuir com a energia 

metabólica necessária (DECKLEY, 2008). 

Devido à alta correlação entre consumo de concentrado com o 

desenvolvimento do rúmen, tradicionalmente, tem sido recomendado o consumo de 

concentrado como critério para o desmame de bezerros, de 700 g/bezerro/dia, 

durante três dias consecutivos, sendo de 700 a 800 g, para bezerros Holandeses e 

400 a 500 g,para bezerros Jersey (QUIGLEY, 1996). Tais medidas estão ou devem 

ser, na verdade, ligadas às metas que os produtores têm em vista com o futuro de 

seus animais. 

Foi avaliado o método da desmama tradicional, por meio da idade e do 

consumo de concentrado e, verificaram que, o ganho de peso, o desenvolvimento do 

rúmen e a saúde dos animais não foram afetados. Entretanto, com base no 

consumo de concentrado, os animais foram mais precocemente desmamados sem 

nenhuma restrição (ROTH et al., 2009). 

FERREIRA et al. (2008) verificaram ganho de peso de 555 g/dia e consumo 

de concentrado de 712,0 g/dia. Segundo os autores, o consumo de 712 

g/bezerro/dia está dentro dos padrões recomendados pela literatura para fazer o 
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desmame. O consumo de concentrado ao desmame em relação ao peso ao nascer 

(PN) médio foi de 1,58%. 

 Com o objetivo de reduzir a variação na idade da desmama, GREENWOOD 

et al. (1997) testaram 3 níveis de consumo em % do PN (1%; 1,5% e 2%) e 

verificaram aumento no número de dias para a desmama com o aumento na meta 

de consumo em % do PN. O ganho de peso dos animais desmamados em idades 

mais jovens consumindo concentrado equivalente a 1% do PN, não foi afetado 

negativamente, pois apresentou maior consumo total de concentrado. O consumo foi 

similar entre 1,5% e 2% do PN, podendo haver um nível ótimo entre eles. 

Trabalhando com duas idades de desmame, 28 e 56 dias de idade e dois 

métodos de oferecimento de concentrado inicial, cocho aberto e mamadeira especial 

para concentrado, HOPKINS (1997) verificou que os bezerros que foram 

desmamados aos 28 dias consumiram mais ração de 28 a 56 dias do que os que 

foram desmamados aos 56. Aos 90 dias de idade, os dois grupos, de 28 e 56 dias 

de desmame, tinham pesos similares.  

O rúmen e retículo dos animais com oito semanas de idade têm as 

características, proporções, frequência e formas dos ciclos de motilidade de um 

animal adulto (FURLANet al., 2006). 

Existem vários fatores que interferem no desenvolvimento no pré-desmame 

do bezerro, cada um exercendo o seu efeito para melhor ou para pior resultado. Não 

é rara a desatenção aos cuidados mínimos com esta categoria de animais, uma vez 

que representa na maioria das vezes, retorno a médio e longo prazo. Animais 

selecionados geneticamente, apesar de apresentarem maior potencial de 

crescimento, requerem maiores cuidados dos criadores. BALIEIRO et al. (2007) 

observaram que novilhas com um ano de idade, atingiram 330 kg de peso vivo e o 

grupo genético com maior fração de genes da raça Holandesa atingiram maior peso. 

Segundo os autores, novilhas com maior fração de genes da raça Holandesa 

necessitam de melhoria ambiental para que seu desenvolvimento não seja 

prejudicado.   

GULIKSEN et al. (2009) observaram que bezerros alojados em grupos no 

curral, com duas semanas de idade, eram mais propensos a mortalidade durante o 

primeiro mês de vida do que bezerros alojados individualmente, a broncopneumonia 

e enterites respondem por 27,7% e 15,4% de mortalidade, respectivamente.    
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MACHADO et al. (2004) verificaram que os fatores que mais influenciaram a 

mortalidade de bezerras antes do desmame são o tamanho do rebanho e os 

manejos, alimentar (colostro, leite e concentrado), sanitário e das instalações. Para 

os bezerros, a situação é ainda pior com a redução da dieta líquida com o objetivo 

de reduzir custos na criação. Já as fêmeas têm maior prioridade, pois serão as 

futuras vacas do rebanho.  

 

2.2 Biometria do trato digestório superior 

 

Entre os desafios mais dramáticos para os ruminantes jovens, estão os 

eventos relacionados com o desenvolvimento do rúmen, devido não só ao 

crescimento e diferenciação celular pelo rúmen, mas também a uma grande 

mudança no padrão de nutrientes da dieta (BALDWIN et al., 2004).  

De acordo com DAVIS & DRACKLEY (1998), o período mais crítico vai da 2ª 

à 3ª semana de vida, onde o sistema digestivo do bezerro é imaturo, porém de 

rápido desenvolvimento em relação à atividade digestiva e enzimática, em condições 

naturais de alimentação. 

Ao nascimento, o pré-estômago é pequeno e não funcional, representando 

apenas 39% do estômago total com base no peso úmido, não contém 

microorganismos e as papilas ruminorreticulares e folhas omasais são muito 

rudimentares (DUKES, 2006). No entanto, é verificado aumento da capacidade de 

todos os compartimentos estomacais com o avanço da idade dos bezerros mas, ele 

ocorre de maneira distinta, com taxas de crescimento diferenciadas entre os 

compartimentos (CARVALHO et al., 2003). 

Ao nascimento, o aparelho digestivo de um ruminante assemelha-se 

fisiologicamente àqueles dos não ruminantes e apresenta a mucosa ruminal lisa. 

Neste período, o alimento básico é a dieta líquida e a atividade gástrica digestiva é 

realizada pelo abomaso (VAN SOEST, 1994). O rúmen é estéril, entretanto, com um 

dia de vida, uma grande quantidade de bactérias e protozoários podem ser 

encontrados, sendo grande parte aeróbica (QUIGLEY, 2001). BEHARKA et al. 

(1998) constataram que a contagem de bactérias anaeróbicas não foi afetada pela 

forma física da dieta, porém, a dieta com menor tamanho de partícula estimulou o 

crescimento de um pequeno número de bactérias celulolíticas e grande número de 

amilolíticas.          
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A microbiota ruminal é constituída de bactérias, protozoários ciliados e 

flagelados e de fungos anaeróbios, além de vírus bactérias. Por sua vez, a 

microbiota intestinal é constituída basicamente por bactérias, vírus e fungos. Devido 

a presença tão vasta e complexa, o rúmen pode ser considerado o órgão de maior 

capacidade metabólica de adaptação. Portanto, é o órgão que desempenha função 

vital não somente nas funções nutritivas e fisiológicas, mas também, juntamente 

com os intestinos, realizando funções imunológicas e de proteção do hospedeiro 

(ARCURI & MANTOVANI, 2006). 

O consumo de alimentos secos é um prévio requisito para o 

desenvolvimento precoce da população microbiana do rúmen. Os alimentos secos 

proporcionam os substratos adequados, como também condições adequadas do 

meio, para o crescimento dos microrganismos anaeróbios habitantes comuns do 

rúmen-retículo de animais ruminantes adultos. O consumo de forragem deve ser 

maior que de concentrado para assegurar que o pH do rúmen seja suficientemente 

alto para o estabelecimento de bactérias celulolíticas e protozoários (OLIVEIRA et 

al., 2007). O animal no ato de ruminar aciona o fluxo de saliva, que contribui para 

manter um pH favorável para a microbiota ruminal e para os animais (RUSSELL, 

2002). A inclusão de concentrado em níveis de até 60% na dieta de bezerros em 

crescimento, estimula o consumo e a digestibilidade dos nutrientes. Entretanto, 

níveis mais elevados podem diminuir o aproveitamento do alimento por reduzirem o 

pH ruminal (RIBEIRO et al., 2009). 

O desenvolvimento do rúmen em bezerros jovens envolve uma série de 

mudanças anatômicas e fisiológicas do aparelho digestivo, o qual é dependente da 

presença de alimentos sólidos no rúmen e, consequente produção de ácidos graxos 

de cadeia curta (AGCC), resultantes da fermentação (BEHARKA et al., 1998). 

COVERDALE et al. (2004), salientaram que o tamanho da partícula também pode 

afetar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, a estrutura e função das papilas 

ruminais. 

A aceleração do desenvolvimento do rúmen está associada ao consumo de 

alimentos sólidos e a produção de ácidos graxos de cadeia curta, especialmente os 

ácidos butírico e propiônico (BALDWIN et al.,2004). A absorção é maior para o 

butírico, seguido do acético e propiônico e, a metabolização dos AGCC é de 

aproximadamente 30%, 50% e 90% do ácido acético, propiônico e butírico, 

respectivamente (BERGMAN, 1990). O ácido butírico e propiônico estimulam o 
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crescimento do epitélio ruminal por serem metabolizados durante a absorção 

(DAVIS & DRACKLEY, 1998). 

O desenvolvimento das papilas do rúmen foi maior para os bezerros 

consumindo menos leite e ingerindo maior quantidade de concentrado, tendo o ácido 

propiônico participação efetiva no desenvolvimento das papilas (ZITNAN et al., 2005; 

COSTA et al., 2008a). De acordo com NUSSIO et al. (2006), à medida que eleva o 

concentrado da dieta, aumenta a síntese de ácido propiônico e diminui de ácido 

acético e ligeiramente de butírico. Segundo CARVALHO et al. (2003), o estímulo 

para o desenvolvimento do rúmen é químico, sendo os ácidos butírico e propiônico 

os responsáveis, devido em parte, a intensa metabolização durante a absorção com 

fornecimento de energia para o crescimento do tecido epitelial. Conforme 

BERGMAN (1990) estima-se que, 70% das necessidades calóricas do ruminante 

são atendidas pelos originários da fermentação ruminal. 

Trabalhando com a adição de butirato de sódio, propionato de cálcio e 

monensina sódica no concentrado inicial, FERREIRA et al. (2009) não registraram 

diferença dos mesmos sobre os parâmetros ruminais e de desenvolvimento do 

rúmen de bezerros leiteiros.  

Em bovinos, o desenvolvimento do pré-estômago é dividido em dois 

períodos, um do não ruminante, do nascimento a três semanas de idade e o período 

de transição, de três a oito semanas de idade. O desenvolvimento do epitélio do pré-

estômago ocorre paralelamente ao desenvolvimento geral dos órgãos 

(CUNNINGHAM & KLEIN, 2008). O rápido incremento de peso tecidual do intestino 

delgado cessa entre oito e nove semanas de idade. A ordem de crescimento dos 

órgãos digestivos desde o nascimento até a idade adulta é: rúmen, retículo, omaso, 

ceco, intestino grosso, intestino delgado, abomaso e esôfago (CHURCH, 1993). 

BERENDS et al. (2012) observaram maior peso do rúmen, maior área do 

epitélio ruminal e com aspecto mais saudável de bezerros recebendo alimentos 

sólidos. Conforme QUIGLEY (1996), para que ocorra o desenvolvimento do sistema 

digestivo do recém-nascido, algumas condições devem ser 

atendidas:estabelecimento de microorganismos no rúmen, presença de líquido, fluxo 

de material do rúmen para fora do rúmen, capacidade de absorção do tecido e 

disponibilidade de substrato.  

A suplementação de carboidratos no concentrado resultou em maiores 

teores de AGCC, quando comparados ao tratamento com sucedâneo de leite e a 
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fonte de carboidrato incluída na alimentação afetou o crescimento ruminal e os 

parâmetros de fermentação (SUÁREZ et al., 2006a). FERREIRA et al. (2008) não 

observaram alterações no desempenho ou crescimento do trato digestívo superior 

em bezerros recebendo leite integral ou sucedâneo do leite. 

A fonte de carboidrato pode afetar a produção de AGCC e o pH ruminal, 

conforme observado por KRISTENSEN et al. (2007), ao verificarem que o 

concentrado a base de cevada caracterizou por um pH baixo e alta produção de 

AGCC, independente da dieta líquida.  

O epitélio do rúmen é organizado em papilas, projeções digitiformes que 

aumentam a área de superfície de absorção e são facilmente visíveis a olho nu,com 

tamanho e forma muito dinâmicos que se alteram em respostas a mudanças na 

dieta (CUNNINGHAM & KLEIN, 2008). 

Os efeitos dos AGCC no trato digestivo superior podem ser obtidos por 

indução experimental. COSTA et al. (2008a) trabalharam por 37 dias com bezerros 

da raça Holandesa com 52 dias de idade com infusões de sais de ácidos graxos no 

rúmen ou solução salina (NaCl a 0,9%) e tratamento controle. O crescimento 

anatômico do estômago aglandular foi induzido pela presença de AGCC, sem a 

necessidade de trabalho mecânico de digestão, sendo o ácido propiônico o 

responsável pelo crescimento fisiológico de papilas metabolicamente ativas.  

Os AGCC induziram aumento maior no rúmen-retículo (RU-RE) que no 

abomaso, sendo o butirato mais estimulador do RU-RE que o propionato e lactato. O 

butirato elevou o número de papilas, mas não elevou sua área e altura. Os efeitos 

diretos e indiretos dos AGCC sobre a morfologia da mucosa ruminal e de outros 

tecidos queratinizados sugerem danos morfológicos no epitélio do rúmen e de 

cascos que podem ter causa comum, explicando a ocorrência simultânea de 

anomalias nessas estruturas em bovinos sujeitos à acidose ruminal (COSTA et al., 

2008a).  

 A forma física do concentrado, isoladamente, não afeta o desenvolvimento 

do trato digestivo superior de bezerros leiteiros (BITTAR et al, 2009). O concentrado 

da dieta promove o desenvolvimento do rúmen em relação a sucedâneos, com 

rúmen mais pesado. No entanto, há deformação em graus variados nas papilas 

(SUÁREZ et al., 2006b).  

O ácido butírico e lático foram os maiores indutores de alterações 

patológicas no epitélio ruminal e inibidores de mitose. Os efeitos indiretos e diretos 
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dos AGCC sobre a morfologia dos tecidos epiteliais queratinizados não são 

idênticos. As alterações causadas pelo lactato no rúmen foram consideradas graves, 

com papilas bem ramificadas e epitélio contendo grandes vacúolos intra e extra-

citoplasmáticos, com camadas descontínuas e formadas apenas por algumas 

células queratinizadas. Para o butirato, as alterações foram muito graves no recesso 

e saco cego caudoventral do rúmen, caracterizadas por grandes áreas de erosão e 

presença de material amorfo-eosinofílico com desarranjo na arquitetura epitelial, 

diagnosticadas como ruminite química severa ulcerativa associada à necrose 

(COSTA et al., 2008b). 

 A redução de leite da dieta e a presença de maior quantidade de 

concentrado sobre passante até a sétima semana de vida dos animais tiveram efeito 

no desenvolvimento de papilas ruminais de bezerros Holandeses. O 

desenvolvimento indesejado no aspecto histológico de morfologia, tamanho e 

queratinização com características de dietas com alta produção de AGCC e pouca 

absorção pelo epitélio papilar (PEREIRA et al., 2002). KHAN et al. (2007b) 

verificaram menor consumo de sólidos com fornecimento de 20% de leite em relação 

ao peso vivo até aos 24-28 dias. A posterior redução para 10% provocou aumento 

no consumo de sólidos, resultando em maior ganho de peso e maior 

desenvolvimento corporal. Isso ocorreu em razão da maior disponibildade de 

nutrientes vindas do maior consumo de leite e do rúmen, metabolicamente, mais 

desenvolvido. 

A principal fonte de energia para os ruminantes são os AGCC produzidos no 

rúmen pela fermentação microbiana de carboidratos e, em alguns casos, da 

proteína, sendo o acético, propiônico e butírico os principais (BERCHIELLI et al., 

2006). As proporções molares de acetato, propionato e butirato são variáveis, sendo 

encontrados valores de 75:15:10, em dietas ricas em carboidratos fibrosos, até 

40:40:20, em dietas ricas em carboidratos não fibrosos. Essas proporções refletem a 

atividade microbiana e da absorção da parede ruminal (GOULARTE et al., 2011). 

O acetato é o principal AGCC produzido pelos microorganismos no rúmen, 

podendo representar até 75% do acetato produzido nas dietas ricas em volumosos e 

mais de 50% em dietas ricas em concentrado (SUTTON et al., 2003). 

A ingestão de alimentos sólidos, especialmente de uma dieta rica em 

carboidratos, estimula a proliferação microbiana e a produção de AGCC e 

consequentemente, o desenvolvimento ruminal (SUÁREZ et al., 2006b). 
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A taxa de absorção dos principais ácidos graxos ocorre na ordem 

decrescente: butirato, propionato e acetato, em condições de pH entre 4,8 a 6,0, se 

igualando com pH 7,2 (WEIGAND et al., 1972). Entretanto, as quantidades 

transportadas na corrente sanguínea estão em ordem inversa, ou seja, acetato, 

propionato e butirato (BERGMAN, 1990). Estes valores demonstram que a ordem de 

importância dos AGCC para o desenvolvimento do rúmen é a mesma com que eles 

são metabolizados pelo epitélio ruminal (VAN SOEST, 1994).   

A remoção-absorção dos AGCC do RU-RE ocorre por dois processos: 

absorção passiva, pela parede do órgão e passagem com a fase fluida para o 

omaso (TAMMINGA & VAN VUUREN, 1988). Se a taxa de produção excede a de 

remoção, existe acúmulo de AGCC no rúmen, podendo desencadear distúrbios 

metabólicos (BARKER et al., 1995), com efeitos negativos sobre o desempenho e a 

saúde dos animais (GOULARTE et al., 2011).  

