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Effects of association between monensin, calcium nitrate and tannin on dry matter intake and rumen pH 

in cannulated beef cattle. 

 

A. H. P. M. ASSUMPÇÃO; C. B. TROPALDI; G. A. SENE; R. J. TSEU; F. PERNA JUNIOR; P. H. M. 

RODRIGUES 

 

The objective of this experiment was to evaluate the association between different feed additives on ruminal 

fermentation parameters especially pH and dry matter intake (DMI) on cannulated beef cattle. Five Nellore 

cows, 530±75 kg, ruminally cannulated were used.  The experimental was a 5 x 5 Latin square design and the 

experimental unit was the animal within each period (n = 25 experimental units). The diets offered differed only 

by the inclusion or not of monensin, calcium nitrate or tannin, totaling five treatments: Control (without 

addition of additives), Monensin (30 ppm in the diet), Calcium nitrate (3.0% of DM), Tannin (1.5% of DM) and 

Pool (combination of the three additives), being supplied in a basal diet with a concentrate: roughage (corn 

silage) ratio of 60:40. The study was divided into five periods, each one with 26 days. Sixteen days were used 

for adaptation to the experimental diets; DMI was evaluated between 17th and 21th days and rumen pH was 

measured continuosly on 22nd day. The pH measuring was continously performed on 22nd day of each 

experimental period by using data logger (model T7-1 LRCpH, Dascor, CA) programmed to measure the pH 

every 10 minutes for 24 hours. Data were analyzed using PROC MIXED of SAS and differences were declared 

significant at 5%. The inclusion of additives to the diet promoted significant differences (P < 0.05) for all 

parameters of DMI evaluation, in which animals ingested tannins presented higher DMI in kg/day, in 

percentage of body weight (% BW) and per unit of metabolic weight (g /kg PV0.75) in relation to the control 

group. For the parameters of pH/day evaluation there were significant differences (P < 0.05) on average pH of 

the animals receiving the pool treatment, showing lower value than the other treatments, which did not differ 

from each other. The evaluations of time (min/day) and area in the pH ranges below 5.8, 6.0 and 6.2 showed 

significant differences (P < 0.05) for all variables analyzed. The pool treatment presented a higher pH time 

below 5.8 in relation to the other treatments, but without differing control. The pool also presented a higher pH 

area below 5.8, in relation to the other treatments. 

 

Keywords: ACACIA MEARNSII, IONOPHORES, GREENHOUSE GASES  

 

 

  



7º BRAZILIAN RUMINANT NUTRITION CONFERENCE – ISSN 2446-9653 

Parâmetros hepáticos de bovinos F1 Angus-Nelore confinados, alimentados com grãos de milho úmidos 

de destilaria. 

 

Sartor, A. B. D.; Niehues, M. B.; Ferreira, M. S.; Tomaz, L. A.; Paulino, P. V. R.; Arrigoni, M. B.; Machado 

Neto, O. R.; Martins, C. L. 

 

Uma opção que vem ganhando destaque recentemente no Brasil são os grãos úmidos de destilaria (WDG), 

devido ao início da produção de etanol a partir do milho e seu uso na alimentação animal. Porém, há poucos 

estudos avaliando o efeito do WDG na saúde hepática de bovinos em confinamento. Diante disto o objetivo do 

presente estudo foi avaliar o perfil bioquímico sanguíneo, histologia hepática e abscessos hepáticos de bovinos 

mestiços F1 Angus-Nelore em confinamento, alimentados com níveis crescentes de inclusão de WDG em 

dietas contendo milho moído. Cem bovinos, machos, com peso inicial médio de 370 kg, foram distribuídos em 

um delineamento em blocos casualisados em quatro tratamentos: 0; 15%; 30% e 45% de inclusão de WDG. 

