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RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar o desempenho e a viabilidade econômica de dois grupos genéticos 
em confinamento e submetidos à dieta composta por alta quantidade de grãos. O 
experimento foi conduzido na fazenda Lajeado, município de Aporé - GO, entre 06/07 e 
04/09/2018. Utilizou-se 293 animais, machos, com 18 a 24 meses, sendo 185 Nelore x 
Aberdeen (430 kg) e 108 Nelores (360 kg). A dieta do confinamento foi 85% de milho 
grão inteiro + 15% do concentrado pellet. Os animais foram adaptados por período de 15 
dias e seguiram para as instalações do confinamento onde foram alimentados quatro 
vezes/dia. Foram realizadas quatro pesagens nos dois grupos e os animais que atingiam 
peso comercial, foram abatidos. Houve dois abates/grupo. Os valores de desempenho e 
lucratividade do confinamento foram comparados por análise descritiva. Não se observou 
distúrbio metabólico nos animais. Os Nelore x Aberdeen apresentaram 51,89% e Nelore 
33,33% de animais terminados no abate 1, respectivamente com 46 e 55 dias de 
confinamento. Houve variações entre os pesos finais com aumento de 28,38 kg para o 
grupo Nelore x Aberdeen e 6,05 kg para o grupo Nelore. Os resultados de rendimento de 
carcaça foram similares entre os lotes e grupos genéticos (54% e 55%) e o grupo Nelore 
apresentou consumo de dieta 8% superior. O custo do quilo da dieta foi igual entre os 
lotes e grupos genéticos. O índice de lucratividade no ciclo foi de 11,58% e observou-se 
aumento do lucro/animal de 28% e 21% nos abates 1 e 2. Observou-se a superioridade 
do ganho de peso dos animais Aberdeen x Nelore, os resultados dos rendimentos de 
carcaça foram similares entre lotes e grupos genéticos e o confinamento se mostrou 
viável economicamente para ambos os grupos genéticos.  

 

Palavra-chave: alto concentrado, bovinos, confinamento, viabilidade economia.  
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ABSTRACT 

 

The objective was to evaluate the performance and economic viability of two genetic 
groups in confinement and submitted to the diet composed of high quantity of grains. The 
experiment was conducted at Fazenda Lajeado, municipality of Aporé - GO, between 
06/07 and 04/09/2018. A total of 293 male animals aged 18 to 24 months were used, 185 
Nellore x Aberdeen (430 kg) and 108 Nellor (360 kg). The confinement diet was 85% 
whole grain corn + 15% pellet concentrate. The animals were adapted for a period of 15 
days and went to the feedlot facilities where they were fed four times a day. Four 
weighings were carried out in both groups and animals that reached commercial weight 
were slaughtered. There were two abates / group. Confinement performance and 
profitability values were compared by descriptive analysis. No metabolic disturbance was 
observed in the animals. The Nelore x Aberdeen presented 51.89% and Nellore 33.33% 
of animals finished at slaughter 1, respectively with 46 and 55 days of confinement. There 
were variations between the final weights with increase of 28.38 kg for the Nelore x 
Aberdeen group and 6.05 kg for the Nelore group. The results of carcass yields were 
similar between the lots and genetic groups (54% and 55%) and the Nelore group 
presented 8% higher diet consumption. The cost of the kilo of the diet was equal between 
lots and genetic groups. The index of profitability in the cycle was 11.58% and an increase 
of the profit / animal of 28% and 21% in slaughterings 1 and 2 was observed. The 
superiority of the weight gain of the Aberdeen x Nellore animals was observed, the results 
of carcass yields were similar between batches and genetic groups and confinement was 
economically feasible for both genetic groups. 
 

Key - words: high concentrate, cattle, feedlot, economy viability. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A pecuária é uma das principais atividades do agronegócio brasileiro com, 

aproximadamente, 167 milhões de hectares de pastagens e o maior rebanho comercial 

do mundo, com 209 milhões de bovinos (ABIEC, 2015). O Brasil é líder no mercado de 

exportações de carnes bovinas, com mais de 4,61 milhões de cabeças/ano e, desse 

montante, 12,49% do abate total, são animais oriundos de confinamentos (ANUALPEC, 

2016). 

  Segundo Paulo e Rigo (2013), a modernização da pecuária brasileira se tornou 

necessária para acompanhar as demandas de qualidade do mercado nacional e 

internacional, além de gerar maior receita por hectare ao produtor, pois a atividade 

concorre diretamente com a produção de grãos.  

Na safra 2016/2017 o Brasil colheu mais de 238,7 milhões de toneladas de grãos, 

sendo o segundo maior produtor do mundo (CONAB, 2017), Buscando maximizar o lucro, 

contornar a estacionalidade na produção de forragem e reduzir o tempo de retorno do 

capital, a pecuária de corte têm adotado a estratégia de integrar o confinamento à 

produção de grãos, confinando animais com dietas com maior proporção de grãos na 

terminação de ruminantes.  

 Goiás possui vantagem na utilização do sistema de confinamento para a 

terminação de bovinos por ser um dos principais produtores de matéria prima para a 

alimentação animal (milho, farelo de soja, sorgo e caroço de algodão) e possuir o maior 

rebanho confinado do país, com aproximadamente, 780 mil animais e a estimativa de 

crescimento de até 10% nos próximos anos (FAEG, 2016). Assim, o uso de dietas com 

alto teor de concentrado e baixa quantidade de volumoso, sendo a dieta de alto grão uma 

dessas modalidades, têm se tornando opção para os pecuaristas goianos. 