A intensa produção de ácidos pela fermentação e a ausência de estímulos 

físicos para a movimentação do retículo e a ruminação, promovem ambiente 

favorável à acidose ruminal. As variações diárias no consumo de matéria seca 

observadas nesta fase estão relacionadas aos efeitos da dieta na fermentação 

ruminal, e em especial, no pH ruminal. Assim, o controle da taxa de fermentação e 

da capacidade tamponante, por meio da manipulação da dieta, são necessários para 

a saúde do rúmen e a obtenção de altos e uniformes consumos de alimentos sólidos 

(COELHO & CARVALHO, 2006). 

A movimentação do rúmen provoca a inoculação da digesta com os 

microrganismos, o contato com os AGCC e da amônia com o epitélio ruminal para 

absorção, ruminação, salivação, eructação e a passagem da digesta a outros 

compartimentos do estômago, além do desenvolvimento da musculatura e do 

tamanho do rúmen com a manutenção da saúde do tecido epitelial pela retirada do 

excesso da camada de queratina (COELHO & CARVALHO, 2006). 

O consumo precoce de alimentos sólidos, além de aumentar a oferta de 

nutrientes ao animal, estimula o desenvolvimento fisiológico do rúmen, a mastigação 

e ruminação, pois segundo COZZI et al. (2002), o fornecimento apenas de dieta 

líquida limita o desenvolvimento fisiológico do rúmen e retarda a atividade oral como 

a mastigação e ruminação, que são normalmente exibidas por bezerros que 

recebem alimentos sólidos. FURLAN et al. (2006) afirmaram que a apreensão do 

alimento tem forte papel na indução da secreção salivar, assim como a ruminação 
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também constitui-se em um forte estímulo para ativar a secreção das glândulas 

salivares.  

 O estímulo mecânico sobre as paredes do rúmen (efeito físico) é necessário 

para promover a movimentação do rúmen, o desenvolvimento das camadas 

musculares, o aumento do volume e a manutenção da saúde do epitélio. Assim, 

para o perfeito equilíbrio e desenvolvimento do RU-RE, é necessária dieta que 

forneça substrato para a produção de AGCC (efeito químico, principalmente 

produção de butirato e propionato) e mantenha a movimentação do RU-RE 

(COELHO & CARVALHO, 2006). A fase inicial é a mais crítica do ponto de vista 

nutricional, pois, devido às limitações enzimáticas e à ausência de síntese 

microbiana, o animal apresenta dificuldades em utilizar alimentos fibrosos (ÍTAVO et 

al., 2007). Desta forma, GUILLOTEAU et al. (1983) salientaram que, ao nascimento 

e por um período limitado após o nascimento, a secreção de enzimas digestivas é 

baixa, o que possibilita que macromoléculas como imunoglobulinas não sejam 

digeridas, possibilitando a sua absorção íntegra.  

À exceção da lactase, todas as outras enzimas que hidrolisam os 

carboidratos são encontradas com atividades relativamente baixas no intestino dos 

bezerros na fase inicial de vida. Faltam sacarase e amilase salivar, sendo que a 

maltase intestinal e a amilase pancreática são encontradas em quantidades 

limitadas ao nascimento, mas aumentam sua atividade com a idade (especialmente 

a amilase). Assim, o uso de dissacarídeo ou polissacarídeo, que não seja a lactose, 

é severamente limitado nas três primeiras semanas de vida do bezerro. Após esse 

período, ocorre aumento na capacidade de digestão do amido, intensificando a 

atividade enzimática e a habilidade de digestão de proteínas de origem vegetal 

(DRACKLEY, 2008). 

BERNARDES et al. (2007) observaram que o desmame ocorrendo aos 30 

dias, o consumo de matéria seca (MS) total e ganho de peso diário (GPD) foram 

diferentes entre semanas estudadas, com o consumo de MS total mantendo-se 

baixo até o desmame, com aumento expressivo entre a quinta e sexta semana em 

relação à quarta semana. O pH a zero hora (antes da alimentação) foi ligeiramente 

maior para o grupo com feno em relação ao caroço de algodão aos 60 dias idade. 

Não houve diferença entre dietas, mas, entre semanas (aumento com a idade dos 

animais). Com o decorrer do tempo, entre 3 e 6 horas após a alimentação, o pH foi 

mais baixo em relação ao intervalo de 0 a 9 horas.  
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BITTAR  et al. (2009) não observaram diferença das dietas peletizada e 

farelada no pH ruminal, nitrogênio amoniacal (N-NH3) e concentrações de AGCC do 

líquido ruminal em bezerros desmamados aos 56 dias de idade. Não houve 

diferença das dietas para pH ruminal, N-NH3 e AGCC. Os pesos dos 

compartimentos, assim como os pesos em percentagem do trato digestório total 

(TDT) não foram afetados pela forma física do concentrado, exceto o abomaso. 

Segundo os autores, o maior peso do abomaso pode sugerir menor 

desenvolvimento do rúmen. Entretanto, a proporção desse órgão em relação ao TDT 

comprova sua menor importância como órgão de digestão nestes animais. Foram 

observados efeitos significativos para o volume máximo do RU-RE (P<0,05) do 

farelado em relação ao peletizado. Entretanto, essa é uma medida mais relacionada 

à capacidade de consumo que à maturidade fisiológica do compartimento.  

De acordo com RUSSELL (2002), a fermentação da proteína no rúmen 

pode, muitas vezes, produzir mais amônia no rúmen que os microrganismos podem 

utilizar, ocasionando mais de 25% de perda de proteína na forma de N-NH3. 

OWENS & GOESTSCH (1993) verificaram que o pH ruminal reduziu conforme 

elevaram os níveis de concentrado na dieta, com comportamento quadrático no 

tempo zero e linear nos demais tempos (P<0,05). A sua redução, provavelmente se 

deve à maior porcentagem de carboidratos prontamente digestíveis das dietas com 

maior proporção de concentrado. Os menores valores ocorreram próximo às 6 horas 

após alimentação em todos os níveis de concentrado utilizados. O pH do rúmen 

varia de 5,5 a 6,5 para dietas concentradas e de 6,2 a 7,0 para aquelas constituídas 

exclusivamente de volumoso. O tempo após a alimentação no qual o pH foi mais 

baixo oscilou entre 0,4 a 4 horas e reflete o balanço entre acúmulo de ácidos 

orgânicos, o influxo de tampões ou bases do alimento. 

Estudando uma ração controle (concentrado tradicional) e outra com 

substâncias húmicas, SILVA et al. (2011) verificaram que os valores absolutos e 

relativos do trato digestório superior de bezerros foram similares entre os 

tratamentos. No entanto, CUSAK (2008) argumentou que as substâncias húmicas 

quando adicionadas à dieta dos animais contribuem para aumentar a ingestão de 

matéria seca. Substâncias húmicas são formadas pela transformação de 

biomoléculas, durante o processo de decomposição de resíduos vegetais e animais 

presentes no ambiente (STVENSON, 1994).  
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Em trabalho com leite integral e sucedâneo do leite para bezerros de origem 

leiteira, FERREIRA  et al. (2008) registraram valores similares para percentuais do 

RU-RE, de 68,04% e 68,76%, respectivamente. 

 

2.3 Biometria corporal 

 

A busca do conhecimento e controle dos fatores que afetam o crescimento 

dos animais é importante para a obtenção de subsídios, nas áreas de produção, de 

nutrição e de melhoramento genético animal, tais como: melhoria do manejo, 

determinação das necessidades nutricionais inerentes ao crescimento na vida 

produtiva do animal, conhecimento da variabilidade genética das características 

ligadas ao crescimento e avaliação do potencial genético dos animais (GONÇALVES 

et al., 2009). O crescimento é definido como o aumento do tamanho, decorrente de 

mudanças na capacidade funcional de vários órgãos e tecidos do animal, que 

ocorrem desde a concepção até a maturidade (SILLENCE, 2004). As correlações 

entre peso corporal e as medições morfométricas são significativas, de modo que é 

possível prever um do outro (KORITIAKI et al., 2013).  

As funções de crescimento são utilizadas para representar, graficamente, o 

aumento de peso em função de idade, sendo esta representação denominada de 

curva de crescimento (GONÇALVES et al., 2009). Entretanto, normalmente, quando 

se relaciona peso com idade, o termo usual é desenvolvimento ponderal, porque 

correlacionam conjuntamente estrutura e massa corporal, sem distinção. Um bom 

indicativo do crescimento do animal em massa e estrutura corporal é a correlação 

entre idade com peso e medidas de estrutura corporal (OWENS et al., 1993). As 

alterações no enchimento do trato digestivo e na composição corporal não permitem 

que o peso vivo seja bom indicador do crescimento animal. 

Machos de procedência leiteira para abate devem apresentar velocidades 

instantâneas no crescimento de 0,875% até os três meses de idade. Para esse fim, 

os sistemas de desmame precoce são utilizados com pleno sucesso. Os ganhos em 

pesos vivos estimam o crescimento e acompanham, de maneira geral, o período 

compreendido entre o parto e o surgimento da puberdade (LUCCI, 1989). 

Entre os fatores que afetam o crescimento compensatório em bovinos de 

corte, vale ressaltar que, a restrição alimentar após o nascimento, tende a não 
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apresentar crescimento compensatório, prejudicando o peso na vida adulta 

(FERREIRA, 2010). 

Existe uma alta correlação entre variação no peso e a variação do tórax, 

tanto de machos quanto de fêmeas, sendo que, nestas, o coeficiente de correlação 

foi máximo (OLIVEIRA & NOGUEIRA, 2006).  

CUNHA et al. (2007) observaram ganho de peso médio diário de 485,67 g 

até 8a semana de idade; o consumo de concentrado da 2a a 8a semana foi de 439,67 

g/dia, com uma conversão alimentar de 0,572 kg/kg MS até a 8ª semana e de 0,350 

kg/kg MS da 9ª a 10ª semana, com um consumo de concentrado médio de 1,090 kg 

aos 56 dias (desmame) e de 1,752 kg da 9ª a 10ª semana.  CAMPOS et al. (2004) 

não observaram diferença no GMD, com aleitamento todos os dias e ausência do 

aleitamento aos domingos, por um período de duas a oito semanas de aleitamento. 

COSTA et al. (2007) observaram aumento no consumo de MS do 

concentrado da 6a a 8a semana, para os animais da raça Holandesa que receberam 

sucedâneo do leite e sucedâneo da soja em relação ao soro de queijo; para o 

GPMD, os animais que receberam sucedâneo da soja superaram o ganho de peso 

dos animais que receberam soro. Entretanto, FONTES et al. (2006) verificaram que 

a substituição de 64,4% do leite integral por concentrado protéico de soro e soro de 

leite na formulação de sucedâneos para bezerros da raça Holandesa, não afetou o 

consumo de alimentos e o ganho de peso, sendo uma opção de dieta líquida para 

eles. 

MEDINA et al. (2002) verificaram maior GMD e altura da cernelha (AC) até 

49 dias de idade com leite integral em relação ao sucedâneo do leite e com 

interação significativa entre concentrado farelado e peletizado, com o concentrado 

peletizado superando o farelado. Para o perímetro torácico (PT), houve maior 

crescimento para os bezerros que receberam leite integral, em relação ao 

sucedâneo, porém não houve diferença para farelado e peletizado.  Para AC, não 

houve diferença entre concentrado farelado e peletizado. 

Bezerros Holandeses alimentados até o desmame com silagem de grãos 

úmidos ou grãos secos de milho ou sorgo apresentaram crescimento similares na 

AC (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2008). 
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2.4 Casca de soja 

 

Entre os ingredientes disponíveis para compor a dieta dos animais, a casca 

de soja é uma alternativa porque apresenta grande oferta na região e com 

características nutricionais importantes, podendo ser utilizada como alimento 

volumoso ou concentrado pela alta digestibilidade de sua fibra, contribuindo para 

manutenção de pH ruminal mais estável. Conforme relatado por MOORE et al. 

(2002), grande parte da casca de soja é composta por celulose e hemicelulose, com 

pouca lignina, o que faz da casca de soja uma excelente fonte de fibra rapidamente 

digestível no rúmen. 

A casca de soja corresponde à fina camada que recobre a semente, que é 

separada do grão previamente à extração do óleo. Por sua natureza de proteção, 

pode-se inferir que ela seja um alimento fibroso, todavia rapidamente degradável no 

rúmen. Apesar do elevado teor de fibra em detergente neutro (FDN), apresenta nível 

de lignina ao redor de 8%. A sua principal característica é possuir um tipo de fibra 

rapidamente digestível (MEDEIROS, 2004). A casca do grão de soja, moída ou 

peletizada, possui altos teores de FDN e fibra em detergente ácido (FDA), apesar de 

possuir altos teores de fibra, este resíduo constitui fonte alternativa de alimento aos 

ruminantes (ZAMBOM et al. (2001). MEDEIROS (2004) salientou que acima de 30% 

da casca de soja na dieta pode acarretar em aumento da velocidade de passagem e 

reduzir a digestibilidade. 

Grande parte da fibra da casca de soja corresponde à pectina que tem alta 

taxa de fermentação e limitada capacidade de estimulação ruminal (MEDEIROS, 

2004), pode proporcionar melhor estabilidade ruminal (EZEQUIEL et al., 2006). A 

pectina não é digerida pelas enzimas dos animais, porém é rapidamente digerida 

pelos microrganismos do rúmen (MERTENS, 1996). 

Com o objetivo de reduzir o custo das dietas de bezerros, faz-se necessária 

a busca de outras fontes alternativas de fibras que devem ser nutritivas e ao mesmo 

tempo economicamente viáveis. Os subprodutos da agroindústria destacam-se 

nesse contexto (BERNARDES et al., 2007) e, dentre eles, a casca da soja  

apresenta boa disponibilidade para uso na dieta animal, particularmente, na região 

Centro Oeste. A inclusão de casca de soja em substituição ao milho não influenciou 

o consumo e a digestibilidade, o ganho de peso diário e a conversão alimentar. A 

casca de soja pode substituir o fubá de milho em até 75% (SANTOS et al., 2008). 
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RESTLE et al. (2006) verificaram que dietas com grão de milho resultaram em 

melhor eficiência alimentar que dietas a base de casca de soja para bezerros 

desmamados aos 80 dias de idade. A substituição de 70% do milho moído por casca 

de soja ou farelo de gérmen de milho não afetou o consumo de matéria seca, ganho 

de peso, a conversão e eficiência alimentar e o rendimento de carcaça de novilhos 

Nelore confinados (EZEQUIEL et al, 2006). 

Fontes de fibra com boa degradabilidade, como a casca do grão de soja, 

possuem potencial para substituição de grãos de cereais como o milho para 

melhorar o padrão de fermentação ruminal e evitar distúrbios metabólicos 

(IPHARRAGUERRE & CLARK, 2003). 

Vários co-produtos originários de processamento nas indústrias têm 

potencial de uso, principalmente para os animais ruminantes e, na maioria dos 

casos, com redução nos custos de produção (SILVA, 2004).  Por isso, objetivou-se 

com este trabalho estudar o desempenho de bezerros leiteiros Holandês-Zebu, 

alimentados com dietas contendo níveis casca de soja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

REFERÊNCIAS 

 

1. ALMEIDA JÚNIOR, G. A.; COSTA, C. CARVALHO, S. M. R.; PANICHI, A.; 
PERSICHETTI JÚNIOR, P. P. Desaleitamento de bezerros holandeses 
alimentados até o desaleitamento com silagem de grãos úmidos ou grãos secos 
de milho ou sorgo. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.37, n.1, p.140-

147, 2008. 
 
2. ARCURI, P. B; MANTOVANI, H. C. Recentes avanços em microbiologia ruminale 

intestinal (bio) tecnologias para a nutrição de ruminantes: V Simpósio e 
produção de gado de corte, 2006. UFV, Viçosa, MG. 

 
3. BALDWIN, R. L.; MCLEOD, K. R.; KLOTZ, J. L.; HEITMANN, R. N. Rumen 

devenvolpment, intestinal growth and hepatic metabolism in the pre-and post-
weaning ruminant. Journal of Dairy Science, Champaing, v.87, p.E55-E65, 
2004.Suplement. 

 

4. BALIEIRO NETO, FERREIRO, J. J.; PARO DA PAZ, C. C. Efeito do grupo 
genético de bovinos mestiços da raça Holandesa versos Gir sobre o ganho de 
peso de fêmeas em diferentes idades. Boletim da Indústria Animal, Nova 
Odessa, v.64, n.2, p.97-105, 2007. 

 

5. BARKER, I. K.; VAN DREUMEL, A. A.; PALMER, N.The alimentary system.In: 
JUBB, K. F. V.; KENNEDY, P. C.; PALMER, N. (Eds). Pathology of Domestic 
Animals. 4. ed. San Diego: Academic, v.2.1995. 

 

6. BEHARKA, A. A.; NAGARAJA, T. G.; MORRILL, J. L. Effects of form of the diet on 
anatomical, microbial, and fermentative development of the rumen of neonatal 
calves. Journal of Dairy Science, Champaing, v.81, p.1946-1955, 1998. 

 

7. BERCHIELLI, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. Nutrição de ruminantes. 
Jaboticabal: FUNEP, 2006. 583p. 

 

8. BERENDS, H.; VAN REENEN, C. G.; STOCKHOFE-ZURWIEDEN, N.; GERRITS, 
W. J. J. Effects of early rúmen development and solid feed composition on 
growth performance and abomasal health in veal calves. Journal of Dairy 
Science, Champaing, v.95, n.6, p.3190-3199, 2012. 

 

9. BERGMAN, E. N. Energy contributions of volatile acids fron the gastrointestinal 
tract in various species. Physilogical reviewns, Cambridge, v.70, p.567-590, 

1990. 
 



20 
 

10. BERNARDES, E. B.; COELHO, S. G.; CARVALHO, A. U; OLIVEIRA, A. M.; 
REIS, R. B.; SATURNINO, H. M,; SILVA, C. A.; COSTA, T. C. Efeito da 
substituição do feno de Tifton 85 pelo caroço de algodão como fonte de fibra na 
dieta de bezerros. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Belo Horizonte, v.59, n.4, p.955-964, 2007.  