Amostras de sangue da veia jugular foram coletadas de dois animais por baia, nos dias 78° e 117° do período 

experimental. Aos 130 dias de cocho os animais foram abatidos e avaliados quanto à incidência de abscessos 

hepáticos e colhidas amostras para determinação da histologia, com parâmetros morfométricos do parênquima 

hepático. As análises estatísticas foram realizadas por meio do software estatístico SAS, usando o PROC 

MIXED com contrastes linear, quadrática e 0 vs WDG. Os resultados mostram que a severidade de abscessos 

hepáticos aumentou linearmente (P = 0,04) com a concentração de WDG e tendeu a ser maior (P = 0,08) nos 

animais alimentados com WDG quando comparado ao tratamento controle. A concentração sanguínea da 

enzima ALT diminuiu linearmente (P = 0,008) com o aumento de WDG na dieta. A enzima AST, tendeu a 

aumentar linearmente com a concentração de WDG (P = 0,08). Mas ambas as enzimas permaneceram dentro 

dos níveis normais para a espécie. Para a enzima GGT não foram observadas diferenças significativas. Em 

relação à histologia hepática, observou-se diferença para as lesões inflamatórias, indicando uma diminuição 

com a inclusão de WDG na dieta. A inclusão de WDG aumentou a severidade de abscessos hepáticos, mas não 

prejudicou o bom funcionamento do fígado, pois as enzimas permaneceram dentro dos níveis normais e as 

lesões inflamatórias diminuíram.  

 

Palavras – chave: abscessos, confinamento, tecido hepático, WDG. 
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Viabilidade econômica de diferentes fontes lipídicas em dietas de confinamento. 

 

Müller, R.L.; Francischinelli, A.F.; Silvestre, A.M.; Gouvêa, D.I.C.G.; Martins, C.L.; Deliberali, N.D.; 

Gameiro, A.H.; Alves, L.R.A. 

 

Fontes lipídicas aumentam a energia, adensando dietas, viabilizando o custo de alimentação que representa uma 

das maiores porcentagens do custo de produção, sendo assim ocorre a necessidade de analisar novos produtos 

no mercado. O objetivo foi analisar a viabilidade econômica da inclusão de caroço de algodão (CA) e gordura 

protegida (GP), em um cenário real, simulando quando a arroba se encontra em preço médio e máximo e o CA 

se encontra em valores médio, máximo e mínimo nas dietas. O estudo foi conduzido no confinamento 

experimental da FMVZ, UNESP-Botucatu. Utilizou-se 96 bovinos machos inteiros Nelore, com peso vivo 

inicial de 399kg, blocados com base no peso vivo inicial e divididos nos tratamentos: COP, lipídios 

provenientes de CA e gérmen de milho (GM); NUTRI, lipídios protegidos da degradação ruminal provenientes 

de óleo de soja; BLEND, combinação de óleos protegidos da degradação ruminal; MIX, lipídios provenientes 

de CA, GM e BLEND. Distribuiu-se 6 baias/tratamento, sendo estas as unidades experimentais. O desempenho 

produtivo foi calculado a partir da conversão/arroba e o custo alimentar/arroba produzida. Para realização da 

análise econômica utilizou-se o histórico de dez anos dos preços do CA e arroba do boi gordo, deflacionando-os 

para novembro de 2016 pelo índice nacional de preços ao consumidor para extração dos valores mínimo, médio 

e máximo. A margem bruta de contribuição (MBC) variou de acordo com o valor do CA influenciando no custo 

da ingestão total e a receita, com ou sem bonificação dos animais, variando com o valor médio e máximo da 

arroba, considerando o valor mínimo inviável para confinar. O CA estando no máximo o custo da ingestão total 

não diferiu entre os tratamentos (P>0,05), diferindo-se somente nos valores mínimo e médio, sendo menor o 

COP. A MBC sem bonificação, não se diferiram nos valores máximos (P>0,05) e o COP apresentou maior 

valor nas outras combinações. Com bonificação (R$ 2,00 por arroba), o tratamento NUTRI obteve menor 

lucratividade (P<0,05) quando comparado ao COP e para o valor do CA máximo não se diferiu entre os 

tratamentos. Portanto independente de ter bonificação ou não os tratamentos COP e MIX apresentaram maiores 

lucratividades. 

Palavras chave: Nelore, custo, adensamento, bonificação. 

Nutricorp. 
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Desempenho produtivo de garrotes de diferentes grupos genéticos, recriados na Amazônia Ocidental. 