Objetivou-se avaliar o desempenho e a viabilidade econômica de dois grupos 

genéticos em confinamento e submetidos a dieta composta por alta quantidade de grãos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Dietas com altos teores de concentrado: Efeito na carcaça 

 

O sistema digestivo dos animais ruminantes é complexo e a qualidade dos 

alimentos fornecidos e digeridos determina a fração dos nutrientes absorvidos pelo 

animal, resultando na conversão do alimento em produção (SILVA, 2011). 

A microbiota ruminal é composta por bactérias, fungos e protozoários vivendo em 

meio anaeróbico, com temperaturas entre 39 e 42°C e pH entre 6,0 a 7,0. As principais 

bactérias que constituem essa microbiota são as celulolíticas, que degradam a celulose, 

e presentes em maior quantidade no rúmen bovinos mantidos à pasto, e as amilolíticas, 

que degradam o amido predominantemente em bovinos mantidos em confinamento. 

Assim, em dietas com alto teor de concentrado, predominam as amilolíticas (Kozloski, 

2011). Nussio e Campos (2009) reforçam que em dietas com alta concentração de amido 

a digestão não se faz, exclusivamente pelos microrganismos presentes no rúmen, mas 

também pelas enzimas secretadas pelo aparelho digestivo do animal, diferindo da 

celulose que é hidrolisada apenas pelos microrganismos do rúmen.  

Segundo Maeda et al. (2007) as principais fontes energéticas usualmente 

utilizadas nos confinamentos são os grãos, correspondendo a 70, 80% nas rações. Neste 

contexto, destaca-se o amido, que representa de 60 a 80% da matéria seca dos grãos. A 

degradação ruminal do amido favorece a produção ácidos graxos de cadeia curta 

(AGCC), principalmente o propiônico, que absorvido pelas papilas ruminais passa para a 

circulação sanguínea, sendo a principal fonte de glicose para os ruminantes.  

Em dietas com altas concentrações de concentrado a fermentação ruminal do 

amido altera significativamente as características da carcaça pelo aumento de propionato 

que leva a secreção de insulina, o que aumenta a síntese de gordura e proteína e inibe a 

degradação de gordura e proteína em nível tecidual, resultando em uma maior deposição 

de gordura entremeada entre as fibras musculares. Como resultado a melhor taxa de 

retenção de nutrientes pelo tecido (Bines e Hard,1984 citados por Barbosa et al., 2003). 

Segundo Silva (2009), desenvolver estratégias nutricionais com altos níveis de 

concentrados tem o intuito de promover a melhoria no desempenho produtivo, manipular 

a deposição de gordura de acabamento, marmoreio e a qualidade de carne de animais 

confinados.  

Barros (2015) reforça que os altos níveis de concentrado na dieta proporcionam 

maiores resultados em animais de alta produção, ou seja, a densidade energética gerada 

pela inclusão de grãos na dietas dos animais, direciona o uso da energia para a síntese 



III 

 

de proteína ou de gordura, modificando a composição do crescimento possibilitando um 

ganho de peso acelerado. 

Segundo Oliveira et al. (2009) uma carcaça é composta principalmente pela 

fração muscular, ossos e da gordura, sendo a gordura o mais variável dos três 

componentes e também o que exerce maior influência no rendimento. O que representa 

grande importância econômica no momento da comercialização do boi gordo, uma vez 

que o produtor recebe pelo peso de carcaça e não pelo peso corporal do animal.  

Além do fato de dietas com alto concentrado elevarem a produção e deposição de 

músculo devido à maior produção de propionato, de acordo com Luchiari Filho (2000), 

animais alimentados com dieta com altos teores de volumoso apresentam grande 

quantidade de conteúdo gastrintestinal, diminuindo o rendimento de carcaça, são 

observados rendimentos até 25% maiores quando comparado a animais recebendo 

dietas de alto concentrado. 

Silva et al. (2002) observaram aumento continuo do rendimento de carcaça em 

relação ao peso corporal com a inclusão de concentrado. O aumento dos níveis de 

concentrado na dieta reduziram o conteúdo gastrintestinal, pois dietas com maiores 

níveis de concentrado apresentaram maiores digestibilidades, 75,7; 79,9; 79,9; 80,8% 

para os níveis de 20, 40, 60 e 80% de concentrado, respectivamente. 

           Segundo Sartor (2008) dietas a base de alto grão promovem rendimento de 

carcaça maiores do que 55% para machos e 53% para fêmeas vazias devido à alta 

concentração de energia existente nos grãos. 

Owens e Goetsch (1988) citado por Beltrame et al. (2011) reforçam que o volume 

ruminal está associado ao peso corporal. A relação concentrado: volumoso e o nível de 

ingestão também são importantes modificadores do volume ruminal (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Efeito da relação concentrado:volumoso da dieta sobre o volume ruminal (adaptado de 

OWENS E GOETSCH, 1988) citado por BELTRAME et al (2011). PC = Peso vivo 

 

2.2. Dietas com altos teores de concentrado: Viabilidade econômica 

No Brasil, por muitos anos a produção a carne bovina foi realizada a pasto, 

utilizando-se dietas com alta proporção de volumoso devido ao alto custo dos grãos. 