 

11. BITTAR, C. M. M.; FERREIRA, L. S.; SANTOS, F. A. P.; ZOPOLLATTO, M. 
Desempenho e desenvolvimento do trato digestório superior de bezerros leiteiros 
alimentados com concentrado de diferentes formas físicas. Revista Brasileira 
de Zootecnia, Viçosa, v.38, n.8, p.1561-1567, 2009. 

 

12. CAMPOS, O. F.; JUNQUEIRA, M. M.; CUNHA, D. F. V.; LIZIEIRE, R. S. Efeito 
da ausência de trato dos bezerros de rebanhos leiteiros aos domingos sobre 
seus desempenhos até seis meses de idade. Revista Brasileira de Zootecnia, 
Viçosa, v.33, n.2, p.407- 411, 2004. 

 

13. CAMPOS, O. F. Criação de bezerras de raças leiteiras. Disponível em: 
<http://www.tecnologiatreinamento.com.br/acesso em: 01/05/2005>. Acesso em: 
11/05/2010.  

 

14. CARVALHO, P. A.; SANCHEZ, L. M. B.; VIÉGAS, J.; VELHO, J. P.; JAURIS, G. 
C.; RODRIGUES, M. B. Desenvolvimento de estômago de bezerros holandeses 
desaleitados precocemente. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.32, n.6, 

p.1461-1468, 2003.  
 

15. CHURCH, D. C. Fisiologia digestiva y nutritión de los ruminantes. Zaragoza, 

Acríbia, 1993. 641p. 
 

16. COELHO, S. G.; CARVALHO, A. U. Criação de animais jovens. In: Do campus 
para o campo. Ed. Neiva ACGR, Neiva JNM. Fortaleza, Expressão Gráfica e 
Editora, capítulo 6. 2006. 

 

17. COSTA, T. C.; COELHO, S. G.; FONTES, F. A. P. V.; CARVALHO, A. U.; LANA, 
A. M. Q.; FERREIRA, M. I. C.; GONÇALVES, C. B.; REIS, R. B. SATURNINO, H. 
M. Consumo de mistura mineral e desempenho de bezerros alimentados com 
sucedâneos do leite. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Belo Horizonte, v.59, n.3, p.749-758, 2007. 

 
 
 
 
 



21 
 

18. COSTA, S. F.; PEREIRA, M. N.; MELO, L. Q.; RESENDE JÚNIOR, J. C.; 
CHAVES, M. L. Alterações morfológicas induzidas por butirato, propionato e 
lactato sobre a mucosa ruminal e a epiderme de bezerros. I Aspectos 
histológicos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo 
Horizonte, v.60, n.1, p.1-9, 2008a. 

 

19. COSTA, S. F.; PEREIRA, M. N.; MELO, L. Q.; CALIARI, M. L.; CHAVES, M. L. 
Alterações morfológicas induzidas por butirato, propionato e lactato sobre a 
mucosa ruminal e a epitderme de bezerros. II. Aspectos ultra-estruturais. 
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v.60, 

n.1, p.10-18, 2008b. 
 

20. COVERDALE, J.A.; TYLER, H.D.; QUIGLEY, J. D.; BRUMM, J. A. Effect of 
various levels of and form of diet on rumen development and growth in calves. 
Journal of Dairy Science, Champaing, v.87, p.2554-2562, 2004. 

 

21. COZZI, G.; GOLTARADO, F.; MATTIELLO, S.; CANAU, E.; SCANIZINI, E.; 
VERGA, M.; ANDRIGUETO, I. The prevision of solid feeds to veal calves: I. 
Growth performance, forestomach development, and carcass and meat quality. 
Journal of Animal Science, Champaing, v.80, p.357-366, 2002. 

 

22. CUNHA, D. N. F. V.; CAMPOS, O. F.; PEREIRA, J. C.; PIRES, A. F. A.; 
LIZIEIRE, R. S; MARTUSCELLO, J. A. Desempenho, variáveis fisiológicas e 
comportamento de bezerros mantidos em diferentes instalações: época chuvosa. 
Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.36, p.1140-1146, 2007 (supl.). 

 

23. CUNNIGHAM, J. G.; KLEIN, B. G. Tratado de fisiologia veterinária. 3. ed. Rio 
de Janeiro, Guanabara, 2008. 579p.  

 
 
24. CUSAK, P. M. V. Effects of a dietary complex of humic and fulvic acids (FeedMax 

15 TM) on the health and production of feedlot cattle destined for the Australian 
domestic market. Australian Veterinary Journal, Sidney, v.86, n.1-2, p.46-49, 
2008.  

 

25. DAVIS, C. L. &DRACKLEY, J. K. The development, nutrition, and 
management of the young calf. Ames: Iowa State University Press, 1998. 

339p.  
 

26. DRACKLEY, J. K. Calf nutrition from birth to breeding. Veterinary Clinics Food 
Animal, Chicago, v.24, p.55-86, 2008. 

 



22 
 

27. DUKES, H. H. Fisiologia dos animais domésticos. 12. ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara, Koogan, 2006. p.433-434. 
 
 
28. EZEQUIEL, J. M. B; SILVA, O. G. C.; GALATI, R. L. WATANABE, P. H.; 

BIAGIOLI, B & FATURI, G. Desempenho de novilhos nelore alimentados com 
casca de soja ou farelo de gérmen de milho em substituição parcial ao milho 
moído. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.35, n.2, p.569-575, 2006. 

 

29. FERREIRA, L. S.; BITTAR, C. M. M.; SANTOS, W. P.; MATTOS, V. P. S. 
Desempenho animal e desenvolvimento do rúmen de bezerros leiteiros aleitados 
com leite integral ou sucedâneo. Boletim da Indústria Animal, Nova Odessa, 

v.65, n.4, p.337-345, 2008. 
 

30. FERREIRA, L. S.; BITTAR, C. M. M.; SANTOS, V. P.; MATTOS, W. R. S.; 
PIRES, A. V. Efeito da adição de butirato de sódio, propionato de cálcio e 
monensina sódica no concentrado inicial sobre os parâmetros ruminais e de 
desenvolvimento do rúmen de bezerros leiteiros. Revista Brasileira de 
Zootecnia, Viçosa, v.38, n.11, p.2238-2246, 2009. 

 

31. FERREIRA, I. C. Fisiologia do crescimento compensatório em bovinos de 
corte. Uberlândia, 2010. Disponível em: 

<Xa.yimg.com/groups/28767345/2140263902/name/Aula3>. Acesso em 
23/05/2012. 

 

32. FONTES, E. A. P. V.; COELHO, S. C.; LANA, A. M.; COSTA, T. C.; CARVALHO, 
A. U.; FERREIRA, M. I. C.; SATURNINO, H. M.; REIS, R. B.; SERRANO, A. L. 
Desempenho de bezerros alimentados com dietas líquidas à base de leite 
integral ou soro de leite. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Belo Horizonte, v.58, n.2, p.212-219, 2006. 

 

33. FURLAN, R. L.; MACARI, M.; FARIA FILHO, D. E. Anatomia e fisiologia do trato 
gastrintestinal. In: BERCHIELLI, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. Nutrição 
de ruminantes. Jaboticabal, FUNEP, 2006. p.1-23. 

 

34. GONÇALVES, T. M.; FARIAS, H. A.; PEROTTO, D.; LADEIRA, M. M.; 
OLIVEIRA, A. I. G. Funções para descrever o crescimento corporal de fêmeas 
nelores e cruzadas. Boletim da Indústria Animal, Nova Odessa, v.66, n.2, 
p.129-136, 2009. 

 

 



23 
 

35. GOULARTE, S. R.; ÍTAVO, R. A. A.; SANTOS, G. T.; ÍTAVO, C. C. B. F.; 
OLIVEIRA, L. C. S.; FAVARO, S. P.; DIAS, A. M.; TORRES JÚNIOR, R. A. A.; 
BITTAR, C. M. M. Ácidos graxos voláteis no rúmen de vacas alimentadas com 
diferentes teores de concentrado na dieta. Arquivo Brasileiro de Medicina 
Veterinário e Zootecnia, Belo Horizonte, v.63, n.6, p.1479-1486, 2011. 

 
 
36. GREENWOOD, R. H.; MORRIL, J. L.; TITGEMEYER, E. E. Usingp dry matter 

intakes as a percentage fintial body weight as a wening driterion. Journal of 
Dairy Science, Champaing, v.79, p.2542-2546, 1997. 

 
 
37. GULLIKSEN, S. M.; LIE, K. I.; LOREN, T.; OSTERAS, O. Calf mortality in 

Norwegian dairy herds. Journal of Dairy Science, Champaing, v.92, p.2782-
2795, 2009. 

 
38. GUILLOTEAU, P.; GAMOT, P. P.; MARTIN, R. T.; DURAND, G. Effects of age 

And weaning on enzyme activities of abomasums and pancreas of the lamb. 
Journal of Dairy Science, Champaing, v.36, p.2373-2385, 1983. 

 

39. HOPKINS, B. A. Effects of the method of calf starter delivery once daily. Journal 
of Dairy Science, Champaing, v.80, p.22-2203, 1997. 

 

40. HUZZER, J. W.; VON KEYSERLINGK, M. A. G.; WEARY, D. M. Changes in 
feeding, and standing behavior of dairy cows during the transition period. 
Journal of Dairy Science, Champaing, v.88, p.2454-2461, 2005. 

 

41. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIS E ESTATÍSTICA – IBGE. Produção 
da Pecuária Municipal. 2012. 
<www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ppm/2012>. Acesso em:24 nov 
2014. 

 

42. IPHARRAGUERRE, I. R.; CLARK, J. H.; Soyhulls as an alternative feed for 
lacting dairy cows: a review. Journal of Dairy Science, Champaing, v.86, 
p.1052-1073, 2003. 

 

43. ÍTAVO, L. C. V.; ÍTAVO, C. C. B. F.; SOUZA, S. R. M. B. O.; DIAS, A. M.; 
COELHO, E. M.; MORAIS, M. G.; SILVA, F. F. Avaliação da produção de 
bezerros em confinamento ou em suplementação em sistema de creep feeding. 
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v.59, 

n.4, p.948-957,2007. 
 

44. JACOBSON, N. L. Energiy and protein requeriments of the calf. Journal of Dairy 
Science, Champaing, v.77, n.1, p.295, 1994.Supl. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ppm/2012


24 
 

 
 
45. JASPER, J.; WEARY, D. M. Effects of ad libitum  milk intake on dairy calves. 

Journal of Dairy Science, Champaing, v.85, n.11, p.3054-3058, 2002. 
 
46. JENSEN, M. B. Computer-controlled milk feeding of group-housed calves: The 

effects of milk allowance and weaning type. Journal of Dairy Science, 

Champaing, v.89, n.1, p.201-206, 2006. 
 

47. JORGE, J. R. V.; ZEOULA, L. M.; PRADO, I. N.; GERON, L. J. V. Substitutos do 
milho pela farinha de varredura (Manihote sculenta, Crantz) na ração de 
bezerros Holandeses. 1. Desempenho e parâmetros sanguíneos. Revista 
Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.31, n.1, p.192-204, 2002. 

 
 
48. KHAN, M. A.; LEE, H. J.; LEE, W. S.; KIM, H. S.; KI, K. S.; HUR, T. Y.; SUH, G. 

H.; KANG, S. J.; CHOI, Y. J. Structural growth, rumen development, and 
metabolic and immune responses of Holstein male calvs fed milk through step-
down and conventional methods. Journal of Dairy Science, Champaing, v.90, 
n.7, p.376-3387, 2007a. 

 

49. KHAN, M. A.; LEE, H. J.; LEE, W. S.; KIM, H. S.; KIM, S. B.; KI, K. S.; HÁ, J. K.; 
LEE, H. G.; CHOI, Y. J. Pre-and post-weaning performance of Horstein female 
calves fed Milk through step-down and conventional methods. Journal of Dairy 
Science, Champaing, v.90, n.2, p.876-885, 2007b. 

 

50. KORITIAKI, N. A.; AZAMBUJA, E. L. R.; MIZUBUTIS, I. Y.; SILVA, L. D. F.; 
BARBOSA, M. A. A. F.; BUMBIERIS JÚNIOR, V. H.; CASTRO, F. A. B. & 
CONSTANTINO, C.Influência de fatores ambientais sobre o desempenho e 
características morfométricas ponderal de cordeiros de diferentes grupos 
genéticos do nascimento à desmama.Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, 
v.42, n.7, p.463-470, 2013. 

 

51. KRISTENSEN, N. B.; SEHESTED, N. B.; JENSEN, S. K.; VESTERGAARD, M. 
Efeito milk allowance on concentrate lntake, ruminal environment, and ruminal 
development in milk-fed holstein caves. Journal of Dairy Science, Champaing, 
v.90, n.9, p.4346-4355, 2007. 

 

52. LOPES, M. A.; FRANCISCO NETO, A.; SANTOS, G.; LOPES, L. M. L.; 
MOREIRA, S. R. Custo de produção de fêmeas bovinas da raça Holandesa nas 
fases de cria e recria em sistema de produção de leite no Sul de Minas Gerais. 
Boletim da Indústria Animal, Nova Odessa, v.67, n. 1, p9-15, 2010. 

 
 



25 
 

53. LUCCI, C. Bovinos leiteiros jovens – nutrição, manejo e doenças. São Paulo, 

Nobel, 1989. p.85. 
 
 
 
54. MACHADO NETO, R.; FARONI, C. E.; PAULETTI, P.; BESSI, R. Levantamento 

do manejo de bovinos leiteiro recém-nascidos: desempenho e aquisição de 
proteção passiva. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.33, n.6, p.2323-
2329, 2004 (Supl. 3).  

 

55. MEDEIROS, S. R. Casca de soja na ração. 2004. PortalRuralSoft.com – 
Soluções em Tecnologias para Pecuária. Disponível em: 
<http://www.ruralsoft.com.br/manejo/manejo.aso?d =193>. Acesso em: 
06/04/2010. 

 

 
56. MEDINA, R. B.; LEIDER, W. E.; FISCHER, V.; DA SILVA, C. A. S.; DA COSTA, 

C. O.; MORENO, C. B. Desenvolvimento precoce de terneiros da raça holandesa 
preto e branco utilizando sucedâneo do leite ou leite e concentrado farelado ou 
peletizado. Revista Brasileira Agrociência, Pelotas, RS, v.8, n.1, p.61-65, 
2002. 

 

57. MERTENS, D. Formulating Diry Rations: Using fiber and carbohydrate analyses 
to formulate dairy rations. In: INFORMATION CONFERENCE WHITH DAIRY 
AND FORAGE INDUSTRIES, 1996, WISCOSIN. Proceedings…Wiscosing: U. 
S. Dairy Forage and Research Center, 1996, p.81-92. 

 

58. MOORE, J. A.; POORE, M. H.; LUGINBIIHL, M. BAY-PRODUCTS FEEDS FOR 
MEAT GOATS: Effects and carcass characteristics. Journal of Animal Science, 

Champaing, v.80, p.1752-1758, 2002. 
 

59. MOREIRA, I.; KUTSCHENKO, M.; PAIANO, D.; SCAPINELO, C.; MURAKAMI, A. 
E.; QUADROS, A. R. B. Effects of different grindingo levels (particle size) of 
soybean hull on starting pigs performance and digestibility. Brasillian Archives 
of Biology and Tchnology, Curitiba, v.52, n.5, p.1243-1252, 2009. 

 

60. NATIONAL ANIMAL HEALTH MONITORING SYSTEM.National dairy heifer 
evaluation project: Dairy herd management practices focusing on 
preweaned heifers. Ft. Collins: USDA, 1993. 20p. National. 

 
 
61. NUSSIO, C. M. B. Custo de criação de novilhas para reposição em sistemas de 

confinamento total. Revista Leiteira DPA, São Paulo, v.4, n.36, p.8-11, 2004. 

 



26 
 

 
62. NUSSIO, L. G.; CAMPOS, F. P. & LIMA, M. L. M. Metabolismo de carboidratos 

estruturais. In: BERCHIELII, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. Nutrição de 
ruminantes. Jaboticabal: FUNEP, 2006. 583p. 

 

63. OLIVEIRA, D. J. C.; NOGUEIRA, G. P. Curvas de crescimento de bezerros da 
raça girolando. Arquivo de Ciência Veterinária e Zoologia, Umuarama, 
UNIPAR, v.9, n.1, p.3-8, 2006. 

 

64. OLIVEIRA, J. S.; ZANINE, A. M.; SANTOS, E. M. Diversidade microbiana no 
ecossistema ruminal (Microbial diversity in the ecossistema ruminal). REDVET. 
Revista Eletrônica de Veterinária, 1695-7504, VIII, n.6, 2007. Disponível em: 
<http://www.veterinária.org/revistas/redvet>. Acesso em:19/09/2011 

 

65. OWENS, F. N.; DUBESKI, P.; HANSON, C. F. Factors that alter the growth and 
development of ruminants. Journal of Animal Science, Champaing, v.71, n.8, 

p.3152-3172, 1993. 
 
66. OWENS, F. N. & GOETSCH, A. L. Fermentatión ruminal. In: CHURCH, D. C. 

(Ed.) El ruminante: fisiologia digestive y nutrición. Zaragoza: Acríbia, p.159-

189, 1993. 
 

67. PEREIRA, M. E.; SILVEIRA, A. F.; SILVEIRA, S. O. Diferentes dietas no 
desenvolvimento histológico de papilas ruminais de bezerros da raça Holandesa. 
Revista da Faculdade de Zootecnia, Veterinária e Agronomia, Uruguaiana, 

v.9, n.1, p.143-154, 2002. 
 