 

Paula Brida Ribeiro de Brito, Bruna Laurindo Rosa, Gerbson Francisco Nogueira Maia, Karen Lauanne Silva 

Lacouth, Jardel Carvalho da Silva 

 

A utilização do cruzamento industrial na pecuária de corte vem crescendo no país, e na região Norte não é 

diferente. O Acre é um estado altamente pecuário e vem mostrando aumento significativo na utilização dessa 

tecnologia, visando melhorias na qualidade da carne produzida. Com o intuito de apontar qual o melhor 

cruzamento para a região, este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho produtivo e medições 

biométricas de garrotes da raça Nelore, 1/2 sangue Nelore x Aberdeen Angus e 1/2 sangue Nelore x Senepol, na 

cidade de Rio Branco-AC. Foram utilizados 39 machos não castrados, contemporâneos da mesma propriedade 

rural, com idade de 12 meses e peso de 194,0 ± 18,87 kg, em média. Esses animais foram separados em três 

grupos com 13 animais cada, conforme o grupo genético: Nelore (NL); 1/2 Aberdeen Angus (AN) e 1/2 Senepol 

(SN). Todos foram mantidos sob o mesmo sistema de pastejo alternado (área de 12 hectares, dividida em 4 

piquetes, consorciada de Panicum maximun cv. BRS Zuri e Cynodon nlemfuensis cv. Africana), e receberam 

suplementação mineral aditivada com narasina (consumo médio de 150 g/animal/dia). Após 14 dias de 

adaptação, a pesagem inicial foi realizada (D0), e as próximas foram nos dias 35 (D35) e 70 (D70), para 

obtenção do ganho médio diário (GMD) e peso total (GPT). Junto com as pesagens, foram realizadas as 

medições biométricas de perímetro torácico, contorno pelviano e comprimento de garupa (associadas ao ganho 

de peso). Os animas provenientes do cruzamento 1/2 sangue Aberdeen Angus (AN) obtiveram maior GMD 

(0,50 ± 0,21 kg/dia) e GPT (34,80 ± 14,74 kg), assim como um maior desenvolvimento biométrico das 

medições de perímetro torácico (147,2 ± 6,9 cm) e contorno pelviano (89,0 ± 3,5 cm) (P<0,05), quando 

comparados aos animais dos demais grupamentos, que não diferiram entre si (P>0,05). As medidas biométricas 

realizadas foram associadas positivamente ao ganho de peso diário (P<0,05). Pode-se concluir que, para as 

condições avaliadas, o cruzamento que incorporou maior ganho de peso e, consequentemente, maior 

desenvolvimento biométrico foi com a raça Aberdeen Angus. 

 

Palavras-chave: bovinocultura, cruzamento industrial, produtividade, recria. 
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Influência das diferentes fontes lipídicas no padrão de acabamento de bovinos confinados.  

 

Müller, L.R.; Gouvêa, D.I.C.G.; Arrigoni, M.D.B.; Aurélio, E.G.S.; Francischinelli Júnior, A.C.; 

Francischinelli, A.F.; Alvarenga, G.D.A.; Ribeiro, V.A.M; 

 

As fontes lipídicas podem ser uma alternativa para aumentar a densidade energética das dietas, visando 

melhorar o padrão de acabamento das carcaças. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da suplementação 

de diferentes fontes lipídicas em dietas de terminação, visando aumentar o padrão de acabamento de Bovinos 

Nelores confinados. O estudo foi conduzido no confinamento experimental da FMVZ, UNESP- Botucatu. 