Entretanto, com a necessidade de intensificar o sistema de produção esse cenário vem 

apresentando mudanças, principalmente com o maior fornecimento de dietas com alto 

teor de concentrado (Perdigão, 2014). 

Dentro de um sistema de produção deve-se observar alguns fatores para decidir 

pela utilização (ou não) de dietas com pouco volumoso. Dentre eles o aumento da 

eficiência de produção da propriedade, a diluição dos custos, a menor pressão sobre as 

áreas de pastagens, e o emprego de novas tecnologias dentro do sistema (Henrique et 

al., 2007). E necessário calcular se é viável o uso da dieta rica em concentrado ou utilizar 

mais volumoso na dieta, pois a lucratividade do confinamento esta diretamente 

relacionada as variações dos preços dos insumos e do produto final (Missio et. al., 2009). 

 Katsuki (2009) salienta que nos períodos de colheita da safra, os preços dos 

grãos se tornam mais baixos quando comparados ao custo da produção dos volumosos 

como função da alta oferta no mercado. 

Segundo Cervieri et al. (2009) o segundo maior item de custo em um 

confinamento é a alimentação dos animais, somente superado pelo preço da aquisição 

dos mesmos. 

Um dos pontos que determinam a viabilidade da utilização da dieta de grão inteiro, 

é o preço do milho, que representa 85% da dieta de alto concentrado. Conhecer os 

custos da dieta de bovinos em confinamento é fundamental já que cerca de 70% deste é 
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a alimentação (Dias et al., 2016). No ano de 2017 o preço do milho apresentou valores 

abaixo das medias históricas. Cerca de 52% menor que o ano de 2016, saindo de R$ 

44,44 para R$ 21,38/saco (Embrapa, 2018). Para garantir o retorno financeiro do 

confinamento, é preciso que o pecuarista esteja atento à variação de preços na hora da 

compra do milho grão e da arroba negociada, decidindo sobre a alocação de recursos e 

visando obter maior competitividade no setor. A produção de grãos, assim como a carne 

bovina, são commodities agrícolas, em que, o mercado externo atua nas variações dos 

preços pagos, por isso, o valor de compra dos grãos e da arroba negociada, são fatores 

cruciais para a viabilidade do sistema (Dias et al., 2016).  

Segundo Grandini (2009) o sistema de grão inteiro se distingue dos demais por 

intensificar a praticidade conferida pelo uso de poucos ingredientes, a não necessidade 

de confecção e manuseio de alimento volumoso na fazenda, redução do custo de 

equipamentos e energia, redução da demanda de mão-de-obra, pela facilidade de 

mistura, menor custo operacional e investimento inicial, tornando-se uma dieta de fácil 

produção e fornecimento, o que é diferencial para a disseminação deste modelo de 

produção. 

 Moreira et al. (2009) enumeram as vantagens do confinamento de bovinos, 

destacando: abates programados, liberação de outras áreas para outras categorias de 

animais, redução na pressão de pastejo, além do melhor preço obtido nos períodos de 

inverno ou entressafra. Dessa forma, o confinamento com dieta de alto grão tem o 

potencial de agrupar todas essas vantagens levantadas, podendo ser uma alternativa 

interessante ao pecuarista.  

Missio et.al. (2009) relacionando o aumento do concentrado na dieta dos animais 

e o ganho médio diário verificaram comportamento linear. Cada aumento de 1% de 

concentrado na dieta aumentou, em média, 6,5 g e houve redução de 0,03 meses no 

período de confinamento, reduzindo os custos com mão-de-obra, depreciação de 

equipamentos, e volumoso, permitindo concluir que o aumento do concentrado melhora o 

desempenho animal, porém, a lucratividade e variável, visto que é influenciada pelas 

variações dos preços dos insumos e do produto final. 

Segundo Sartor (2008) aproximadamente, a cada 125 kg de dieta consumida, 

consegue-se uma arroba liquida de carcaça depositada. Considerando o milho a R$ 

0,40/kg (R$ 24,00/saco) e o núcleo a R$ 1,85/kg, uma arroba depositada no 

confinamento com custo R$ 77,19.  

Beltrame et al (2011) avaliando o consumo diário de alimentos, ganho médio 

diário e conversão alimentar de novilhos terminados em confinamento utilizando 

diferentes dietas, 100% concentrado e 72,12% silagem de milho + 27,88% concentrado, 
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observaram que o ganho médio de peso diário dos animais alimentados com ração 100% 

concentrada foi 103 g maior quando comparado à média dos animais tratados com 

silagem e concentrado. O experimento foi conduzido com animais da raça Charolês, com 

idade média de 10 meses e peso corporal médio inicial de 350 kg (11,6@) - Tabela 1.  

 

Tabela 1.  Médias de consumo diário de alimento na matéria natural (CAMN), ganho 

médio diário (GMD), conversão alimentar (CA) e análise de custos de 

confinamento de bovinos da raça Charolês, com idade média de 10 meses, 

peso vivo médio inicial de 350 kg recebendo núcleo proteico (CAB-38) e 

concentrado formulado (RAB-19)  

 

Variáveis Analisadas 

 

Tratamentos 

100% 
Concentrado 

Silagem milho + 
concentrado 

Diferença 

Consumo de alimentos (kg/dia) Milho + CAB-38 Silagem + RAB-19 __ 

5,88        1,47 14,23         5,5 

Total do CAMN (kg/dia) 7,35 19,73 -12,38 

GMD (kg/dia) 1,564 1,461 0,103 

CA, (CMSD/GMD) 4,57 6,67 -2,1 

Custo da Alimentação (R$/dia) 3,61 3,59 0,02 

Custo por kg de ganho de peso (R$/kg) 2,31 2,46 -0,15 

Custo para ganho de 5@ (150 kg) 346,50 369,00 -22,50 

Dias para ganho de 5@ (150 kg) 96 103 -7 

* Valores considerados: CAB-38 (núcleo proteico): 0,85 R$/kg; milho grão: 0,40 R$/kg; RAB-19 

(concentrado formulado): 0,47 R$/kg; silagem de milho: 0,07 R$/kg.  