68. QUIGLEY, J. D. Feeding prior to weaning. In: CALVES, HEIFERS AND DAIRY 
PROFITABILITY NATIONAL CONFERENCE, Pennsylvania, 1996b. 
Proceedings… Harrisburg: Ithaca: Northeast Regional Agricultural Engineering 

Service Cooperative Extension, 1996. p.245-255. 
 

69. QUIGLEY, J. D. Managing the pre-weaning nutrition program. In: 3rdANNUAL 
PROFESSIONAL DAIRY HEIFER GROWERS ASSOCIATION NATIONAL 
CONFERENE, Minisota, 1999. Procedings… Washington: Washington State 

University Press, 1999. 226p. 
 
 
70. QUIGLEY, J. D. How calf starter intake drives rumen development. 2001. 

Disponível em: <http://www.calfnotes.com.pdffiles/CNO27.pdf>. Acesso em: 
30/05/12. 

 
 

http://www.veterinária.org/revistas/redvet
http://www.calfnotes.com.pdffiles/CNO27.pdf


27 
 

71. RESTLE, J.; PASCOAL, L. L.; ROSA, J. R. P.; FREITAS, A. K. ALVES FILHO, D. 
C. BRONDANI, I. L.; PACHECO, P. S.; MENEZES, L. F. G. Fontes energéticas 
para bezerros de corte desmamados aos 80 dias de idade. Revista Brasileira 
de Zootecnia, Viçosa, v.35, n.3, suppl., p.1136-1145, 2006.  

 

72. RIBEIRO, M. D.; PEREIRA, J. C.; BETTERO, V.P.; QUEIROZ, A. C.; COSTA, M. 
G.; LEONE, F. P. Níveis de concentrado na dieta de bezerros. Revista 
Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.38, n.6, p.1133-1141, 2009. 

 

73. ROTH, B. A.; ; KEIL, N. M.; GYGAX, L.; HILLMANN, E. Influence of weaning 
method on health satatus and rumen development in dairy calves. Journal of 
Dairy Science, Champaing, v.92, p.645-656, 2009. 

 

74. RUSSELL, J. B. Rumen microbiology and its role in ruminant nutrition. 

Ithaca: Cornell University Press, 2002. 119p. 
 

75. SANTOS, J. W.; CABRAL, L. S.; ZERVOUDAKIS, J. T; LIMA, A. S.; 
GONÇALVES, A. J.; OLIVEIRA, M. B. Casca de soja em dietas para ovinos. 
Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.37, n.11, p.2049-2055, 2008. 

 

76. SILLENCE, M.N. Technology for the control of fat and lean deposition in 
livestock. The Veterinary Journal, London, England, v.167, p.242-257, 2004. 

 
 
77. SILVA, B. A. N. A casca de soja e sua utilização na alimentação animal. Revista 

Eletrônica Nutritime. [online], v.1, n.1, p.59-68, 2004. Disponível em: 

<http://www.nutritime.com.br/arquivos internos/artigos/008V1N1P59 60 004.pdf>. 
Acesso em: 04 de março de 2011. 

 

78. SILVA, J. T.; BITTAR, C. M. M.; FERREIRA, L. S. Desempenho e 
desenvolvimento ruminal em resposta ao fornecimento de substâncias húmicas 
para bezerros leiteiros em sistema de desaleitamento precoce. Acta 
Scientiarum Animal Sciences, Maringá, v.33, n.4, p.395-401, 2011 

 

79. STVENSON, F. J. Humus chemistry: Genisis, composition, reations. E nd.Nyw 
York: JOHN WILEY, 1994. 512p.  

 

80. SUÁREZ, B. J.; VAN REENER, C. G.; BELDMAN, G.; VAN DELEN, T.; 
DIJKSTRA, J.; GERRITS, J. J. Effects of supplementing concentrates differing in 
carbohydrate composition to veal calf diets: I. Animal performance and rumen 
fermentation characteristics: Journal of Dairy Science, Champaing, v.89, n.11, 

p.4365-4375, 2006a.  

http://www.nutritime.com.br/arquivos%20internos/artigos/008V1N1P59%2060%20004.pdf


28 
 

81. SUÁREZ, B. J.; VAN REENEN, C. G.; GERRITS, J. J.; STOCKHOFE, N.; VAN 
VUUREN, A. M.; DIJKSTRA, J. Effects of supplementing concentrates diffreng in 
carbohydrate composition in veal calf diets: II. Rumen development. Journal of 
Dairy Science, Champaing, v.89, n.11, p.4376-4386, 2006b. 

 

82. SUTTON, J. D.; DHANOA, M. S.; MORANT, S. V.; FRANÇA, J.; NAPPER, D. J.; 
SCHULLER, E. Rates of production of acetate, propionate, and butyrate in the 
rumen of lactating dairy cows given normal and low-roughage diets. Journal of 
Dairy Science, Champaing, v.86, p.3620-3633, 2003. 

 

83. TAMMINGA, S.; VAN VUUREN, M. Formation and utilization of end products of 
lignocelluloses degradation in ruminants. Animal Feed Science Technology, 

Lelystad, Holanda, v.21, p.141-159, 1988. 
 

84. VAN SOEST, P. J. Nutricional ecology of the ruminant. 2. ed. Ithaca, Nova 

York: Cornell University Press, 1994. 476p. 
 
 
85. WEIGAND, E.; YOUNG, J.W.; McGILLIARD, A. D. Extent of butyrate metabolism 

by the ruminoreticulum epithelium and the relationship to absorptive rate. 
Journal of Dairy Science, Champaing, v.55, p.589-597, 1972. 

 

86. ZAMBOM, M. A.; SANTOS, G. T.; MODESTO, E. C.; ALCALDE, C. R.; 
GONÇALVES, G. D.; SILVA, D. C.; SILVA, K. T.; FAUSTINO, J. O. Valor 
nutricional da casca de soja, farelo de soja, milho moído e farelo de trigo para 
bovinos. Acta Scientiarum Animal Sciences, Maringá, v.29, n.4, p.937-943, 

2001. 
 

87. ZITNAN, R.;  KUHLA, S.;  SANFTLEBEN; BILSKA, A.; SCHNEIDER, F.; 
ZUPCANOVA, M.; VOIGT, J. Diet induced ruminal papillae development in 
neonatal calves not correlating with rumen butyrate: Veterinary Medicine-
Czech, Carolina do Norte, EUA, v.50, n.11, p.472-479, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CAPÍTULO 2 - DESEMPENHO E BIOMETRIA CORPORAL DE BEZERROS 

LACTENTES HOLANDÊS-ZEBU ALIMENTADOS COM CASCA 

DE SOJA 

 

RESUMO 

 
 
 
Objetivou-se avaliar o desenvolvimento de bezerros Holandês-Zebu recebendo 

concentrado inicial com níveis crescentes de casca de soja visando seu 

aproveitamento nos sistemas de criação. O experimento foi desenvolvido nas 

dependências do Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde, no período de 

agosto a novembro de 2011. Os tratamentos foram constituídos por quatro níveis de 

inclusão de casca de soja na dieta (0%, 10%, 20% e 30%) e seis bezerros por 

tratamento. Com peso médio de 36,80 kg. Os animais receberam 2 l de leite integral 

e 2 l de sucedâneo lácteo do 3º ao 10º dia e 4 l de sucedâneo do 11º ao 59º dia, 

metade pela manhã e metade à tarde. Os bezerros ficaram isolados uns dos outros, 

recebendo concentrado e água ad libitum. Utilizou-se o delineamento inteiramente 

casualizado e regressão para verificar o comportamento das variáveis. Avaliou-se o 

consumo diário de concentrado (CC), conversão alimentar (CA), desenvolvimento 

ponderal, crescimento estrutural, escore de condição corporal (ECC) e temperatura 

corporal (TC) de 14 em 14 dias durante 56 dias de avaliação.  O consumo médio de 

CC foi de 371 g/bezerro/dia. A inclusão de casca de soja no concentrado não 

influenciou (P>0,05) o consumo de CC nem o ganho de peso dos bezerros. O ganho 

de peso médio diário foi de 252 g/bezerro. Não houve efeito (P>0,05) da inclusão da 

casca de soja sobre a CA, com média de 2,1 kg de matéria seca/kg de ganho de 

peso vivo. A inclusão de casca de soja no concentrado não afetou (P>0,05) o 

crescimento estrutural, o ECC e TC. O crescimento médio do comprimento do corpo, 

perímetro torácico e altura da cernelha foram de 0,9; 1,2 e 1,0 cm/semana, 

respectivamente. O ECC passou de 3,0 na 1ª semana para 3,4 na 8ª semana. O 

fornecimento de casca de soja na dieta não afetou as variáveis estudadas para 

desempenho dos animais, sendo portanto, alternativa viável na alimentação de 

bezerros lactentes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras chave: co-produto agrícola, desaleitamento precoce, desenvolvimento 
ponderal, pré-ruminante 



30 
 

CHAPTER 2 - PERFORMANCE AND BODY BIOMETRICS OF MILK FEED 

HOLSTEIN-ZEBU CALVES WITH SOYBEAN HULLS   

 

ABSTRACT 

 

 
 
Aimed to evaluate the development of Holstein-Zebu calves receiving initial 

concentrate with increasing levels of soybean hulls to their use in system of 

creations. The experiment was developed at the Institute Federal of Goiás – Campus 

Rio Verde - GO, from August to November 2011. The treatments were composed of 

four levels of inclusion of soybean hulls (0, 10%, 20% and 30%) and six calves per 

treatment. With a mean weight of 36.80 kg. The animals received 2 l of whole milk 

and 2 l of milk replacer from 3rd to 10th day and 4 l of milk replacer at the 11th to the 

59th day, half in the morning and half in the afternoon. The calves were isolated from 

each other, receiving focused and water ad libitum. The completely randomized 

design was usedand regression to verify the behavior of the variables. It has 

assessed daily consumption of concentrate (CC), food conversion (FC), weight 

development, structural growth, body condition score (BCS) and body temperature 

(CT), 14 in 14 days during 56 evaluation days. The average consumption off (CC) 

was 371 g/calf/day. The inclusion of soybean hulls in concentrate did not influenced 

(P>0.05) the consumption of CC nor weight gain of steers. The average daily weight 

gain was 252 g/calf. There was no effect (P> 0.05) the inclusion of soybean hulls on 

the FC, averaging 2.1 kg of dry matter/kg of body weight gain. The inclusion of 

soybean hulls in concentrate did not affect (P> 0.05) the structural growth, the BCS 

and CT. The average growth of the body length, thoracic perimeter and height of 

Winters were 0.9; 1.2 and 1.0 cm/week, respectively. The BCS rising from 3.0 in the 

first week to 3.4 in the 8th week. The supply of soybean husk in the diet did not affect 

the variables studied for animals performance, therefore, viable alternative for 

feeding lactating calves. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: agricultural by-product, early weaning, weight development, pre-

ruminant. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há crescente demanda de alimento no mundo e limitação das áreas 

destinadas às atividades agropecuárias, impondo, desta forma, aproveitamento mais 

eficiente no uso dos recursos naturais. O sacrifício de bezerros de origem leiteira 

nos primeiros dias de vida é comum nas bacias leiteiras do país sendo hoje uma 

prática contestada pela sociedade.  Diante deste contexto, o aproveitamento de 

bezerros de origem leiteira para a produção de carne representa uma parcela de 

contribuição com a oferta de animais precoces e carcaças com baixo teor de 

gordura.  

Apesar do potencial de crescimento, o desempenho de bezerros de origem 

leiteira tem ficado muito aquém, devido a pouca atenção que lhe é dada no início de 

sua vida. Existem muitas alternativas para serem utilizadas, todas com base no 

fornecimento do leite na fase inicial de vida, o qual é essencial para assegurar 

desenvolvimento satisfatório. NÚSSIO (2004) salienta que, durante o aleitamento, 

70% do custo total com alimentação e manejo estão relacionados ao fornecimento 

do leite. Dessa forma, a meta é fazer o desmame de forma precoce aliado a outras 

práticas que contribuam para o desenvolvimento mais rápido do animal, reduzindo o 

custo da alimentação e viabilizando, economicamente, a criação desses animais na 

produção de carne. 

À crescente demanda pela melhor utilização dos recursos alimentícios no 

mundo, evidenciam a necessidade da utilização de fontes não competitivas com a 

alimentação do homem e animais monogástricos. Os ruminantes, em virtude de sua 

capacidade digestiva, são capazes de fazer melhor uso de alimentos ricos em 

celulose e hemicelulose (ZAMBOM et al., 2001). Portanto, é importante aproveitar 

esta habilidade na alimentação de ruminantes com resíduos ricos em fibra que não 

são utilizados para a alimentação do homem. 

Dessa forma, os resíduos originados na produção agrícola e na agroindústria 

necessitam de estudos para ser melhores aproveitados na alimentação dos animais. 

Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar o consumo, o desenvolvimento 

ponderal e corporal de bezerros lactentes Holandês-Zebu de três a 59 dias de idade 

submetidos a dietas com diferentes inclusões de casca de soja no concentrado.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local 

 

O experimento foi realizado nas dependências do Instituto Federal Goiano – 

Câmpus Rio Verde (IFGoiano – Câmpus Rio Verde), situado na Região Sul do 

Estado de Goiás, a 220 Km da capital do Estado e 460 Km da Capital Federal, com 

altitude de 748 m, latitude de 17°47’53 e longitude oeste de Greewinch de 51°55’53”. 

O clima da região é mesotérmico úmido com temperaturas amenas durante o 

inverno e calor no verão. A temperatura ambiente média nos meses de agosto, 

setembro, outubro e novembro do período experimental foram de 22,9; 25,0; 23,4 e 

23,5°C, respectivamente, com mínima e máxima de 16,4°C e 32,3°C; 17,6°C e 

33,7°C; 19,0°C e 30,0°C e 18,6°C e 30,4°C. A umidade relativa média do ar nos 

respectivos meses foi de, 44%; 48%; 66% e 72%. 

  O experimento foi aprovado pela Comissão de Ética do Instituto Federal 

Goiano, com o Protocolo n° 15/2011. 

 

2.2 Recepção dos animais e instalações 

 

Os animais chegaram dentro de um intervalo de 35 dias, entre o primeiro e o 

último animal, sendo alocados aleatoriamente aos tratamentos experimentais. Foram 

recolhidos dos criatórios no terceiro dia de idade, pela manhã, após ter ingerido o 

colostro. Ao chegar no local do experimento, os animais foram identificados (com 

brinco na orelha), pesados em balança mecânica com precisão de 0,5 kg .Foram 

realizadas as seguintes medidas: temperatura retal com termômetro digital, 

perímetro torácico com auxílio de fita flexível graduada em 0,5 cm; altura da 

cernelha e comprimento do corpo com auxílio de régua graduada em 0,5 cm. A 

condição corporal foi estimada segundo metodologia descrita por MACHADO et al. 

(2008),por meio de  escore de 1 a 5, sendo1 muito magro; 2 magro; 3 

moderadamente magro; 4 gordo e 5 muito gordo,por observação visual e/ou tátil, 

estimada por dois avaliadores. A seguir receberam anti-helmíntico e uma dose de 

vitamina do complexo B, com repetição aos 21 dias de idade. Após essas práticas, 

os animais permaneceram em um bezerreiro do tipo Chileno, respeitando uma área 

individual de 6 m2, sob um bosque.Os animais foram mantidos a uma distância 
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mínima de um metro uns dos outros. Os animais foram alocados aleatoriamente aos 

tratamentos experimentais. 

Os comedouros e bebedouros com capacidade de 3 litros foram fixados em 

um poste situado lateralmente à linha de contenção dos animais, com suporte para 

os dois baldes. Durante a realização do experimento, de 03/08/2011 a 03/11/2011, 

morreram dois bezerros na fase inicial do trabalho, sendo posteriormente 

substituídos. 

 

2.3 Coleta de dados 

 

Para estimar o ganho de peso médio diário os animais foram pesados a cada 14 

dias num total de cinco períodos de avaliações. Diariamente após o fornecimento da 

dieta líquida, retirava-se a sobra do comedouro e pesava, para determinação do 

consumo. A seguir era fornecido o concentrado acrescido de 10% do consumo do 

dia anterior, fazendo-se uma complementação à tarde caso fosse necessário. A 

conversão alimentar foi estimada pelo consumo de matéria seca (MS) total, via 

consumo de concentrado e da dieta líquida (leite e sucedâneo do leite) em kg, 

dividida pelo ganho de peso (kg) no período experimental de 56 dias. As medidas 

corporais: comprimento do corpo e altura da cernelha foi estimado com auxílio de 

régua graduada em 0,5 cm e o perímetro torácico com auxílio de fita flexível 

graduada em 0,5 cm. A temperatura retal foi mensurada com auxílio de termômetro 

digital. A exceção do consumo de alimento, as demais variáveis foram avaliadas 

pela manhã após o fornecimento da dieta líquida a cada 14 dias. 

 

2.4 Avaliação dos alimentos 

 

Foram retiradas amostras de 50 g de cada saco do sucedâneo comercial 

para análise de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), matéria 

mineral (MM), amido e lactose conforme BRASIL (2006). De 14 em 14 dias, eram 

retiradas amostras de 200 g a cada nova mistura do concentrado preparado para 

posterior análise de MS, PB, EE, fibra em detergente neutro, fibra em detergente 

ácido MM, cálcio e fósforo, conforme SILVA & QUEIROZ (2002). 
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2.5 Delineamento experimental, animais, tratamentos e manejo nutricional 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro 

tratamentos, concentrado com quatro níveis de inclusão de casca de soja (0%;10%; 

20% e 30%) e seis bezerros por tratamento. Deve-se ressalvar que na composição 

dos concentrados, os níveis de inclusão de casca de soja foram acompanhados com 

níveis crescentes de inclusão de óleo vegetal, na tentativa de manter os 

concentrados isoenergéticos.  