Foram utilizados 96 bovinos machos não castrados da raça Nelore, com peso corporal inicial de 399,9 ± 15,1 

kg. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, separados de acordo com o peso corporal inicial e 

divididos em quatro tratamentos: COP,  dieta com adição de lipídios provenientes de caroço de algodão (CA) e 

gérmen de milho (GM); NUTRI, dieta com inclusão de fonte de lipídios protegidos da degradação ruminal 

provenientes de óleo de soja; BLEND, dieta com inclusão da combinação de óleos protegidos da degradação 

ruminal; MIX, dieta com adição de fontes lipídios, provenientes de CA, GM e Blend. Foram alocados 4 animais 

por baia, totalizando 6 baias por tratamento, que foram consideradas as unidades experimentais. A análise do 

grau de acabamento foi realizada de acordo com as normas do MAPA (2018) e adaptações da JBS.  O abate 

aconteceu 108 dias após a entrada no confinamento.  O tratamento NUTRI apresentou a maior amplitude de 

espessura de gordura subcutânea, não prejudicando o padrão de acabamento desejável, sendo que o tratamento 

COP apresentou menor porcentagem. Quando analisado o Escore de acabamento o tratamento BLEND e MIX 

apresentou maior porcentagem nos escores 3 e 3+. A utilização de gordura protegida melhora o padrão de 

acabamento dos animais e quando associada com CA aumenta o escore de acabamento.  

Palavras chave: Nelore; terminação; gordura protegida; carcaças. 

Nutricorp. 
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Características de carcaça de cordeiros terminados em pastejo, suplementados com blocos 

multinutricionais contendo própolis vermelha de Alagoas. 

  

Farias, I. M. S. C1, Garcia, P. H. M.2, Santos, D.3, Lopes, M. F. B. M3.; Beelen, R. N. 3; Amorim, F. L3.; Araujo 

Filho, J. T. 3; Beelen, P. M. G.3. 

 

1Departamento de Zootecnia, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual de São 

Paulo (UNESP), Botucatu, São Paulo, Brasil. 

2Departamento de Zootecnia, Universidade Federal da Paraíba, Areia, Paraíba, Brasil. 

3Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, Brasil. 

 

Objetivou-se avaliar as características de carcaça de cordeiros terminados em pastejo, suplementados com 

blocos multinutricionais contendo própolis vermelha de Alagoas (PVAL) como aditivo natural. O experimento 

foi realizado no Centro de Ciências Agrárias da UFAL. Utilizou-se 10 cordeiros mestiços de Santa Inês, com 

peso médio inicial de 20 kg. Os animais permaneceram por 56 dias em uma área de capim-elefante anão 

(Pennisetum purpureum Schum. cv. Mott) dividida em piquetes, onde cada piquete era provido de cochos para 

água e para a suplementação. Foi adotado o sistema de pastejo com rotação intermitente. A suplementação 

alimentar foi em forma de blocos multinutricionais compostos por soja, ureia, milho, melaço, minerais, cal 

hidratada, calcário e sal comum, com ou sem a inclusão da PVAL. Uma vez abatidos, os animais foram 

disponibilizados para avaliação qualitativa e quantitativa da carcaça. Foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado e os resultados obtidos foram submetidos ao teste de Tukey a 5%, utilizando SISVAR versão 5.6.  

A suplementação com PVAL aumentou a largura de garupa e compacidade de perna dos animais, sem que 

fossem observadas diferenças significativas para as demais variáveis. Com base nos resultados apresentados, 

não é possível indicar utilização da PVAL para melhorar as características de carcaças de pequenos ruminantes 

em pastejo intermitente. 

 

Palavras-chave: ionóforos, aditivo natural, ruminantes. 
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In vitro fermentation of beef cattle diets formulated for differents methane yields 

 

Farias, I. M. S. C1, Homem Junior, A. C.2, Pinheiro, R. S. B3, Ezequiel, J. M. B2, 

Américo-Pinheiro, J. H. P4, Oliveira, R. L5, Bezerra, L. R6 

 

1Department of Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, State University of São 

Paulo (UNESP), Botucatu, São Paulo, Brazil. 

2Department of Animal Science, Faculty of Agrarian and Veterinarian Sciences, State University of São Paulo 

(UNESP), Jaboticabal, São Paulo, Brazil. 

3Departament of  Biology and Animal Science, Faculty of  Engineering, State University of  São Paulo 

(UNESP), Ilha Solteira, São Paulo, Brazil. 

4Brazil University, São Paulo, São Paulo, Brazil. 

5School of  Veterinary Medicine and Animal Science, Federal University of  Bahia, Salvador, Bahia, Brazil. 