 

Analisando as dietas de Beltrame et al (2011), a de alto concentrado é mais cara 

quando comparada à alimentação com silagem de milho + concentrado, (R$ 3,61/dia e 

R$ 3,59/dia), respectivamente, superior em 0,15 R$/kg. Entretanto, no período total de 

confinamento, com animais entrando com peso inicial de 350 kg para atingir o peso de 

abate de 500 kg, há a redução de R$ 23,21 o custo total de alimentação quando 100% 

concentrado é utilizado no sistema 

Dentro de qualquer atividade do setor pecuário, para que haja competitividade, 

deve haver constante avaliação, principalmente no que diz respeito aos aspectos 

econômicos. Os enquadramentos dos custos de produção da atividade, incluindo a 

receita líquida e a rentabilidade do capital investido são fatores importantes para o 

sucesso do sistema de produção (Silva et al., 2010). 
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2.3 Dietas com altos teores de concentrado: Confinamento 

Cardoso (2012) descreve a composição da dieta de grão inteiro para 

confinamentos composta por milho grão inteiro (85%) e pellet concentrado (15%) 

fornecido juntos, variando na proporção de acordo com produto comercial utilizado.  

Segundo Prado (2018) há vários fatores que determinam o êxito em 

confinamentos com dietas a base de grão inteiro e devem-se observar os seguintes 

aspectos: 

 QUALIDADE DO MILHO - por se tratar da maior fração da dieta (85%) e de extrema 

importância observar a qualidade dos grãos, que pode apresentar no máximo 5% de 

grãos ardidos e quebrados, para garantir o maior desempenho dos animais. Segundo 

(Pordomingo et al., 2002), citado por Gomes (2016) a estabilidade física do grão do milho 

e de extrema importância pois é capaz de gerar estímulos para a ruminação, 

desconsiderando o uso de volumoso, garantindo a saúde do rúmen; 

 QUALIDADE DO PELLET – O pellet utilizado na produção do concentrado deve conter 

as quantidades de nutrientes necessárias para compor os 15% restante da dieta dos 

animais. Não pode se apresentar quebrado nem farelado, possuindo tamanho similar ao 

do grão de milho para que não haja seletividade pelo animal na hora da alimentação, 

caso contrário, pode ocorrer distúrbios metabólicos. De acordo com Bioquima (2015) 

citado por Gomes (2016), o núcleo-pellet possui diferentes constituições, diferenciando-

se entre as empresas fornecedoras, sendo que, em geral são constituídos por uréia, 

sulfato de cobre, cloreto de sódio, calcário calcítico, selenito de sódio, vitaminas A, D e E, 

monensina, virginiamicina, dentre outros; 

 QUALIDADE DA ÁGUA – A água ofertada aos animais deve ser de boa qualidade 

(potável) e à vontade. Recomendando-se a lavagem dos bebedouros a cada dois dias 

para não haver limitação de consumo e o espaçamento mínimo de 3 cm/animal, evitando-

se aguadas de má procedência; 

  INSTALAÇÕES – para o processo de criação intensivo deve se respeitar a área 

mínima por animal de 25 m²/animal e cocho de ração coberta (período de chuva) e 12 

m²/animal (período de seca). Os cochos devem ter dimensão de 40 a 50 cm 

lineares/animal; 

 MISTURA DOS INGREDIENTES – Os ingredientes devem ser homogeneizados em 

misturadores, respeitando-se o tempo de mistura entre 1 a 2 minutos, para que se evite 

que os pellets se quebrem durante o processo, o que ocasionaria seletividade dos grãos 

pelos animais; 
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  MANEJO SANITÁRIO – Deve-se realizar a vermifugação dos animais na entrada do 

confinamento, atentando-se ao período de carência dos fármacos e a vacinar contra 

clostridiose, em animais jovens, vacinar contra doenças respiratórias (IBR/BVD), além 

das vacinas obrigatórias em cada região; 

 ADAPTAÇÃO – é fundamental para o sucesso do confinamento que a adaptação dos 

bovinos à dieta de puro grão seja realizada respeitando a recomendação de cada produto 

comercial. Vasconcelos (2007) citou que, na adaptação, devem ser fornecidas dietas 

contendo diminuição gradativa na quantidade de volumoso e aumentando a porcentagem 

de concentrado nas três semanas iniciais do confinamento para que os animais 

apresentem o mínimo de refugo de cocho. Ao analisar vários experimentos Brown et al. 

(2006) descrevem que a adaptação não deve ser inferior a 14 dias. Já Silva (2009), 

estabeleceu o período de 21 dias de adaptação como o ideal para os microrganismos no 

rúmen utilizarem os novos alimentos 

 FORNECIMENTOS DAS DIETAS – é extremamente importante para o controle da dieta 

fornecida. Os animais devem receber, no mínimo, 2 refeições/dia, pois a cada 

alimentação estimula o consumo por parte dos animais. 