Foram utilizados 24 animais machos lactentes Holandês-Zebu com peso 

médio de 36,80 kg provenientes de seis fazendas produtoras de leite localizadas no 

Município de Rio Verde-GO, nascidos no período de agosto a setembro de 2011. O 

experimento foi realizado de agosto a novembro de 2011. 

A proporção dos ingredientes e composição química das dietas 

experimentais em função da inclusão de casca de soja está exposta na Tabela 1.  

O concentrado foi oferecido pela manhã após a retirada das sobras. A cada 

14 dias preparava-se um novo concentrado, retirando-se uma amostra de 200 g de 

cada tratamento para avaliar a sua composição bromatológica no final do 

experimento. O concentrado e água foram oferecidos ad libitum desde o início do 

experimento. A dieta líquida foi fornecida na base de 4 litros/bezerro/dia, dois litros 

às 7:00 horas e dois às 16:00 horas. Do 3º ao 10º dia, a dieta líquida foi composta 

de 2 litros de leite integral e dois litros de sucedâneo comercial e do 11º ao 59º dia, 

somente sucedâneo, diluído na proporção de 100 g para 1 litro de água na 

temperatura de 40°C, resfriando a 37°C para fornecer aos animais.  

Após o fornecimento da dieta líquida, retirava-se a sobra do comedouro e 

pesava para determinar o consumo. A seguir era fornecido o concentrado acrescido 

de 10% do consumo do dia anterior. 

Todas as avaliações feitas na chegada dos animais ao local de trabalho e 

repetidas a cada 14 dias, sempre pela manhã, constituindo 56 dias ou quatro 

períodos de 14 dias. 
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TABELA 1 – Proporção dos ingredientes e composição das dietas experimentais em            

                    função da inclusão de níveis de casca de soja 

                                                                                          Níveis de casca de soja 

Ingredientes                                                              MS%     0%        10%        20%        30% 

Milho                                                                          87,67   68,14    58,09    48,04    38,00 

Casca de soja                                                            90,67     0,00     10,00    20,00    30,00 

Óleo de soja                                                            100,00    0,00       0,80       1,60     2,40 

Farelo de soja                                                            88,27   28,86   28,11     27,35    26,59 

Núcleo mineral e vitamínico                                       -         3,00      3,00       3,00       3,00 

Antioxidante BHT                                                          -         0,01       0,01       0,01      0,01 

Composição química                         Dieta líquida                     Níveis de casca de soja       

Componentes                                    SC1              LI2                0%           10%        20%        30%    

Matéria seca 96,88 100,00      89,77 90,06 90,22 90,74 

Proteína bruta 18,30   26,72      22,78 22,42 22,73 21,94 

Nutrientes digestíveis totais3  - -      92,27 92,28 92,27 92,26 

Extrato etéreo 15,00 30,64        3,75   4,63 5,40 6,22 

Fibra em detergente neutro - -      11,39 17,58 24,71 29,90 

Fibra em detergente ácido  - -        4,31   8,81 14,11 17,11 

Matéria mineral    8,18        -        5,68   6,01 5,81 6,44 

Cálcio - -        1,01   1,14 0,93 1,17 

Fósforo - -        0,76   0,70 0,72 0,69 

Amido 2,58        -          -      -     -      - 

Lactose   4,2 27,08          -      -     -    - 

1Sucedâneo lácteo; 2leite integral; 3NDT=(PB*0,8)+(EE*0,85)*2,25+(FB*0,5)+(ENN*0,85); ENN%=100-

(UM+PB+EE+FB-MM). 

A dieta foi formulada para obter ganhos conforme VAN AMBURGH (2003). 
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2.6 Análises estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software JMP do 

SAS, tendo níveis de inclusão de casca de soja como fonte de variação. As variáveis 

com medidas repetidas no tempo, foram analisadas como sugerido por GILL&HAFS 

(1971), reconhecendo a estrutura em parcelas sub-divididas (“split-plot”), com 

avaliação prévia da homogeneidade das correlações entre os dados repetidos no 

tempo (teste de esfericidade). Para aquelas variáveis em que a variância aumenta 

com a média, como os dados de consumo com o avanço da idade dos bezerros, 

transformação logarítmica foi usada para estabilizar a variância. As médias foram 

comparadas ao nível de 5% de probabilidade. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Consumo de concentrado 

 

Os dados de consumo avaliados de forma a reconhecer a estrutura em 

parcelas subdivididas, com períodos (semanas) como medidas repetidas, tanto 

considerando a análise multivariada (MANOVA) quanto a univariada (ANOVA) em 

parcelas subdivididas, mostraram efeito significativo (P<0,0001) da idade dos 

bezerros (semanas). Não houve efeito significativo dos níveis de inclusão de casca 

de soja nem da interação níveis de casca de soja e período ou idade dos bezerros 

(P>0,05). Com essa situação, apesar da estrutura de variância e covariância dos 

dados mostrar-se heterogênea (Critério de Mauchly<0,0001), se o F encontrado for 

muito maior do que aquele tabulado (como na presente avaliação) a hipótese de 

nulidade pode ser aceita de qualquer forma (GILL & HAFS, 1971).   

A inclusão da casca de soja no concentrado não influenciou (P>0,05) o 

consumo de concentrado inicial pelos bezerros. Não foi detectada interação (P>0,10) 

entre níveis de inclusão de casca de soja e idade dos bezerros. Na Tabela 2, são 

apresentadas as médias de consumo por tratamento durante o período 

experimental.  

 

TABELA 2 – Consumo médio semanal de concentrado (g/animal/dia) por bezerro 

lactentes Holandês-Zebu, de três a 59 dias de idade, em função dos 

níveis de casca de soja (NCS) na dieta e semanas 

Avaliações Semanais 

NCS 1ª S  2ª S 3ª S 4ª S 5ª S  6ª S 7ª S 8ª S Média 

0% 7 41 116 164 348 574 805 972 378 
10% 12 40 102 211 441 637 842 892 397 
20% 6 19  55 152 305 462 600 840 305 
30% 11 32 100 270 461 586 733 1037 404 

EPM1  2,9 8,0 25,1  62,5 107,4  108,9 114,7 132,5 60,9 

L2 0,75 0,20    0,41 0,36 0,68 0,78 0,39 0,81 0,140 
Q3 0,91 0,40 0,26 0,57 0,77 0,78 0,69 0,30 0,909 

1
Erropadrão da média com 20 Graus de Liberdade; 

2
regressão linear; 

3
regressão quadrática. 

 
 

A entrada dos animais ao longo do período experimental não causou 

interferência no consumo, confirmado por teste de regressão entre data de entrada 
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no experimento e consumo (P>0,10). A Figura 1 ilustra a representação gráfica do 

do consumo de concentrado em função dos níveis de concentrado por semanas. 

 

FIGURA 1 – Consumo de concentrado, em função dos níveis de casca de soja ao 

longo do período experimental.  

 

Considerando o consumo de concentrado inicial com níveis de inclusão de 

casca de soja e os períodos semanais como fontes de variação, o período foi 

significativo (P<0,0001), pois o consumo aumentou com a idade dos animais (Figura 

1). Essa análise mostrou também que a interação níveis de casca de soja e período 

não foi significativa, indicando, que o incremento semanal de consumo de 

concentrado inicial foi semelhante entre os bezerros, independentemente do nível de 

casca de soja no concentrado inicial. 

Na Figura 2, pode ser observado o consumo de concentrado em função dos 

níveis de casca de soja ao longo do período experimental, dentro de cada 

tratamento, considerando como se os animais chegassem ao mesmo dia. Observa-

se que o consumo foi similar dentro dos quatro tratamentos. A ordem de entrada dos 

animais, independente dos tratamentos não afetou o consumo.  
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FIGURA 2 – Consumo de concentrado em função dos níveis de casca de soja ao 

longo do período de avaliação, como se todos chegassem ao mesmo 

dia. 

 

A análise de variância dos coeficientes de regressão linear do aumento de 

consumo de concentrado inicial obtidos individualmente (por bezerro) não 

apresentou diferença entre os tratamentos e o modelo mostrou um incremento de 

20±2,9 g de concentrado por dia. Logicamente, o intercepto no dia inicial não foi 

zerado nesse tipo de modelo, mas foi somente para verificar se havia diferença na 

inclinação média de consumo por período. O consumo médio diário de concentrado 

expresso em gramas foi de 371±60,9 g, sendo que na 8ª semana, o consumo médio 

diário foi de 935±132,5 g. 

Conforme mostraram BITTAR et al. (2009) e SILVA et al. (2011), o consumo 

aumenta com a idade dos animais, principalmente, a partir da 4ª semana, quando o 

concentrado passou a ser a principal fonte de nutrientes para os animais. Portanto, o 

aumento do consumo acelerado a partir dos 28 dias de idade pode ser atribuído ao 

aumento do peso corporal, uma vez que o consumo está diretamente correlacionado 

com o peso dos animais, crescimento e maturação do trato gástrico superior, pois de 
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acordo com DRACKLEY (2008), à exceção da lactase, todas as enzimas que 

hidrolisam os carboidratos, são encontradas com atividades relativamente baixa no 

intestino dos bezerros na fase inicial de vida. Após esse período, ocorre aumento na 

capacidade de digestão do amido, intensificando a atividade enzimática e a 

habilidade de digestão de proteínas de origem vegetal. O consumo médio de matéria 

seca (MS) total em relação ao peso corporal médio foi de 1,57% durante o período 

experimental. Em relação ao consumo médio de MS proveniente do concentrado foi 

de 0,78%. 

Acima de três semanas de idade, o consumo de concentrado aumenta, 

independente da redução da quantidade de leite fornecido (KHAN et al., 2011).  

Na 8ª semana, os animais dos diferentes tratamentos atingiram consumo 

médio superior a 800 g por dia, indicando que os mesmos estavam aptos para 

serem desaleitados. QUIGLEY (1996) recomenda para bezerros da raça Holandesa 

um consumo de 700 a 800 g/dia, em três dias consecutivos para fazer o desmame.  

As médias de consumo de concentrado da dieta líquida, o ganho de peso e 

a conversão alimentar, de acordo com os tratamentos, encontram-se na Tabela 3. A 

conversão alimentar não foi afetada (P>0,05) pelos níveis de casca de soja no 

concentrado, com conversão alimentar média de 2,1. 

 

TABELA 3 – Consumo (kg) de concentrado (CC), de matéria seca do concentrado 

(CMSC), de matéria seca da dieta líquida (CMSL),consumo de 

matéria seca total (CMST), média de ganho de peso (GP) em kg e 

conversão alimentar (CA),de bezerros lactentes Holandês-Zebu em 

função dos níveis de casca de soja 

 

Variáveis 
      Níveis de casca de soja 

Média EPM1 
Valor P 

0% 10% 20% 30%    L2   Q3 

CC 21,2 22,2 17,0 22,6 20,7 1,70 0,261 0,261 

CMSC 20,2 20,0 15,5 20,5 19,0 1,56 0,195 0,204 

CMSL 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1     -      -     -  

CMST 42,3 42,1 37,6 42,6 41,1 1,56 0,195 0,204 

GP 19,1 16,5 18,6 24,6 19,7 1,49 0,122 0,078 

CA   2,2   2,6   2,0   1,7   2,1 0,37 0,166 0,102 

1
Erro padrão da média com 16 graus de liberdade; 

2
regressão linear; 

3
regressão quadrática. 
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O consumo individual médio de matéria seca procedente do concentrado e 

da dieta líquida foi de 19,0 kg e 22,1 kg, com percentuais de 58,72% e 41,18%, 

respectivamente, durante 56 dias de avaliação, o que contribuiu para que a 

conversão alimentar (2,1) fosse baixa, tendo em vista a alta biodisponibilidade dos 

nutrientes do leite e do concentrado, aliado a idade precoce dos animais. A 

conversão alimentar para animais até o desmame é baixa, conforme observado por 

outros autores (BAGALDO et al., 2001, com valores de 1,61 e 2,60 e TEIXEIRA et 

al., 2007, com valor médio de 2,59). 

  

3.2 Desenvolvimento ponderal dos animais 

 

O peso dos animais, embora não tenha sido afetado (P>0,05) pelos níveis 

de casca de soja, houve efeito (P<0,01) da idade dos animais, com o peso crescente 

no decorrer dos períodos. Os incrementos nos ganhos de pesos obtidos no 3º e 4º 

período podem estar relacionados, principalmente, com o maior desenvolvimento e 

maturação do trato digestório superior, com consequente aumento no consumo de 

concentrado para assegurar manutenção e ganho de peso dos animais, sendo o 

consumo de alimentos, o fator mais importante no desempenho dos animais. Na 

Tabela 4, são registrados os pesos vivo dos animais no período, considerando o 

peso inicial, seguido de quatro períodos com intervalo de 14 dias. O ganho no 

período de 56 dias foi de 19,7 kg. 

 

TABELA 4 – Peso vivo dos animais (kg) em cada período de 14 dias de bezerros 

lactentes Holandês-Zebu em 56 dias de avaliação de acordo com os 

níveis de casca de soja (NCS) 

NCS 1º dia 14º dia 28º dia 42º dia 56º dia EPM1  

0% 37,0 38,3 40,8 47,1 56,2 2,99  
10% 36,4 35,9 40,2 47,5 52,9 2,99  
20% 36,6 39,7 42,7 45,9 55,2 2,99  
30% 37,1 39,0 43,4 50,8 61,7 2,99           

Média 36,8 38,2 41,7 47,8 56,5   

L2  0,80 0,85 0,55 0,69 0,40  0,122  
Q3  0,76 0,71 0,35 0,50 0,24   0,078  

1
Erro padrão da média com 20 graus de liberdade; 

2
regressão linear; 

3
regressão quadrática. 

 

O ganho médio diário (GMD) aumentou de 100 g, 250 g, 436 g e 621 g, no 

14°, 28°, 42° e no 56º dia, respectivamente, com média de 352 g no período de 56 
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dias.À medida que aumentou o período experimental aumentou o peso dos animais, 

principalmente, a partir do 28° dia de vida, quando o GMD passou de 100 g no 14º 

dia para 250 g no 28º dia.Esse resultado está de acordo com DRACKELY (2008) 

que só após 14 dias de idade os bezerros já são capazes de ingerir alimentos 

sólidos, entretanto, somente a partir do primeiro mês de vida, eles são capazes de 

ingerir quantidades suficientes de concentrado, que irão contribuir com considerável 

quantidade de energia metabolizável.Este fato está diretamente relacionado com o 

perfil enzimático do bezerro, visto que só a partir da terceira semana de idade as 

enzimas, à exceção da lactase, se estabelecem, especialmente a amilase, com isso 

aumenta a capacidade de hidrolisar proteínas de origem vegetal. 

O GMD de 352 g obtido corrobora com outros autores (BITTAR et al.,  2009, 

de 413,5 g e 406,0 g e de SILVA et al., 2011, de 269,3 e 329,5 g).Portanto, o GMD 

obtido no presente trabalho se encontra dentro das médias observadas por outros 

autores, dependendo de certas peculiaridades ocorridas na sua execução como 

relatado por SILVA et al. (2011), onde a ocorrência de diarréias pode ter contribuído 

para o menor ganho de peso dos animais. 

 

3.3 Biometria corporal 

 

O comprimento do corpo, assim como o perímetro torácico e altura da 

cernelha são indicadores do desenvolvimento esquelético do animal e seu 

desenvolvimento é importante para que o animal manifeste todo seu potencial 

genético futuramente, além de auxiliar no gerenciamento zootécnico da atividade, 

permitindo acelerar o processo do crescimento corporal ou manter ganhos modestos 

para acelerar em outras fases de vida do animal. As correlações entre peso corporal 

e as medidas morfométricas são significativas, de modo que é possível prever um do 

outro (KORITIAKI et al., 2013). 

 

3.3.1 Comprimento do corpo 

 

O comprimento do corpo (CC) de acordo com os tratamentos e períodos 

está exposto na Tabela 5. Não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos. O 

crescimento médio foi de 0,91 cm/semana e 7,33 cm no período de 56 dias de 

avaliação, com comprimento médio final de 67,67 cm. O valor de 75,38 cm 
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encontrado por LIMA et al. (2012), aos 60 dias de idade, pode ser resultado da 

variação do tipo do animal dentro do grupo genético a que pertence, uma vez que 

ele utilizou cruzamentos de Holandês com Guzerá, Sindi e Gir e, as partes do corpo 

variam conforme o padrão racial e dentro do próprio grupo genético. Assim, o 

comprimento do corpo para Holandês e Guzerá foi de 149,27 e 139,00 cm, 

respectivamente (BIANCHINI et al., 2006).  

 

TABELA 5 – Comprimento do corpo (cm) de acordo com os níveis de inclusão de 

casca de soja (NCS) no concentrado de bezerros lactentes Holandês-

Zebu durante 56 dias de avaliação 

NCS 
 Período (dias)   

EPM1  

1° dia 14° dia 28° dia 42° dia 56° dia 

0% 60,67 62,00 63,50 65,67 67,67 2,280 
10% 59,83 61,00 63,00 65,00 76,50 1,632 
20% 60,83 63,00 63,33 65,40 67,16 1,632 
30% 61,83 64,00 66,00 68,50 70,16 1,871 

Média 60,79 62,50 63,95 66,14 68,12  

EPM 3,659 3,794 3,760 4,243 4,949  
L2 0,69 0,77 0,50 0,49 0,53 0,559 
Q3 0,54 0,51 0,30 0,29 0,35 0,408 
1
Erro padrão da média com 20 graus de liberdade; 

2
regressão linear;

 3
regressão quadrática. 