6Center of  Health and Rural Technology, Federal University of Campina Grande, Patos, Paraíba, Brazil. 

 

The study objectives were to determine the in vitro production of methane from certain feed ingredients used in 

ruminant diets in Brazil (soybean meal, cottonseed meal, peanut meal, corn gluten, corn grain, citrus pulp, 

soybean hulls, glycerin, corn silage and sorghum silage) and categorize these ingredients according to the 

amount of methane generated (high, medium, or low yield). Two cattle with ruminal cannula were used as 

donors of the rumen fluid. Ingredients were incubated in an orbital shaker incubator (80 rpm) at 39°C in a dark 

environment. To determine the concentration of methane in the gas produced during in vitro fermentation, a gas 

aliquot was injected into a gas chromatograph equipped with a methanator and a flame-ionization detector with 

argon as the carrier gas. Methane production with the high-yield diet (21.55 mL/g incubated DM) was higher (P 

< 0.05) than that with the low-yield diet (13.86 mL/g incubated DM); however, these two diets did not differ 

from the medium-yield diet (18.45 mL/g incubated DM). The different methane production results obtained 

with the high- and low-yield diets show that it is possible to evaluate the methane production of isolated 

ingredients and thus estimate the methane production of a diet; a database can be created and used for e 

planning strategies to reduce methane.  

Keywords: Greenhouse effect gas, Production, Ruminants. 
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Increasing levels of wet distillers grains on feeding behavior of Nellore cattle fed high concentrate diets. 

 

Lais A. Tomaz1, João P. Bertoco2, Jane B. Ezequiel2, Cyntia L. Martins1, Otávio Machado Neto1,2, Mario B. 

Arrigoni1,  

 

1São Paulo State University (UNESP), School of Veterinary and Animal Sciences, Botucatu/São Paulo; 2São 

Paulo State University (UNESP), School of Agricultural and Veterinarian Sciences, Jaboticabal/São Paulo. 

 

The use of corn for ethanol production has increased in Brazil, as such as the use of your byproducts as 

distillers grains (DG) for animal nutrition. There is little information about de-oiled wet distillers grains (about 

40 g of EE/kg of DM) in high energy diets to Nellore cattle. Thus, the trial aimed to evaluate the effects of the 

increasing levels of WDG as replacement soybean meal and corn, on dry matter intake (DMI) and feeding 

behavior of beef cattle fed finishing diets. Eight ruminally‐cannulated Nellore (BW =453±32 kg) were allocated 

on individual pens and distributed in 4 treatments were: T1: 0%; T2: 15%; T3: 30% and T4: 45% of WDG on 

dry matter (DM) basis used in a 4x4 replicated Latin square design. The experimental period was 112 d, divided 

by 4 periods of 28d, being 14d of adaptation and 14d for the sampling. The diets presented a concentrated: 

forage ratio of 88:12 and the feedlot diets was composed by corn, soybean meal, Tifton 85 hay, sugarcane 

bagasse and mineral- vitamin supplement. In 15d, each animals were subject to visual observation every 5 min 

per 24h. Statistical analyses were performed through SAS 9.4 statistical software, using the PROC MIXED 

procedure with linear, quadratic and cubic contrasts, considered 5% of significance.  As the WDG levels 

increased, the time spent eating (P < 0.01) was affected linearly, on the others hands, the time spent resting 

decreased linearly (P = 0.003). However, dry matter intake and time spent ruminating were affected 

quadratically (P < 0.05), in which animals fed 30% WDG presented both higher intake and rumination time. In 

conclusion, the inclusion of wet distillers grains in 30% of dietary dry matter as replacement of ground corn and 

soybean meal improve dry matter intake and rumination time. 

Key words: by-products, observation, rumination, feedstuffs, Zebu 
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Use of an automated computer vision system to predict Nellore cattle body weight. 

 

Alexandre Cominotte1, Laís de Tomaz Aquino2, Otávio Rodrigues Machado Neto3 

 

1PhD student in Animal Sciences, University of Wisconsin – Madison, WI, USA. 

2PhD student in Animal Sciences, Sao Paulo State University - Jaboticabal, SP, Brazil. 