Agroquima (2007) citado por Prado (2018) comenta que, caso as recomendações 

acima sejam adotadas, pode-se obter ganho em peso e rendimento de carcaça 

consideráveis –– Tabela 2.  

 

Tabela 2           Desempenho estimado das categorias de animais tratados com a dieta 
contendo grão inteiro e utilizando o produto FosQuima Grão Inteiro® 

Categoria Animal 
Consumo 

Ganho Rend Inicial Rend Final 

  
(% peso 
corporal) (kg/cab/dia) (%) (%) 

Nelore Macho > 12@ 2,0 1,35 50 54 

Cruzado Leiteiro Macho 2,4 1,3 48 51 

Vacas 2,1 1,25 48 51 

Novilhas > 8@ 2,0 1,15 48 52 
 Fonte: Adaptado PRADO, (2018).  
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3 MATERIAL E METODO 

 

 O experimento foi conduzido na fazenda Lajeado, localizada na zona rural do 

Município de Aporé – GO, a 121 quilômetros da cidade de Jataí – GO, no período de 06 

de junho a 04 de setembro de 2018, com duração de 91 dias.  

Foram confinados 293 animais, machos, com idade entre 18 e 24 meses de dois 

grupos genéticos, 185 animais F1 (Nelore x Aberdeen) e 108 animais Nelore, cujos pesos 

médios iniciais foram 430 kg (14,33@) e 360 kg (12@), respectivamente.  

A dieta do confinamento foi composta pela mistura de 85% de milho grão inteiro + 

15% do concentrado pellet (FosQuima Grão Inteiro®) – Tabela 3. 

 
Tabela 3 Níveis de garantia do pellet utilizado no confinamento na Fazenda Lajeado 

no período de junho a setembro de 2018 - FosQuima Grão Inteiro® 

Ingrediente Unidade Quantidade Ingrediente  Unidade Quantidade 

Umidade (máx) g 120 Zinco (min) mg 200 

Proteína Bruta (min) g 380 Manganês (min) mg 130 

NNP eq. Protéico 

(máx) 

g 

160 

Potássio (min) 

U.I 30 

NDT (min) g 550 Cobre (min) mg 65 

Extrato Etéreo (min) g 25 Cobalto (min) mg 6 

Fibra bruta (máx) g 150 Iodo (min) mg 3,5 

FDA (máx) g 180 Cromo (min) mg 1,4 

Metionina (min) mg 1.000 Selênio (min) mg 0,7 

Virginamicina (min) mg 180 Flúor (máx) mg 40 

Cálcio (máx) 

g 35 

Matéria Mineral 

(máx) g 220 

Cálcio (min) g 25 Vitamina A (min) U.I 15.000 

Enxofre (min) mg 9.000 Vitamina D (min) U.I 3.000 

Sódio (min) mg 4.500 Vitamina E (min) U.I 120 

Magnésio (min) mg 9.500    

Fonte: Agroquima, 2017. 

         

A adaptação dos animais teve início no dia 06/06/2018 para o grupo F1 (Nelore x 

Aberdeen) e no dia 08/06/2018 para o grupo Nelore. Os animais foram adaptados por um 

período de 15 dias segundo o protocolo: no primeiro dia da adaptação, forneceu-se a 

dieta na quantidade de 1,2% do peso corporal e, a cada dois dias, aumentou-se 10% do 

concentrado fornecido anteriormente, até que, no 15º dia os animais consumiam 2% do 

peso corporal. Nesse período os animais tiveram livre acesso ao pasto (Tabelas 4 e 5).  
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Tabela 4. Protocolo de adaptação dos animais Nelore x Aberdeen com peso médio 
inicial 430 kg ao confinamento realizado na Fazenda Lajeado no período de 
06 a 21 de junho de 2018. 

Dia 
% Peso 

Corporal 
(kg) 

% de aumento do 
concentrado 

Consumo de Concentrado (kg) 

Individual  Lote  

1°  1,20 
0 

5,1 2.040 

2°  1,20 5,1 2.040 

3°  1,32 > + 10% trato do 1º dia 5,6 2.240 

4°  1,32 5,6 2.240 

5°  1,44 > + 10% trato do 1º dia 6,1 2.440 

6°  1,44 6,1 2.440 

7°  1,56 > + 10% trato do 1º dia 6,7 2.680 

8°  1,56 6,7 2.680 

9°  1,68 > + 10% trato do 1º dia 7,2 2.880 

10°  1,68 7,2 2.880 
11°  1,80 > + 10% trato do 1º dia 7,7 3.080 

12°  1,80 7,7 3.080 

13°  1,92 > + 10% trato do 1º dia 8,2 3.280 

14°  1,92 8,2 3.280 

15°  À vontade Fechado  8,6 3.440 

 

Tabela 5 Protocolo de adaptação dos animais Nelore com peso médio inicial de 360 
kg ao confinamento realizado na Fazenda Lajeado no período de 08 a 23 
de junho de 2018. 