 

3.3.2 Perímetro torácico 

 

Houve diferença entre períodos, mas não foram observadas diferenças 

(P>0,05) para o perímetro torácico (PT) com inclusão dos níveis de casca de soja no 

concentrado da dieta, que apresentou média de 1,22 cm/semana ou 9,83 cm, no 

período de avaliação. Na Tabela 6, podemos verificar a média do perímetro torácico 

dos animais de acordo com os tratamentos em cada período de 14 dias. A média do 

perímetro torácico final foi de 84,25 cm, valor similar ao obtido por LIMA et al. (2012), 

que trabalhou com cruzamentos de Holandês com Guzerá, Sindi e Gir. 
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TABELA 6 – Perímetro torácico (cm) de bezerros lactentes Holandês-Zebu de três a 

59 dias de idade em função dos níveis de casca de soja (NCS) no 

concentrado e períodos 

NCS 
 Período (dias)  

EPM1  
1° dia 14° dia 28° dia 42° dia 56° dia 

0% 74,67 76,83 78,67 80,67 83,17 4,764  

10% 72,50 73,83 76,33 79,67 83,17 3,444  

20% 75,50 77,33 79,00 81,17 84,17 3,829  

30% 75,00 77,17 79,66 83,00 86,50 3,331  

Média 74,41 76,29 78,42 81,12 84,25 3,890  

EPM 4,671 4,098 3,820 4,634 4,949   

L2     0,77     0,53     0,49     0,66   0,83  0,937  

Q3     0,66     0,41     0,34     0,45   0,56  0,837  
1
Erro padrão da média com 20 graus de liberdade; 

2
regressão linear; 

3
regressão quadrática. 

 

3.3.3 Altura da cernelha 

 

Assim como o comprimento do corpo e perímetro torácico, a altura da 

cernelha (AC) não apresentou diferença (P>0,05), de acordo com os níveis de 

inclusão de casca de soja no concentrado dos bezerros. O crescimento médiofoi de 

1,1cm/semana e 8,71 cm ao período de 56 dias. A altura média ao final de 59 dias 

de idade foi de 83,83 cm (Tabela 7) que é similar à obtida por SILVA et al. (2011), de 

83,70 cm. 

 

TABELA 7 – Altura da cernelha (cm) em bezerros lactentes Holandês-Zebu de três a 

59 dias de idade em relação aos níveis de casca de soja e períodos 

NCS 
Período (dias) 

EPM
1 

 
1° dia 14° dia 28° dia 42° dia 56° dia 

0% 75,33 77,17 79,17 81,17 84,17 3,188  

10% 73,50 76,00 77,83 80,17 82,33 2,401  

20% 75,50 77,33 78,66 81,00 83,00 2,073  

30% 76,17 78,17 80,83 83,50 85,83 4,589  

Média 75,12 77,17 79,12 81,45 83,83 3,213  

EPM 3,94 3,50 3,66 3,96 4,39   

L
2 

0,57 0,63 0,38 0,46 0,29 0,467  

Q
3 

0,44 0,48 0,24 0,28 0,19 0,414  
1
Erro padrão da média com 20 graus de liberdade; 

2
regressão linear; 

3
regressão quadrática. 

 

As medidas de crescimento esquelético (CC, PP e AC) apresentaram um 

crescimento constante ao longo do período de avaliação, uma vez que são animais 

jovens, o tecido esquelético se encontra em pleno crescimento, priorizando a 
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partição dos nutrientes da dieta para o seu crescimento. As prioridades relativas de 

nutrição e produção podem apresentar mudanças dependentes das funções 

fisiológicas segundo a ordem: metabolismo basal, atividade, crescimento, reservas 

energéticas basais, gestação, lactação, reservas energéticas adicionais, ciclicidade 

reprodutiva e excesso de reservas (SHORT & ADAMS, 1988).  

Das três medidas avaliadas, deve-se destacar que, a avaliação do perímetro 

torácico, além de expressar seu crescimento, possui um elevado coeficiente de 

correlação com o peso corporal (MOTA et al, 2013), podendo ser útil na avaliação do 

crescimento de bezerros girolando (OLIVEIRA et al., 2006). 

 

3.4 Escore de condição corporal 

 

A estimativa do escore de condição corporal é uma medida subjetiva de 

avaliação fenotípica dos animais, método auxiliar no manejo nutricional e/ou 

sanitário e de custo desprezível, que pode ser usado por criadores sem outras 

opções de utilizar métodos mais precisos. Se levarmos em conta o que se verifica na 

prática, vamos perceber que a condição corporal é largamente utilizada, pois a 

primeira impressão que temos quando olhamos no animal é a sua conformação, ou 

seja, como o animal se apresenta anatômica e fisiologicamente naquele momento. 

No presente trabalho, a média do escore corporal, no início do experimento 

foi de 3,0 pontos (Tabela 8), aumentando para 3,4 aos 56 dias da fase experimental. 

Foi considerado o valor de 1 a 5, com intervalo de 0, 5 pontos. A passagem de 3,0 

para 3,4, pode estar relacionada com o aumento do consumo de concentrado pelos 

animais com o avanço da idade, passando de 33 g na 2ª semana para 935 g na 8ª 

semana (Tabela 2), o que pode ter contribuído para o aumento de tecido muscular 

em relação ao tecido ósseo, com consequente melhoria da condição corporal dos 

animais. 
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TABELA 8 – Escore de condição corporal médio dos bezerros lactentes Holandês-

Zebu de três a 59 dias de idade, em função dos níveis de casca de soja 

(NCS) e períodos 

NCS 
 Período (dias)  

EPM
1 

 
1° dia   14° dia    28° dia  42° dia  56° dia 

0% 2,9 3,0 2,8 3,3 3,4 0,24 
 10% 3,0 3,1 3,0 3,5 3,2 0,18 
 20% 3,3 3,3 3,0 3,0 3,4 0,17 
 30% 2,8 3,0 3,4 3,5 3,6 0,20 
 Média 3,0 3,1 3,1 3,3 3,4 

  EPM
1 

 0,66  0,47   0,45   0,60   0,56 
  L

2  
 0,30  0,27   0,84   0,64   0,54   0,545 

 Q
3 

 0,29  0,29   0,66   0,61   0,37   0,374 
 1

Erro padrão da média com 20 graus de liberdade; 
2
regressão linear; 

3
regressão quadrática. 

 

3.5 Temperatura corporal 

 

A inclusão de casca de soja no concentrado da dieta não afetou a 

temperatura retal dos animais (P>0,05), no entanto, esta decresceu (P<0,05) com o 

avanço da idade dos bezerros. A temperatura registrada no 1º dia foi maior (P<0,05) 

do que a temperatura observada do 14º ao 56º dia experimental (Tabela 9).  

 

TABELA 9 – Temperatura corporal (°C) de bezerros lactentes Holandês-Zebu de três 

a 59 dias de idade em relação aos níveis de casca de soja (NCS) e 

períodos 

NCS 
Período (dias)  

          EPM1 

1° dia  14° dia 28° dia 42° dia 56° dia 

0% 39,07 38,40 38,70 38,35 38,20 0,23 

10% 39,30 38,43 38,21 38,26 38,47 0,24 

20% 39,02 38,17 38,08 38,28 38,30 0,22 

30% 39,15 38,32 38,20 38,58 38,50 0,22 

Média 39,13 38,33 38,30 38,37 38,36   

EPM    0,726    0,422     0,587    0,580    0,368   

L2   0,878    0,611     0,117    0,566     0,605 

         Q3   0,867    0,738     0,224    0,427     0,826 

 
1
Erro padrão da média com 20 graus de liberdade; 

2
regressão linear; 

3
regressão quadrática. 

 

A variação da temperatura do 1º dia para os demais pode ser decorrente da 

adaptação da fase de vida intra-uterina para a vida extra-uterina, uma vez que a 

temperatura no interior do útero é em torno de 38,5°C e a temperatura média 

observada no ambiente durante o experimento foi de 23,7°C.   
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A temperatura corporal (TC) média foi de 38,5°C, é similar à observada por 

outros autores (CUNHA et al., 2007), de 38,7 e KHAN et al., 2007, de 38,8°C) que 

também trabalharam com bezerros de procedência leiteira. 

Conforme o ICEA (1981), a temperatura é mais elevada nos indivíduos mais 

jovens, até seis meses de idade (39,0 a 40,5°C), de 38,0 a 39,5°C, no boi e, de 37,5 

a 39,5°C, na vaca.  

Normalmente, para manter a temperatura corporal, os animais utilizam do 

calor metabólico, produzido pela ingestão de alimento que varia a intensidade de 

produção conforme a qualidade dos mesmos (MULLER, 1982). Assim, o aumento de 

fibra na dieta eleva o incremento calórico (HAESE & BUNZEN, 2005), enquanto que, 

o incremento calórico dos lipídios é o mais baixo entre os nutrientes (CHURCH & 

POND, 1977). O aumento dos níveis de casca de soja no concentrado foi 

acompanhado de níveis crescentes de inclusão de óleo vegetal, este, por pertencer 

ao grupo dos lipídeos, têm o mais baixo incremento calórico entre os nutrientes 

(CHURCH & POND, 1977). 
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4 CONCLUSÃO 

 

A casca de soja constitui alternativa para substituir parte do concentrado na 

alimentação de bezerros lactentes de três a 59 dias de idade, uma vez que é capaz 

de promover ganhos de peso da mesma magnitude que o concentrado.  
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CAPÍTULO 3 - PARTES INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES DA CARCAÇA 

DE BEZERROS LACTENTES HOLANDÊS-ZEBU ALIMENTADOS 

COM CASCA DE SOJA 

 

RESUMO 

 

 

Objetivou-se avaliar o desenvolvimento de bezerros Holandês-Zebu recebendo 

concentrado inicial com níveis crescentes de casca de soja visando seu 

aproveitamento nos sistemas de criação. O experimento foi desenvolvido nas 

dependências do Instituto Federal Goiano–Campus Rio Verde, no período de agosto 

a novembro de 2011. Os tratamentos foram constituídos por quatro níveis de 

inclusão de casca de soja (0%, 10%, 20% e 30%) e cinco bezerros por tratamento, 

com peso médio de 36,22 kg. Os animais receberam 2 l de leite integral e 2 l de 

sucedâneo lácteo do 3º ao 10º dia e 4 l de sucedâneo lácteo do 11º ao 59º dia. Os 

bezerros ficaram isolados uns dos outros, recebendo concentrado e água ad libitum. 

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado e regressão para verificar o 

comportamento das variáveis. No 60º dia do período experimental os animais foram 

abatidos. No final do experimento cinco animais com um dia de vida (animais 

referência) foram abatidos para comparar o crescimento dos não componentes e 

componentes de carcaça com os animais abatidos com 60 dias de idade. Não houve 

efeito (P<0,05) da inclusão da casca de soja na dieta dos animais sobre o peso 

vazio do rúmen-retículo (RU-RE), OM e AB, cujos pesos foram de 0,95; 0,24 e 0,35 

kg, respectivamente, com percentuais de 61,69%, 15,58% e 22,73%. O crescimento 

do RU-RE em relação aos animais com um dia de idade foi de 4,1 vezes ou 410%. A 

capacidade média do trato digestório superior foi de 14,52 l. A análise de regressão 

mostrou efeito linear (P<0,05) decrescente para volume do RU-RE. A inclusão de 

casca de soja na dieta afetou (P<0,01) a altura e largura das papilas ruminais de 

forma quadrática (P<0,01), com média de 4,941 e 1,994 mm para altura e largura 

das papilas, respectivamente. As dietas não afetaram as partes integrantes da 

carcaça.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras chave:abate,bezerros holandesados, co-produto agrícola, trato digestivo. 
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CHAPTER 3 - PARTS INTEGRAL AND NON INTEGRAL OF THE CARCASSES 

OF CALVES HOLSTEIN-ZEBU MILK FEED WITH SOYBEAN 

HULLS 

 

 

ABSTRACT 

 

Aimed to evaluate the development of Holstein-Zebu calves receiving initial 

concentrate with increasing levels of soybean hulls to their use in system of 

creations. The experiment was developed at the Institute Federal of Goiás – Campus 

Rio Verde - GO, from August to November 2011. The treatments were composed of 

four levels of inclusion of soybean hulls (0%, 10%, 20% and 30%) and six calves per 

treatment. With a mean weight of 36.80 kg. The animals received 2 l of whole milk 

and 2 l of milk replacer from 3rd to 11th day and 4 l of milk replacer at the 11th to the 

59th day. The calves were isolated from each other, receiving concentrate and water 

ad libitum. The completely randomized design and regression to verify the behavior 

of the variables. It was used on the 60th day of the trial period the animals were 

slaughtered. At the end of the experiment five animals with one day of life (reference 

animals) were slaughtered to compare the growth of non components and carcasses 

components with animals slaughtered with 60 days old. There was no effect (P < 

0.05) the inclusion of soybean hullson animal’s diet about the empty weight of the 

rumen-reticulum (RU-RE), OM and AB, whose empty weights were 0.95; 0.24 and 

0.35 kg, respectively, with percentages of 61.69%, 15.58% and 22.73%. The growth 

of RU-RE in relation to the  animals with one day old was 4.1 times or 410%. The 

average capacity of the upper digestive tract was 14.52 l. The regression analysis 

showed a linear effect (P < 0.05) descending to volume of the RU-RE. The inclusion 

of soybean hullson the diet affected (P < 0.01) the height and width of ruminal 

papillae of quadratic form (P < 0.01), with an average of 4.941 and 1.994 mm for 

height and width of the papillae, respectively. The diets didn't affect parts integral of 

the carcasses 

 

 

 

. 

 

 

 

Keywords: abate, agricultural co-producto, holstein calves, digestivetract 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por maior produtividade e por alternativas que diminuam os custos 

de produção tem sido uma das grandes preocupações dos empresários do setor 

produtivo, como consequência da grande competitividade e da queda nas margens 

de lucro. A maioria dos estudos sobre o desempenho de bovinos de corte se 

restringe a discutir as características de produção, como o ganho de peso e a 

qualidade da carcaça, considerando poucas vezes, as partes não-integrantes da 

carcaça (MACITELLI et al., 2005). 

O estudo relacionado ao crescimento de bezerros machos de origem leiteira 

é desejável, com o intuito de avaliar-se uma possível viabilização e o retorno 

econômico para esta categoria animal, que é, atualmente, sub-aproveitada 

(CARVALHO et. al. 2007). 

Para viabilizar o aproveitamento do bezerro para a produção de carne, é 

necessário o fornecimento de menores quantidades de leite. Para que isto aconteça, 

SCHALCH et al. (2001) recomendam que a idade ao desmame depende, 

basicamente, de dois fatores principais: o custo do alimento e o estado físico geral 

do animal. O custo do alimento é certamente a principal motivação para a busca 

pelo desmame precoce; quanto mais curto o período de aleitamento, maior 

quantidade de leite poderá ser comercializada.  

Para que ocorra o desenvolvimento do sistema digestivo do recém-nascido, 

algumas condições devem ser atendidas, que são: estabelecimento de 

microrganismos no rúmen, presença de líquido, fluxo de material para fora do 

rúmen, capacidade de absorção pelo tecido e disponibilidade de substrato 

(QUIGLEY, 1996). 

Carcaças provenientes de animais de aptidão leiteira apresentam baixo teor 

de gordura, conhecida vulgarmente como carne light, hoje muito procurada pelos 

consumidores que buscam uma dieta com menores teores calóricos, para manter o 

índice de massa corporal dentro ou próximo do normal, a fim de manter uma 

condição de vida mais saudável. 

Desta forma, objetivou-se com o presente trabalho avaliar o efeito da 

inclusão de casca de soja no concentrado inicial sobre o desenvolvimento das partes 

integrantes e não-integrantes da carcaça de bezerros lactentes Holandês-Zebu.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local 

 

O experimento foi realizado nas dependências do Campus do Instituto 

Federal Goiano – Campus de Rio Verde-GO (IFGoiano), situado na Região do Sul 

do Estado de Goiás, a 220 km da capital do Estado e 460 Km da Capital Federal. A 

altitude é de 748 m, latitude sul de 17° 47’ 53” e longitude oeste de Greenwich de 

51° 55’ 53”.O clima da região é mesotérmico úmido com temperaturas amenas 

durante o inverno e calor no verão. A temperatura ambiente média nos meses de 

agosto, setembro, outubro e novembro do corrente ano, foram de 22,9; 25,0; 23,4 e 

23,5°C, respectivamente, com mínima e máxima de 16,4°C e 32,3°C; 17,6°C e 

33,7°C; 19,0°C e 30,0°C; 18,6°C e 30,4°C. A umidade relativa média do ar nos 

respectivos meses foi de, 44%; 48%; 66% e 72%.  O experimento foi aprovado pela 

Comissão de Ética do Instituto Federal Goiano – GO, com o Protocolo de nº 

15/2011. 

 

2.2 Recepção dos animais e instalações 

 

Os animais chegaram dentro de um intervalo de 35 dias, sendo 

aleatoriamente distribuídos dentro de cada tratamento. Foram recolhidos dos 

criatórios no terceiro dia de idade pela manhã, após ter ingerido o colostro. Ao 

chegar no local do experimento, os animais foram identificados (com brinco na 

orelha), pesados em balança mecânica com precisão de 0,5 kg. O peso médio inicial 

foi de 36,22 Kg. A seguir foram vermífugados e receberam uma dose de vitaminas 

do complexo B, repetida aos 21 dias de idade sendo encaminhados para um 

bezerreiro do tipo Chileno, respeitando uma área individual de 6 m2, sob um bosque. 

Os animais foram mantidos a uma distância mínima de um metro uns dos outros. Os 

animais foram alocados, aleatoriamente, aos tratamentos experimentais. 