3Department of Animal Production, Sao Paulo State University - Botucatu, SP, Brazil. 

 

Abstract: Using body measurements (BM) can be useful in defining performance in many cases. Frequent 

measurements of body weight (BW) in livestock systems are very important because they allow assessing 

growth and development to aid decision-making for best management strategies. However, real-time 

monitoring of animal growth through traditional weighing scales is stressful for animals, costly and labor-

intensive. Thus, the objectives of this study were to: 1) to develop an automated computer vision system (CVS) 

for depth image processing, and extraction of phenotypes of interest, and 2) to evaluate the ability of the 

developed models to predict beef cattle BW at commercial farm conditions. A total of sixty-two images of 

Nellore beef cattle were collected with 20 months of age and 334.5 ± 29.2 kg of BW. Seven biometric traits 

captured with the Kinect® sensor were selected trough STEPWISE in SAS 9.4 and used as explanatory 

variables: body volume, W1, W4 which correspond to the chest width of the animal's and W9 which correspond 

to the width rump of animal’s, H7, H8 and H11 which correspond to the height of the rump. Next, the biometric 

measurements were used as explanatory variables in the multiple linear regression. The ability of prediction 

using biometric measurements collected through three-dimensional (3D) images was measured in terms of Root 

Mean Square Error of Prediction (RMSEP), adjusted squared predictive correlation (adjusted R2) and 

concordance correlation coefficient (CCC). The results for prediction body weight using 3D images 

measurements were RMSEP/Mean (%) = 2.66; adjusted R2 = 0.90 and CCC = 0.95.  Overall, the results 

indicate that the proposed automated computer vision system can be successfully used to predict BW and 

present great capacity to access the animal growth and development to aid decision-making for best 

management strategies. 

Keywords: biometrics; cattle; computer vision; image analysis; prediction 
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Potencial Do Uso Dos Subprodutos Do Feno De Alfafa Na Terminação De Pequenos Ruminantes. 

 

Lauro Oliva Bertin1*, Ana Carolina Roberto da Rocha1, Lincoln Cesar Rodrigues Camargo Junior1, Petrônio 

Pinheiro Porto2, Emília de Paiva Porto². 

 

¹ Discentes do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, Universidade Estadual do Norte do Paraná/Setor 
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O objetivo do presente experimento foi analisar o potencial do uso dos subprodutos do feno de alfafa na 

terminação de pequenos ruminantes. Foram utilizados 14 cordeiros White Dorper com 70 dias, distribuídos em 

dois grupos experimentais. No grupo 1 (n=7), com peso médio de 19,93 kg, os animais foram alimentados com 

munha de alfafa como fonte de volumoso e concentrado específico de acordo com o NRC (2007), sendo 

subdivido em machos e fêmeas; e no grupo 2 (n=7), com peso médio de 21,36 kg, os animais foram 

alimentados com silagem de milho como fonte de volumoso e concentrado específico de acordo com o NRC 

(2007), sendo subdivido em machos e fêmeas; as dietas eram isoprotéica e isoenergética. Houve, 

primeiramente, a adaptação dos animais por dez dias. Os animais foram alimentados três vezes ao dia, sendo as 

7:00 h, 12:00 h e 17:00 h. O período experimental foi de 45 dias, quando atingiram média de 30 kg de peso 

vivo, e a cada sete dias os animais foram pesados para ajuste de suas respectivas dietas. Foram realizadas 

análises bromatológicas de todos os alimentos utilizados no experimento. Os dados foram tabulados e 

analisados utilizando o Programa R (R Developmente Core Team, 2011), realizando o Teste Tukey, ao nível de 