Dia 
% Peso 

Corporal 
(kg) 

% de aumento do 
concentrado 

Consumo de Concentrado (kg) 

Individual  Lote  

1°  1,20 
0 

4,3 464,40 

2°  1,20 4,3 464,40 

3°  1,32 > + 10% trato do 1º dia 4,7 507,60 

4°  1,32 4,7 507,60 

5°  1,44 > + 10% trato do 1º dia 5,1 550,80 

6°  1,44 5,1 550,80 

7°  1,56 > + 10% trato do 1º dia 5,6 604,80 

8°  1,56 5,6 604,80 

9°  1,68 > + 10% trato do 1º dia 6,0 648,00 

10°  1,68 6,0 648,00 

11°  1,80 > + 10% trato do 1º dia 6,4 691,20 

12°  1,80 6,4 691,20 

13°  1,92 > + 10% trato do 1º dia 6,9 745,20 

14°  1,92 6,9 745,20 

15°  À vontade Fechado  7,2 777,60 
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          No período de adaptação os animais foram alimentados três vezes ao dia (7:00, 

12:00 e 17:00 horas) e a distribuição do concentrado foi realizada por implemento 

apropriado tratorizado. Os cochos eram constituídos de banda de tambores plásticos de 

200 litros, sendo 20 cm de área de cocho/animal e livre acesso à agua.  

Após o termino da adaptação os animais foram transferidos para as instalações 

do confinamento. Os animais do grupo F1 (Nelore x Aberdeen) no dia 21 de Julho e os 

animais do grupo Nelore, no dia 26 de Julho de 2018.  

Os animais F1 (Nelore x Aberdeen) formaram um lote de 185 animais e os 

animais Nelore, outro lote de 108 animais e os currais tinham 1.500 m², providos de 

bebedouros com água ad libidum e comedouros com 45 cm linear por animal. Todas os 

curraletes do confinamento possuíam cinco aspersores de água, distribuídos de forma 

que molhe todo o chão do confinamento, para o controle da poeira. No confinamento os 

animais eram alimentados em quatro vezes ao dia (7:00, 10:30, 14:20 e 17:00 horas). 

          Os animais foram pesados individualmente, porém devido ao fato de não serem 

identificados individualmente, foram avaliado as médias. O ganho em peso médio diário 

(GMD) foi calculado como a diferença do peso médio final (PMF) e o peso médio inicial 

(PMI), dividido pelo número total de dias.  

 As pesagens foram realizadas nos dias 21/6, 31/7, 06/8 e 03/9 (lote F1 Nelore x 

Aberdeen) e 26/6, 31/7, 19/8 e 04/9 (lote Nelore) e os animais que atingiam peso 

comercial de abate (aproximadamente 20@ para Nelore x Aberdeen e 16,5@ para 

Nelore) eram transportados para o frigorífico onde permaneciam em jejum de sólidos por 

24h com livre acesso à água até o abate por concussão cerebral, seguida por secção da 

veia jugular, de acordo com o MAPA (Brasil, 2000). Houve dois abates/grupo, sendo que 

os do grupo F1 (Nelore x Aberdeen) os abates ocorreram nos dias 06/08 e 03/09. No 

grupo dos Nelore os abates ocorreram nos dias 19/8 e 04/09. 

 Para a avaliação econômica do confinamento foram coletados os valores de 

consumo médio de milho grão (CMMG), consumo médio de FosQuima Grão Inteiro® 

(CMFGI), calculado o custo da dieta (R$/animal) e utilizou-se a estimativa da propriedade 

do valor operacional do confinamento (R$ 0,20/animal/dia).  

 Os valores de desempenho dos animais obtidos e da lucratividade do 

confinamento foram comparados por análise descritiva.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

            No período do confinamento não foi observado nenhum tipo de distúrbio 

metabólico nos animais. Acredita-se que a ausência de distúrbios se deve ao fato dos 

animais terem realizado 15 dias de adaptação à dieta associado aos períodos de cria e 

recria onde os animais confinados, ainda bezerros produzidos na propriedade, foram 

suplementados com creep feeding. Essa suplementação pré-desmama é realizada com 

dieta concentrada para estimular o desenvolvimento das papilas ruminais e a flora 

microbiana do rúmen, incentivando o bezerro a procurar alimentos que não seja o leite. 

Após o período de desmama, são suplementados com proteinado de baixo consumo até 

atingirem o peso para serem destinado aos currais de terminação. Este histórico 

alimentar tornou os animais adaptados a dietas mais energéticas, refletindo na não 

ocorrência de problemas metabólicos por conta da dieta de alto grão. Vasconcelos (2007) 

citado por Gomes (2016) observou que os microrganismos presentes no rúmen e as 

papilas ruminais precisão estar adaptadas às trocas de dietas, de forma paulatina, para 

que não ocorram mudanças bruscas no pH ruminal, evitando a ocorrência de distúrbios 

metabólicos que podem levar a morte súbita dos bovinos.  

           Segundo Monção et al (2013) na utilização de creep feeding na suplementação de 

bezerros a pasto nota-se acelerado desenvolvimento do rúmen, associado ao consumo 

de alimentos sólidos, que promove o maior desenvolvimento das papilas ruminais pelo 

aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta no rúmen, especialmente os 

ácidos butírico e propiônico. 

No primeiro abate os dois grupos (P1 e P3) atingiram o peso em menos dias de 

confinamento (32 e 25 dias respectivamente). Do total de animais, 52% do Nelore x 

Aberdeen e 33% do Nelore foram abatidos.  