Os comedouros e bebedouros com capacidade de 3 litros cada foram 

afixados em um poste situado lateralmente à linha de contensão dos animais, com 

suporte para os dois baldes. Durante a realização do experimento, de 03/08/2011 a 

03/11/11, morreram dois animais bezerros na fase inicial do trabalho, sendo 

substituídos. 
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2.3 Coleta de dados 

 

O abate foi realizado no 57º dia (60 dias de idade) do período experimental, 

na sala de abate de bovinos e suínos do Instituto Federal Goiano – Campus Rio 

Verde, após jejum alimentar de 14 horas, por meio de atordoamento e sangria, com 

corte da jugular. A seguir, foi retirado o couro, a cavidade abdominal foi aberta, os 

compartimentos foram removidos livres do tecido adiposo omental. O conteúdo do 

trato digestório superior (TDS) foi removido com auxílio de lavagens com água. A 

seguir a saída dos compartimentos foi fechada por meio da amarração; os 

compartimentos foram cheios de água até a sua capacidade máxima e mensurado 

seu volume em litros. Foi esvaziado, retirado o excesso de água dos tecidos por 

pressão manual, o TDS foi pesado, separado em rúmen-retículo (RU-RE), omaso 

(OM) e abomaso (AB) e pesados. A seguir foi avaliado o volume do RU-RE, OM e 

AB. 

Foi retirada uma amostra de 3,0 x 1,0 cm da parte ventral do rúmen e 

conservada em solução de formal a 10%. O intestino delgado e intestino grosso 

foram separados, lavados para a retirada de seu conteúdo. Após a retirada do 

excesso de água dos tecidos foram tomadas medidas de peso e comprimento. 

Separou-se as meias carcaças que foram pesadas e colocadas em câmara fria a 

2°C por 24 horas. As demais partes, não integrantes de carcaça também foram 

mensuradas.  

No final do experimento foram abatidos cinco animais com um dia de vida 

(animais referência) para comparar o crescimento dos não componentes de carcaça 

e componentes de carcaça com os animais abatidos com 60 dias de idade. 

Para o processamento histológico das papilas, foram retiradas 9 sub 

amostras de 1,5 x 1,0 cm, das amostras de cada animal e fixados em solução de 

formalina a 10% por 12 horas, desidratados em processo etanólico crescente, 

deixados em xilol por 40 minutos, incluídos em parafina, confeccionados os blocos e  

seccionados em micrótomo manual (Mic. Rotativo 781, Ancap Equip. Eletro-

Eletrônicos Ltda, São Paulo, S. P.), obtendo-se seções de 5 micrômetros de 

espessura, sendo submetidas a coloração com hematoxilina e eosina (LABIOCEL, 

2002). Todas as lâminas montadas foram fotografadas em fotomicroscópio na ocular 

de 4x (LEICA DM 500) e, para a análise morfométrica da altura e largura das papilas 

ruminais, foi utilizado o software anatiquanti (SILVA & AZEVEDO, 2009), sendo os 
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dados armazenados em planilha do Excel. Conforme COELHO (2013), o ideal são 

no mínimo seis animais a serem avaliados por tratamento e 30 papilas por animal, 

mas na ausência do sexto animal, analise 40 ou 50 papilas. Assim, na ausência do 

sexto animal foram analisadas nove sub amostras e 90 papilas de cada animal, para 

assegurar uma boa representação das mesmas. 

 

2.4 Avaliação dos alimentos 

 

Foram retiradas amostras de 50 g representativas de cada saco de 

sucedâneo lácteo (Yprayfo violeta SSP®), para análise de matéria seca (MS), 

proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), Matéria mineral (MM), amido e glicídeos 

redutores de lactose conforme (BRASIL, 2006). Para os concentrados foram 

retiradas amostras de 200 g de cada nova batida, de 14 em 14 dias, para posterior 

análise de MS, PB, EE, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, MM, 

cálcio e fósforo conforme SILVA & QUEIROZ (2002), fazendo-se a média dos 

resultados.  

 

2.5 Delineamento experimental, tratamentos, animais e manejo nutricional 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 

quatro tratamentos, constituído de quatro níveis de inclusão de casca de soja 

(0%;10%;20% e 30%), com cinco animais por tratamento. Deve-se ressalvar que na 

composição dos concentrados, os níveis de inclusão de casca de soja foram 

acompanhados de níveis crescentes de óleo vegetal, na tentativa de manter os 

concentrados isoenergéticos. 

Foram utilizados 20 bezerros lactentes mestiços de Holandês-Zebu dos três 

aos 60 dias de idade, provenientes de seis fazendas produtoras de leite localizadas 

no Município de Rio Verde-GO, no período de agosto a novembro de 2011. 

A proporção dos ingredientes e composição química das dietas 

experimentais em função da inclusão de casca de soja estão expostas na Tabela 1, 

com base na matéria seca. 

O concentrado foi oferecido pela manhã acrescido de 10% do consumo do 

dia anterior, após a retirada das sobras, com o objetivo de determinar o consumo 

individual de cada animal. A cada 14 dias, preparava-se uma nova batida de 
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concentrado, retirando-se uma amostra de 200 g de cada tratamento para avaliação 

da composição bromatológica no final do experimento.  

O concentrado e água foram oferecidos ad libitum desde o início do 

experimento. A dieta líquida foi fornecida na base de 4 litros/bezerro/dia, dois litros 

oferecidos às 7:00 e dois às 16:00 horas. Do 3º ao 10º dia, a dieta líquida foi 

composta de 2 litros de leite integral e dois litros de sucedâneo comercial; do 11º ao 

59º dia, sucedâneo diluído na proporção de 100 g para 1 litro de água na 

temperatura de 40°C, resfriando a 37°C antes do fornecimento aos animais.  

 

TABELA 1 – Proporção dos ingredientes e composição das dietas experimentais em 

função da inclusão de níveis de casca de soja 

Níveis de casca de soja 

Ingredientes                                                              MS%     0%        10%        20%        30% 

Milho                                                                          87,67   68,14    58,09    48,04    38,00 

Casca de soja                                                            90,67     0,00     10,00    20,00    30,00 

Óleo de soja                                                            100,00    0,00       0,80       1,60     2,40 

Farelo de soja                                                            88,27   28,86   28,11     27,35    26,59 

Núcleo mineral e vitamínico                                       -         3,00      3,00       3,00       3,00 

Antioxidante BHT                                                          -         0,01       0,01       0,01      0,01 

Composição química                     Dieta líquida                         Níveis de casca de soja       

Componentes                                 SC1                LI2                  0%           10%        20%        30%    

Matéria seca 96,88 100,00      89,77 90,06 90,22 90,74 

Proteína bruta 18,30   26,72      22,78 22,42 22,73 21,94 

Nutrientes digestíveis totais3  - -      92,27 92,28 92,27 92,26 

Extrato etéreo 15,00 30,64        3,75    4,63    5,40    6,22 

Fibra em detergente neutro - -      11,39  17,58  24,71  29,90 

Fibra em detergente ácido  - -        4,31   8,81 14,11 17,11 

Matéria mineral    8,18        -        5,68   6,01    5,81    6,44 

Cálcio - -        1,01   1,14    0,93    1,17 

Fósforo - -        0,76   0,70    0,72    0,69 

Amido 2,58        -          -      -     -      - 

Lactose   4,2 27,08          -      -     -    - 
1Sucedâneo lácteo; 2leite integral; 3NDT=(PB*0,8)+(EE*0,85)*2,25+(FB*0,5)+(ENN*0,85); 

ENN%=100-(UM+PB+EE+FB-MM). 

 

A dieta foi formulada para obter ganho conforme (VAN AMBURGH, 2003). 
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2.6 Análises estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software JMP do 

SAS (2013), tendo níveis de inclusão de casca de soja como fonte de variação nas 

análises de regressão com 5% de significância. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Partes não integrantes da carcaça 

 

3.1.1 Biometria do trato digestório superior 

 

Na Tabela 2, são apresentados os valores médios dos pesos do trato 

digestório superior vazio e de seus compartimentos. Não foram observados efeito 

(P>0,05) da inclusão de níveis de casca de soja na dieta dos animais, sobre os 

compartimentos do trato digestório superior em conjunto, assim como, para cada 

compartimento dividido em RU-RE, OM e AB 

 

TABELA 2-Peso (kg) vazio do trato digestório superior (TDS), rúmen-retículo (RU-

RE), omaso (OM) e abomaso (AB) de bezerros lactentes Holandês-

Zebu abatidos com 60 dias de idade segundo os níveis de casca de 

soja no concentrado da dieta e animais referência 

 

                                         Níveis de casca de soja                                                 Valor P 
Variáveis        A1         ----------------------------------------       Média       EPM      --------------------- 
                                    0%       10%      20%       30%                                          L3             Q4  

TDS 0,452 1,75 1,37 1,44 1,61 1,54 0,160 0,560 0,870 

RU-RE 0,187 1,17 0,85 0,86 0,93 0,95 0,109 0,160 0,088 

OM 0,061 0,27 0,20 0,24 0,26 0,24 0,033 0,957 0,240 

AB 0,204 0,32 0,32 0,34 0,42 0,35 0,040 0,094 0,240 

1
Animais referência; 

2
erro padrão da média; 

3
regressão linear; 

4
regressão quadrática. 

 

Os valores relativos ao peso (kg) do RU-RE, OM e AB foram de 61,69%, 

15,58% e 22,73%, respectivamente, para os animais com 60 dias de idade. Para os 

bezerros com um dia de vida (animais referência) os percentuais foram de 41,37%, 

13,49% e 45,13%, para RU-RE, OM e AB, respectivamente, com inversão nos 

valores do RU-RE com o AB, indicando amadurecimento precoce do RU-RE na vida 

do animal, permitindo consumir e aproveitar de forma eficiente outros alimentos que 

não apenas o leite, refletindo no menor custo/benefício nessa fase de vida do 

bezerro de procedência leiteira. 
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Na Tabela 3, são apresentados os pesos médios referentes ao crescimento 

(kg) do TDS, RU-RE, OM e AB do nascimentoaos60 dias de idade, em função dos 

níveis de casca de soja no concentrado da dieta dos animais lactentes Holandês-

Zebu. 

Houve incremento no peso de todos os compartimentos do trato digestório 

superior, com a idade dos animais, entretanto, com valores de crescimento 

diferenciados entre os compartimentos, com o RU-RE aumentando 0,77 kg, o OM 

0,18 kg e o AB 0,15 kg, em valores percentuais correspondem a,508%, 393% e 

71,57%, respectivamente, com o peso corporal crescendo 51,29%.Deve-se salientar 

que, esse incremento, especialmente do RU-RE, se deve em grande parte a 

presença de alimentos sólidos nesses compartimentos,contribuindo de forma 

anatômica e, principalmente, fisiológica, com os AGCC fornecendo energia para 

induzir seu crescimento. 

 

TABELA 3 – Crescimento (kg) do TDS, RU-RE, OM e AB do nascimento aos 60 dias 

de idade de bezerros lactentes Holandês-Zebu submetidos à inclusão 

de níveis de casca de soja no concentrado da dieta 

 

Variáveis 
Níveis de casca de soja 

Média EPM1 
    Valor P 

0% 10% 20% 30% L2   Q3 

TDS 1,32 0,92 1,00 1,16 1,10 0,161 0,560  0,087 

RU-RE 0,99 0,67 0,68 0,75 0,77 0,109 0,160  0,088 

OM 0,21 0,14 0,18 0,19 0,18 0,033 0,902  0,241 

AB 0,12 0,11 0,14 0,22 0,15 0,041 0,086 0,262 

1
Erro padrão da média com 16 graus de liberdade; 

2
regressão linear; 

3
regressão quadrática. 

 

Não houve diferença (P>0,05) dos níveis de casca de soja no crescimento 

do TDS. O incremento do RU-RE sobre o OM e este sobre o AB, evidencia sua fase 

transitória de animal monogástrico para ruminante e a importância que esses 

compartimentos representam para esses animais. Resultado similar foi constatado 

por CARVALHO et al. (2003) e segundo os autores, a partir do momento em que os 

bezerros começam a ingerir alimentos sólidos, o RU-RE passam a ocupar maior 

peso proporcional dos tecidos. 
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Para o volume, a análise de variância não indicou diferença (P>0,05) para 

valores absolutos do volume do TDS, OM e AB em litros (l) de acordo com os níveis 

de inclusão de casca de soja na dieta dos animais (Tabela 4). 

 

TABELA 4 – Valor absoluto do volume do trato digestório superior (TDS), valor 

absoluto e relativo do rúmen e retículo (RU-RE), do omaso (OM) e 

abomaso (AB) em litros (l) e relativo (%) dos compartimentos de 

bezerros lactentes Holandês-Zebu, abatidos com 60 dias de idade de 

acordo com os níveis de casca de soja na dieta e animais referência 

 

                                       Níveis de casca de soja                                                Valor P 

Variáveis         A1     --------------------------------------------    Média     EPM2            ------------------ 

                                    0%       10%       20%      30%                                       L3                   Q 4 

TDS 3,726 16,88 13,55 15,00 12,65 14,52 1,259 0,063 0,700 

RU-RE 1,407 11,56 9,07 9,56 7,92 9,52 1,041 0,040 0,683 

% - 68,48 66,94 63,73 62,61 65,56 - - - 

OM 0,05 0,55 0,35 0,44 0,41 0,44 0,069 0,318 0,211 

% - 3,25 2,58 2,93 3,24 3,03 - - - 

AB 2,319 4,73 4,14 5,00 4,31 4,54 0,360 0,316 0,885 

% - 28,02 30,50 33,33 34,07 31,27 - - - 
1
Animais referência; 

2
erro padrão da média; 

3
regressão linear;  

4
regressão quadrática; 

5 
valor muito 

pequeno considerado zero. 
 

Houve efeito linear decrescente no volume do RU-RE de acordo com a 

inclusão da casca de soja na dieta, apesar de aumentar o teor de fibra em 

detergente neutro via casca de soja, essa apresenta elevada digestibilidade da 

matéria seca, bem como, média degradabilidade efetiva da matéria seca (SILVA et 

al., 2004), e isso, pode não ter contribuído para o aumento de volume do RU-RE, 

aliado à inclusão do óleo de soja na dieta, alterando a fermentação ruminal, pois, o 

óleo de soja substituindo carboidratos na alimentação de ruminantes pode causar 

alterações nos padrões fermentativos e digestivos do rúmen (ALLEN, 2000). 

A capacidade média de 14,52 l para o TDS obtida no presente trabalho, 

corrobora com os valores de FERREIRA et al. (2008), de 14,35 l e de 14,14 l para os 

bezerros abatidos na 8ª semana de vida, recebendo leite integral e sucedâneo do 

leite, respectivamente, enquanto BITTAR et al. (2009), mostraram valores de 10,00 l 

e 11,97 l, para concentrado peletizado e farelado, respectivamente, todavia com 

abate aos 49 dias de idade.  
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O volume relativo do RU-RE, OM e AB para os animais com um dia de idade 

e 60 dias de idade, foram de 37,76%, 0,0%, 62,24% e 65,56%, 3,03%, 31,27%, 

respectivamente, com acentuada inversão também no volume do AB e RU-RE dos 

com a idade dos animais, com RU-RE passando a ocupar 65,56% do TDS. A 

capacidade do RU e RE de um bovino com o TDS plenamente desenvolvido se 

equivale a 81% e 5%, respectivamente, enquanto que o AB fica entre 6% e 7%e o 

OM entre 7% e 8% (LANA, 2005). O aumento do volume do RU-RE dos animais com 

60 dias, em relação um dia de idade, foi de 5,76 vezes maior ou 576% 

aproximadamente. O volume do OM dos animais com um dia de idade foi 

considerado zero (0,0) devido ao volume muito reduzido com um dia de idade. Ele 

apresentou o menor crescimento de volume, de 44%, devido provavelmente, não ter 

recebido nenhum estímulo até aquele momento e ser um local com menor 

fermentação, local importante para absorção de AGCC, de eletrócitos e de água, 

além de ampla capacidade cúbica de sua área (LEE, 2012). Seu volume aumenta 

muito lentamente nas primeiras semanas, quando comparado ao RU-RE (SINGH et 

al., 1973). Até 36 a 38 semanas, seu crescimento é proporcional ao crescimento do 

trato digestório superior (CHURCH, 1993). 

O abomaso apresentou um crescimento de volume intermediário entre os 

três compartimentos, de 0,958 vezes ou 95,8%. Portanto, houve inversão no volume 

do RU-RE com o AB assim como ocorreu com o peso. Tal fato se deve a 

importância do RU-RE como órgão de digestão sobre o AB nos ruminantes à medida 

que o animal passa da categoria de monogástrico para ruminante. Quando o bezerro 

passa a consumir alimentos sólidos, estes passam primeiramente pelo rúmen, 

provocando uma modificação anatômica e fisiológica dos pré-estômagos (SILVA  et 

al., 2002). 

Com o incremento da idade dos bezerros, ocorre aceleração do crescimento 

ruminal e uma retração do crescimento abomasal e, a inversão nas proporções dos 

compartimentos estomacais ocorre antes dos 50 dias de idade em bezerros 

desmamados precocemente (CARVALHO et al., 2003). 

A inclusão de casca de soja na dieta afetou a altura e largura das papilas do 

saco ventral do rúmen de forma quadrática (P<0,01) (Tabela 5). 
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TABELA 5 – Altura e largura média em mm das papilas ruminais de bezerros 

lactentes Holandês-Zebu abatidos com 60 dias de idade em função 

dos níveis de casca de soja na dieta 

Variáveis 
Níveis de casca de soja 

Valor P 

L1 Q2 
0% 10% 20% 30% 

Altura 6,895 4,471 3,281 5,117 0,0001 0,0001 

EPM3 0,269 0,269 0,269 0,269 - - 

Largura 2,666 1,789 1,498 2,026 0,0001 0,0001 

EPM 0,049 0,049 0,049 0,049 - - 
1
Regressão linear;

2
regressão quadrática;

3
erro padrão da média com 16 graus de liberdade. 

 

A redução da altura das papilas passou pelo ponto mínimo estimado de 

18,06% de casca de soja na dieta (Y=106,5x2-38,47x+6,984; R2=0,976), voltando a 

crescer com aumento do nível de casca de soja na dieta. O mesmo ocorreu com a 

largura das papilas, passando pelo ponto de mínimo estimado de 18,15% de casca 

de soja (Y=35,12x2-12,74x+2,677; R2=0,996). A altura de papila pode ser a principal 

variável de desenvolvimento do epitélio do rúmen, sendo o fator que melhor 

representa a influência do tratamento no desenvolvimento ruminal (LESMEISTER et 

al, 2004) com o adequado desenvolvimento de papilas, resultante da ação de 

produtos de fermentação ruminal (BITTAR et al., 2009) com epitélio ruminal 

organizado em papilas (projeções digitiformes) que aumentam a área de superfície 

de absorção (CUNNINGHAM & KLEIN, 2008). 

A Figura 1 ilustra a representação gráfica das equações de regressão e seus 

respectivos coeficientes de determinação.  

Deve-se salientar que, o aumento dos níveis de casca de soja nos 

concentrados foram acompanhados de níveis crescentes de óleo vegetal, na 

tentativa de manter os concentrados isoenergéticos. Isso, entretanto, pode ter 

afetado a altura e largura das papilas.  

A fermentação ruminal é inibida se o conteúdo de lipídios for superior a 7% 

da matéria seca da dieta (KOZLOSKI, 2009). Contudo, os efeitos negativos dos 

ácidos graxos insaturados na digestão seriam amenizados se a dieta apresentasse 

alta proporção de forragem, para proporcionar ambiente ruminal adequado para 

máxima biohidrogenação (PALMQUIST, 1988). Lipídios insaturados estimulam as 
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bactérias produtoras de propionato, decréscimo na razão acetato: propionato e na 

produção de metano (CHALUPA et al., 1986). 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

   

  

 
 

    

 
 

     

      

      

      

      

      FIGURA 1 – Estimativa da altura e largura das papilas ruminais em função da 

inclusão de casca de soja nos concentrados das dietas de bezerros 

lactentes com 60 dias de idade. 

 

No presente trabalho, a FDN e FDA passaram de 11,39% para 29,90% e de 

4,31% para 17,11%, respectivamente, para os níveis 0% e 30% de casca de soja, 

portanto, aumentou o teor de fibra na dieta. Conforme BATMAN & JENKINS (1998), 

dietas com alto teor de óleo de soja, desde que ricas em volumosos, poderiam ser 

fornecidas aos animais sem afetar a digestibilidade dos nutrientes. Nesse sentido, 

IPHARRAGUERRE & CLARK (2003) salientam que, fontes de fibra com boa 

degradabilidade como a casca de soja, possuem potencial para substituição de 

grãos de cereais como milho por melhorar o padrão de fermentação ruminal e evitar 

distúrbios metabólicos. 

Animais que receberam concentrado inicial durante a fase de aleitamento 

apresentaram papilas com 5 a 7 mm de altura na 8ª semana de vida (HUBER, 

1969), enquanto SILVA et al. (2011), registraram valores menores, com altura  entre 

2,64 e 3,05 mm e largura entre 1,00 e 1,16 mm, na oitava semana de vida dos 
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bezerros, para dieta controle e com inclusão de substâncias húmicas (STEVENSON, 

1994). 

O desenvolvimento do rúmen está fortemente associado à ingestão de 

alimentos sólidos (grãos), permitindo o início da fermentação e, consequentemente, 

a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), estes, além de responsáveis 

pelo crescimento e alongamento das papilas, passam a ser a principal fonte de 

energia para o animal, permitindo assim, o desmame precoce (SILVA et al., 2011).  

A fração carboidrato não fibroso (CNF) é o maior indutor da produção de 

AGCC, com estreita relação entre taxa de absorção de AGCC e o aumento da 

superfície papilar (COSTA et al., 2010). 

 

3.1.2 Biometria do trato digestório inferior 

 

Na Tabela 6, são apresentados os valores médios para intestino delgado e 

intestino grosso vazio, o comprimento de ambos e o peso vivo de 20 bezerros 

lactentes Holandês-Zebu, com a referência de cinco bezerros abatidos com um dia 

de vida (animais referência). 

Não houve efeito dos tratamentos (P>0,05) no PID e PIG, no CID e CIG e no 

peso vivo dos animais. Comparando os pesos do PID e PIG vazio dos bezerros, aos 

60 dias de idade, em relação aos animais referência, houve um aumento de 0,64 kg 

e 0,22 kg ou 67,37% e 68,75%, respectivamente. Com relação ao CID e CIG, os 

acréscimos foram de 5,48 m e 1,60 m ou 29,52% e 71,11%, respectivamente. 
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TABELA 6 – Peso (kg) vazio do intestino delgado (PID) e intestino grosso (PIG), 

comprimento do intestino delgado (CID) e grosso (CIG) em m e peso 

vivo (PV) de bezerros lactentes Holandês-Zebu, abatidos com 60 dias 

de idade, segundo os níveis de casca de soja no concentrado e média 

dos animais referência 

 

                                Níveis de casca de soja                                                         Valor P 

Variáveis      A1           ------------------------------------------    Média    EPM2                  -------------------- 

                                 0%        10%       20%       30%                                       L3                         Q 4 

PID 0,95 1,70 1,60 1,61 1,45 1,59 0,161 0,302 0,869 

PIG 0,32 0,59 0,50 0,52 0,57 0,54 0,038 0,890 0,104 

CID 18,56 24,69 23,92 24,71 22,84 24,04 10,74 0,366 0,641 

CIG 2,25 3,72 3,80 3,92 3,98 3,85 11,85 0,325 0,090 

PV 37,3 58,40 50,60 53,40 56,83 54,80 3,392 0,896 0,116 
1
Animais referência; 

2
erro padrão da média; 

3
regressão linear;  

4
regressão quadrática. 

 

O peso vivo dos animais passou de 36,25 kg (média de 20 animais no início 

do experimento) para 54,8 kg (final do experimento), com aumento percentual no 

peso vivo de 51,29%, indicando que o PID, o PIG e o CIG apresentaram um 

crescimento percentual acima do desenvolvimento ponderal dos animais nessa fase 

de vida, exceto para o CID, provavelmente, pelo intestino delgado apresentar 

pequenas dobras que permitam o estiramento da área de sua superfície para 

recepção dos alimentos. 

O comprimento do intestino está sujeito a grandes variações (30 a 50 m) em 

função da raça e individualidade (GODINHO & CARDOSO, 1991), com crescimento 

significativo nas primeiras nove semanas de vida (HOFMANN, 1997).  

 

3.1.3 Outras partes não integrantes da carcaça 

 

O estudo dos componentes não integrantes da carcaça é importante para 

auxiliar na avaliação do desenvolvimento do animal como um todo, além de ter 

relação direta com o rendimento da carcaça, especialmente couro, cabeça e patas, 

por serem os componentes mais pesados. 

Os pesos (kg) médios absolutos de partes não integrantes da carcaça, de 20 

bezerros lactentes Holandês-Zebu, abatidos com 60 dias de idade, segundo os 

níveis de casca de soja da dieta, estão expostos na Tabela 7. 
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TABELA 7 – Pesos médios absolutos de partes não integrantes da carcaça (PNIC) 

em kg e peso vivo em kg (PV) de bezerros lactentes Holandês-Zebu 

abatidos com 60 dias de idade, de acordo com níveis de casca de soja 

na dieta e animais referência 

                  Níveis de casca de soja
 

Valor P  

Variáveis 0% 10% 20% 30%
 

EPM
1 

   L
2 

Q
3 

A
5 

PV (kg) 58,4 50,6 53,4 56,8 3,392 0,896 0,116 37,3 

PNIC
 

Kg
 

Kg Kg Kg -              - - Kg 

Baço 0,183 0,215 0,163 0,190 0,001 0,755 0,889 0,137 

Coração 0,313 0,287 0,288 0,350 0,001 0,254 0,054 0,276 

Fígado 1,052 1,056 1,000 1,052 0,070 0,806 0,754 0,810 

Diafragma 0,272 0,223 0,230 0,256 0,021 0,644 0,091 - 

Mesentério 0,258 0,287 0,286 0,298 0,002 0,471 0,866 0,187 

Omento maior 0,105 0,097 0,073 0,085 0,000 0,180 0,126 0,035 

Omento menor 0,037 0,033 0,026 0,027 0,000 0,299 0,668 0,014 

Língua 0,336 0,308 0,324 0,374 0,028 0,337 0,194 0,179 

Rins 0,229 0,223 0,232 0,230 0,002 0,873 0.943 0,180 

Pulmões 0,759 0,752 0,730 0,839 0,018 0,980 0,797 0,506 

Testículos+pênis 0,149 0,136 0,133 0,130 0,013 0,283 0,727 0,140 

Traquéia+esôfago 0,230 0,227 0,230 0,232 0,013 0,948 0,883 0,173 

Timo+gordura 0,466 0,380 0,439 0,410 0,005 0,632 0,606 - 

Gordura interna         0,140 0,158 0,131 0,130 0,017 0,232 0,368        - 

Cabeça 2,519 2,299 2,505 2,497 0,128  0,934 0,518 1,836 

Couro 4,631 4,029 4,556 4,204 0,282 0,519 0,671 3,319 

Dens. do couro
4 

0,022 0,020 0,022 0,021 0,000 0,212 0,333 - 

Patas 2,414 2,054 2,410 2,543 0,159 0,439 0,277 1,964 
1
Erro padrão da média;

2
regressão linear e 

3
quadrática; 

4
densidade do couro em 100 cm

2
; 

5
animais 

com um dia de vida (referência). 

 

A inclusão de níveis de casca de soja no concentrado da dieta não afetou 

(P>0,05) as variáveis estudadas. 

Dos órgãos vitais com maior peso se destaca o fígado, com 1,04 kg, que 

possui as maiores taxas metabólicas devido à sua participação no metabolismo dos 

nutrientes, estando diretamente relacionado ao consumo de alimentos (FERREL & 

JENKINS, 1998), seguido dos pulmões e coração, com 0,77 e 0,307 kg, 

respectivamente. Tecidos muito ativos metabolicamente como os do fígado e do 

intestino são mais afetados pela restrição alimentar e apresentam grandes perdas 

de peso (HORNICK et al., 2000). Desta forma, fígado e pulmões tiveram seus pesos 

reduzidos quando mestiços de origem leiteira foram submetidos à alimentação 

restrita (MELO et al., 2007). 

Em ordem decrescente de peso, o couro, cabeça e patas foram os 

componentes de maior representatividade e de maior importância na determinação 
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do rendimento da carcaça, pois as três variáveis representaram 18,89% do peso 

vivo dos animais.  

 

3.2 Partes integrantes da carcaça 

 

Na Tabela 8 são apresentados os valores médios do peso vivo dos animais antes do 

abate, peso da carcaça quente, carcaça fria, rendimento de carcaça e perda de peso 

durante o resfriamento de 20 animais. 

 

TABELA 8 – Médias dos pesos (kg) dos animais (PV), da carcaça quente (PCQ) e 

fria (PCF) e, percentual do rendimento da carcaça quente (RCQ) e fria 

(RCF) e perda de peso (%) durante o resfriamento (PPR) de bezerros 

lactentes Holandês-Zebu, abatidos com 60 dias de idade de acordo 

com os níveis de casca de soja na dieta e animais referência 

 

                                   Níveis de casca de soja                                                   Valor P 

Variáveis      A1         ------------------------------------------------Média     EPM2            --------------------- 

                                0%        10%      20%       30%                                         L3                      Q 4 

PV 37,3 58,40 50,60 53,40 56,83 54,80 3,37 0,896 0,116 

PCQ 20,82 28,98 26,16 26,93 29,53 27,90 1,78 0,778 0,170 

PCF 19,80 28,32 25,40 26,22 28,67 27,15 1,76 0,826 0,171 

RCQ 55,82 49,62 51,70 50,43 52,00 50,93 0,47 0,136 0,588 

RCF 53,09 48,49 50,20 49,10 50,48 49,57 0,54 0,150 0,235 

PPR 4,90 2,29 2,94 2,89 2,92 2,66 0,31 0,165 0,281 

1
Animais referência; 

2
erro padrão da média; 

3
regressão linear;  

4
regressão quadrática. 

 

O rendimento de carcaça quente (50,93%), de carcaça fria (49,57%) e perda 

de peso no resfriamento (2,66%) não foram afetadas (P>0,05) com inclusão de 

casca de soja no concentrado da dieta. É um valor relativamente baixo quando 

comparado com animais no momento adequado de abate. Os cortes básicos da 

carcaça para os animais com 60 dias de idade foram de 40,43%; 50,71% e 8,84% 

para dianteiro, traseiro especial e ponta de agulha, respectivamente. Para os 

animais com um dia de idade os pesos foram de 40,67%, 51,78% e 7,54%, 
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respectivamente. A ponta de agulha apresentou um valor baixo em relação aos 

trabalhos com bovinos no momento adequado de abate devido ao tórax e abdômen 

de bovinos serem pouco desenvolvidos ao nascimento (CERVONI, 2006), o que vai 

contribuir para que a ponta de agulha seja proporcionalmente menor, em animais 

abatidos jovens.  

Assim, machos Holandês-Zebu com peso vivo de 339,7 e 452,2 kg 

apresentaram para dianteiro, traseiro especial e ponta de agulha valores de 39,68%, 

48,79%, 11,53% e 38,81%, 47,19%, 14,01%, respectivamente, com o crescimento 

do dianteiro acompanhando a maturidade da carcaça (ALVES et. al., 2004).  

Não foi observada diferença percentual no rendimento de carcaça fria, de 

53,09% para 49,57%, respectivamente, para animais com um dia e 60 dias de vida. 

Esses valores são similares a 53,18% e 50,27% para bezerros com um e 50 dias de 

vida, respectivamente (CARVALHO et al., 2007). A redução no rendimento de 

carcaça fria para animais com 50 dias de idade pode ser explicado pelo aumento 

acentuado do trato digestório dos animais coma idade, principalmente do RU-RE 

que cresceram 4,1 vezes, seguido do OM com 2,95 vezes e do AB com 0,74 vezes. 

Não houve diferença significativa (P>0,05) para comprimento de carcaça, de 

perna, de braço, perímetro de braço e espessura de coxão em função dos níveis de 

casca de soja no concentrado da dieta (Tabela 9). 

O valor de 69,4 cm obtido para comprimento de carcaça é similar ao 

registrado por MANCIO et al. (2005) de 67,1 cm para bezerros lactentes de origem 

leiteira com 60 dias de idade. De acordo com MULLER (1987), o comprimento da 

carcaça é uma das medidas normalmente realizadas em pesquisa, tendo em vista 

que apresenta alta correlação com o peso da carcaça e peso dos cortes de maior 

valor econômico. 
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TABELA 9 – Comprimento de carcaça (CCA), de perna (CP), de braço (CB), 

perímetro de braço (PBR) e espessura de coxão (EC) em 

centímetros de bezerros lactentes Holandês-Zebu, abatidos com 60 

dias de idade de acordo com os níveis de casca de soja na dieta e 

animais referência 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        Níveis de casca de soja                                                Valor P 

Variáveis      A1            ------------------------------------------    Média      EPM2                  ------------------ 

                                  0%        10%      20%      30%                                          L3            Q4 

CCA 58,30 70,4 69,0 69,1 68,9 69,4   1,49 0,520 0,693 

CP 39,50 46,3 40,6 45,0 46,0 44,5 4,76 0,872 0,492 

CB 21,40 26,0 26,2 26,6 26,6 26,4 1,11 0,665 0,930 

PBR 16,46 18,1 18,3 18,1 18,5 18,3 0,47 0,641 0,834 

EC 09,72 10,4 09,7 09,8 10,0 10,0 0,38 0,525 0,250 

1
Animais referência; 

2
erro padrão da média; 

3
regressão linear;  

4
regressão quadrática. 

 

O ganho relativo para comprimento de braço, comprimento de carcaça, 

comprimento de perna, comprimento de braço, perímetro de braço e espessura de 

coxão dos animais com 60 dias de idade, em relação aos animais com um dia, foram 

de23,36%, 19,04%, 12,65%,11,17% e 2,9%, respectivamente, indicando que essas 

partes, não crescem com a mesma velocidade da massa corporal (peso vivo), de 

51,29%. Assim, os conhecimentos da influência do genótipo, da nutrição e do 

estágio de maturação sobre o crescimento dos bezerros assumem grande 

importância, pois a composição corporal repercute sobre as necessidades 

nutricionais e desempenho produtivo do animal (CARVALHO et al., 2007).  
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4 CONCLUSÃO 

 

A inclusão de casca de soja no concentrado da dieta de bezerros lactentes 

Holandês-Zebu não afeta as características da carcaça desses animais. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todos os bezerros Holandês-Zebu tiveram consumo de concentrado que 

permitisse o desmame na oitava semana de vida. A inclusão da casca de soja no 

concentrado da dieta, não afetou o consumo e o ganho de peso dos animais. 

Houve aumento contínuo no consumo de alimento concentrado, no ganho de 

peso e no crescimento estrutural, este, mantendo constante até 59 dias de idade dos 

animais. 

A dieta é um dos fatores que afetam o rendimento e a composição da 

carcaça. A substituição do alimento concentrado por casca de soja por até 30% não 

interferiu no rendimento, nas partes integrantes e não integrantes da carcaça de 

bezerros. 

A casca de soja é uma alternativa na alimentação de bezerros leiteiros, 

entretanto, o seu uso irá depender do custo de oportunidade no momento de sua 

demanda. 

Melhorar o nível nutricional de bezerros mestiços Holandês-Zebu na fase 

inicial de vida contribui para integrar essa categoria de animais nos sistemas de 

produção como potencial produtor de carne em quantidade, qualidade e com 

precocidade. 

 

 