O segundo abate, no término do confinamento, os lotes P2 e P4 representaram 

48% Nelore x Aberdeen e 67% Nelore. Dentro dos grupos genéticos, entre P1 e P3 e P2 

e P4 os peso iniciais foram os mesmo, havendo variações entre os pesos finais de abate 

com aumento de 28,38 kg peso corporal para os Nelore x Aberdeen P1 e P2 e apenas 

6,05 kg de peso corporal para o grupo Nelore P3 e P4 (Tabela 6).  
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Tabela 6. Analise descritiva do desempenho dos animais Nelore X Aberdeen e Nelore 
no confinamento, em confinamento com dietas de alto concentrado, com 
abates realizados nos dias 06/08 (P1), 03/09 (P2), 19/08 (P3) e 04/09 (P4). 

Parâmetros Nelore x Aberdeen Nelore Diferencial (%) 

Abate Abate    
P1 P2 P3 P4 P1xP3 P2xP4 

N° de animais 96 89 36 72 - - 
Dias/confinamento 46 74 55 70 < 16 > 5,1 
PMl (kg) 486,30 486,30 409,30 409,30 > 19 > 19 
PMI (@) 16,21 16,21 13,64 13,64 > 18,8 > 18,8 
PMF (kg) 607,8 615,0 499,5 505,0 > 21 > 21 
PMF (@) 20,26 20,50 16,65 16,84 > 21,7 > 21 
RC (%) 53,3 55,0 55,0 55,0 < 3,26 0 
PMF com RC (kg) 648,12 676,50 549,45 555,5 > 17,9 > 21,7 
PMF com RC (@) 21,60 22,5 18,3 18,5 > 18   > 22 
GMD (kg/cab/dia) 2,641 1,739 1,640 1,372 > 61 > 26 
CMMG (kg/cab/dia) 9,5 10,9 10,3 10,2 < 8,4 > 6,8 
CMFGI (kg/cab/dia) 1,7 1,9 1,8 1,8 < 5,8 > 5,5 
CMM (kg/cab/dia) 11,2 12,8 12,1 12,0 < 8 > 7 
CMMG (kg/período) 438 805 565 712 < 22 > 13 
CMFGI (kg/período) 77 142 100 126 < 23 > 12 
CMMG (sacas) 7,3 13,4 9,4 11,8 < 22 > 13 
CMFGI (sacas) 1,93 3,55 2,5 3,15 < 22 > 12 
Legenda: PMI = peso médio inicial; PMF = peso médio final; RC = rendimento de carcaça; GMD = ganho 
médio diário; CMMG = consumo médio de milho grão; CMFGI = consumo médio de Fosquima Grão Inteiro®; 
CMM = consumo médio da mistura. 

 

Acredita-se que os valores de GMD de P1 e P3, provavelmente estão 

superestimados devido aos valor serem média de peso. Dentro de ambos os lotes, havia 

animais mais pesados e mais leves, os animais mais pesados acabaram elevando a 

média, e não houve condições de retirar esse erro do GMD. 

As variações dos pesos finais entre os grupos genéticos pode ser atribuída à 

diferença do peso inicial de entrada no confinamento e aos diferentes GMD sendo os 

animais Nelore x Aberdeen superiores aos Nelores em 61% quando comparado os lotes 

de abate P1xP3 e 26%P2xP4 quando comparado os lotes de abate, além das 

características genéticas da espécie.  Em estudo realizado por Cardoso (2012), avaliando 

animais Nelore machos confinados com dieta de alto grão por período de 70 dias, 

observou GMD 1,080 kg. Segundo Missio et al. (2009) em estudo com bovinos Nelore x 

Charolês, com peso médio inicial de 192,4 kg, alimentados com a dieta de alto 

concentrado 79%, obtiveram resultados com GMD de 1,430 kg, com 199 dias de 

confinamento, diferentes dos valores encontrados nesse relato de caso, porém percebe-

se a superioridade do ganho de peso dos animais B. taurus. 

Os resultados do rendimento de carcaça foram similares entre os lotes e grupos 

genéticos, havendo variação apenas entre os lote (P1xP3) de 3,26%.  Missio et al. (2010) 
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avaliando animais Nelore confinados com dieta contendo elevada proporção de grãos 

(79% e 87%, respectivamente), observaram valores RC de 57% sendo superiores aos 

encontrado neste relato de caso de 54,5%. 

Quando comparados os lotes P1 e P3, os animais Nelores apresentaram 

consumo 8% superior. Nos lotes P2 e P4, os animais Nelore x Aberdeen apresentaram 

consumo superior aos Nelores em cerca de 7%. Em trabalho realizado por Beltrame et al 

(2011) em confinamento de bovinos da raça Charolês, com idade média de 10 meses e 

peso corporal médio inicial de 350 kg, recebendo dieta de alto grão, observaram 

consumo médio de 7,35 kg/animal/dia, menor do que o consumo médio da mistura 

encontrado neste relato de caso de 12 kg/cabeça/dia. 

 O custo por quilo da dieta dos animais não sofreu variação entre os lotes e grupos 

genéticos pois o valor dos componentes da dieta, milho e núcleo pellet, foi igual para 

ambos (Tabela 7). Ocorreu alteração apenas no custo da diária dos animais pelo fato de 

estar relacionada ao consumo diário médio dos lotes. Dias et al (2016), em experimento 

em Sidrolândia – MS, avaliando custo e viabilidade da terminação de bovinos Nelore, 

castrados e não castrados, terminados em confinamento recebendo dieta alto grão por 

um período de 63 dias, observaram custo da diária de R$ 3,68 e R$ 3,84 inferiores aos 

encontrados neste relato de caso onde foram observados os custos de R$ 8,28 e R$ 8,31 

para os grupos Nelore x Aberdeen e Nelore. Tal diferença pode variar uma vez que é 

decorrente dos preços das matérias primas de cada região e de sua época de compra. 
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Tabela 7.  Analise descritiva da lucratividade do confinamento dos animais Nelore X Aberdeen e Nelore abatidos nos dias 
06/08 (P1) e 03/09 (P2) e 19/08 (P3) e 04/09 (P4) respectivamente. 
 
Parâmetros Nelore x Aberdeen Nelore 

Diferencial (%) 
Abate   Abate  

P1 P2 P3 P4 P1 x P3 P2 x P4 

Custo/dieta (R$/kg) 0,69 0,69 0,69 0,69 0 0 
Custo da diária (R$/animal/período) 7,72 8,83 8,36 8,26 <8,2 >6,9 
Custo da engorda 
(R$/animal/período) 

355,09 653,65 458,96 578,03 <29 >13 

Ganho em @ por boi (período) 5,4 6,3 4,7 4,9 >14 >28 
Custo da @ produzida (R$) 69,17 108,46 102,32 123,68 <47 <14 
Total de @ produzidas 518,4 560,7 169,2 352,8 >206 >58 
Total de @ vendidas 2.073,60 2.002,50 658,80 1.332,00 >214 >50 
Receita total (R$) 282.009,60 280.350,00 90.914,40 186.480,00 >210 >47 
Custo total (R$) 246.479,31 255.580,40 80.565,81 169.921,42 >205 >50 
Lucratividade total (R$) 35.530,29  24.769,60 10.348,59 16.558,58 >243 >49 
Valor comercializado da @ (R$) 136 140 138 140 <1,4 0 
Valor da saca milho 60kg (R$) 25 25 25 25 0 0 
Valor concentrado pellet 40 kg (R$) 89,54 89,54 89,54 89,54 0 0 
Valor operacional (período/R$) 9,20 14,84 10,98 14,00 <16 >5,8 
Valor inicial do animal (R$) 2.203,20 2.203,20 1.768,00 1.768,00 >24 >24 
Valor de abate do animal (R$) 2.937,60 3.150,00 2.525,40 2.590,00 >16 >21 
Lucro por animal (R$) 370,11 278,31 287,46 229,98 >28 >21 
Lucro por @ produzida (R$) 47,63 36,24 40,34 12,04 >18 >200 
Valorização da venda do milho (R$) 75,76 45,74 55,50 22,03 >36 >107 
Retorno do capital no período (%) 14,4 9,7 12,8 9,7 >12 0 

Retorno do capital ao mês (%) 9,4 3,9 7,0 4,2 >34 <7,8 

* Avaliação dos dados feita por análise descritiva 
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 O custo da arroba produzida sofreu variação entre os abates e grupos genéticos 

por estar relacionada ao consumo dos animais, aos valores operacionais e ao número de 

dias confinados. Mandarino et al (2013) em estudo com bovinos Nelore e F1 Nelore x 

Brahma, alimentados com dieta de milho grão inteiro observaram custos de R$ 56,74 e 

R$ 56,34, inferiores aos encontrados neste relato de caso. 

 A lucratividade total é a diferença da receita total e custo total, sendo nesse relato 

de caso, de R$ 87.207,06. Representando índice de lucratividade no ciclo de 11,58%, o 

que significa que, para o produtor pagar os seus custos totais seria necessário uma 

produção de 5.453,2 arrobas. Porém houve produção superior ao ponto de equilíbrio em 

11,25%. Sendo assim, a produção de bovinos de corte confinados nesse relato de caso 

foi lucrativa e rentável. Lopes et al. (2013) em trabalho com bovinos 5/8 Holandês 3/8 Gir, 

em sistema de confinamento, observaram lucratividade máxima de 10,85%, similares às 

encontradas neste trabalho.  

  As variações dos resultados do lucro por animal ocorreu devido aos valores de 

compra e venda dos animais, além dos preços da arroba negociada no período de abate 

e do rendimento de carcaça, onde observou-se diferença de lucro/animal entre P1 x P3 

de 28% e entre P2 x P4 de 21%. Em trabalho de Dias et al (2016) com bovinos Nelore, 

castrados e não castrados, terminados em confinamento recebendo dieta alto grão por 

um período de 63 dias, observaram margem de lucro por animal de R$ 202,80 e R$ 

256,00, semelhantes às encontradas em P4 e inferiores às encontradas em P1, P2 e P3. 

 Na avaliação econômica o confinamento mostrou-se viável economicamente para 

ambos grupos genéticos, apresentando valores de margem líquida positivos, ou seja, a 

receita total obtida no sistema de produção foi capaz de pagar o custo operacional total.  

Resultados semelhantes foram descritos por Pacheco et al. (2006), que, ao avaliarem o 

confinamento de novilhos de grupos genéticos 5/8Charolês (CH) 3/8Nelore (NE) e 5/8NE 

x 3/8CH, observaram que ambos grupos foram viáveis economicamente, pois a receita 

líquida total foi capaz de pagar o custo operacional total e possibilitou lucratividades total 

e mensal positivas.     
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5 CONCLUSÃO       

Observou-se a superioridade do ganho em peso dos animais Nelore x Aberdeen, 

os resultados dos rendimentos de carcaça foram similares entre os lotes e grupos 

genéticos e o confinamento mostrou-se viável economicamente para ambos os grupos 

genéticos.  
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