5% de probabilidade. Não houve diferença no ganho de peso (P > 0,05) no período de 45 dias para os dois 

grupos, não havendo prejuízos no desenvolvimento dos animais que receberam munha de alfafa como fonte de 

volumoso. O custo por animal durante o período experimental foi superior em R$ 8,10 para o tratamento de 

silagem de milho quando comparado a munha de alfafa, devido ao fato de a munha de alfafa apresentar alto 

valor de matéria seca e proteína bruta, sendo 85,54 % e 21 % respectivamente. O uso da munha de alfafa na 

alimentação de pequenos ruminantes, além de suprir as necessidades da fase em questão nas dietas trabalhadas, 

foi, também, financeiramente mais econômica e apresenta-se potencial de fonte de renda extra para produtores 

de alfafa. 
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Na região Caribe colombiana o inventario bovino corresponde a 29,8% do inventário nacional, representando 

grande importância na economia agropecuária, no entanto os sistemas destinados para produção de carne 

apresentam baixos indicadores de produtividade, e devido aos atuais desafios de internacionalização da cadeia 

devem ser desenvolvidas estratégias que contribuam com o aumento da competitividade dos sistemas. O 

objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da suplementação sobre o desempenho animal e produção de carne 

(Kg/ha-1/ano) em novilhos do biotipo Simenthal x Brahman, em condições de pastejo rotacionado. O estudo foi 

conduzido em condições tropicais do Norte da Colômbia, no Centro de pesquisa Turipaná- Agrosavia, 

departamento de Córdoba, cuja coordenada geográfica é 8° 50'79" de latitude Norte, 75° 47'58" de latitude 

Oeste. A zona agroecológica correspondeu a bosque seco tropical baixo a classificação de Holdrigde, com 

temperatura de 28ºC, umidade relativa de 87%. Foram utilizados 16  novilhos, Simenthal x Brahman com  peso 

inicial médio de 300 ± 12 kg  e 18 meses de idade  e distribuídos em delineamento inteiramente casualizado 

(DIC) em dois tipos de Tratamentos  com 8 repetições;  Controle (CT)= pasto + sal mineral e Tratamento com 

Suplementação (TCS)= pasto + sal mineral + suplemento energético-proteico constituído de caroço de algodão 

e farelo de arroz, 0,5% do peso corporal, o suplemento foi fornecido diariamente, em pastejo rotacionado 

intensivo (PRi) a área experimental destinada aos animais foi constituída de seis piquetes de 12 ha/ de pasto 

estrela (Cynodom nlemfuensis). O experimento foi conduzido durante 180 dias e os animais foram pesados cada 

28 dias para avaliação do ganho médio diário (GMD) permitindo ajustar o fornecimento do suplemento. O 

desempenho animal e produção de carne /ha-1 foi determinado pela diferença entre o peso vivo final (PVF) e o 

peso vivo inicial (PVI) dos animais, dividido pelo período experimental em dias.  

Os resultados foram analisados mediante o Anova e as médias entre tratamentos com alfa 0,5%. O ganho de 

peso entre os tratamentos foi maior (p≤0,001) para os animais do TCS, com GMD  1047 g/a/d, o ganho nos 

animais do CT, em 643 g/a/d.  A produção de carne (kg/ha-1) correspondeu a 1900 e 1680 kg / ha-1 para os 

animais TCS e TC respectivamente. Os resultados biológicos referentes ao maior ganho de peso e produção de 

carne de animais em pastejo, evidenciaram para o TCS, que o fornecimento de dietas balanceadas em 

densidades energéticas e proteicas, além de permitir o maior consumo de nutrientes digestíveis diários, 

promove melhorias no ganho de peso do animal. Em consequência a suplementação ao 0,5% do peso corporal, 

no biotipo Simenthal x Zebu sob condições de pastejo, transformasse numa alternativa tecnológica com 

potencial para o sistema de alimentação no trópico baixo colombiano, por contribuir a maior produção 

(kg/carne/ha-1) e reduzir a idade ao abate quando comparado com a média nacional, o que é refletido de 

maneira eficiente nos indicadores dos sistemas de produção de carne por ha-1  
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O objetivo do presente estudo foi identificar possíveis diferenças no comportamento alimentar de cordeiros 

Santa Inês classificados pelo Consumo Alimentar Residual (CAR). Foram utilizados 40 cordeiros machos, não 

castrados, da raça Santa Inês com médias iniciais de peso 28,9 ±3,2 kg e idade 120±30 dias. Os animais 

permaneceram 60 dias em baia coletiva, com cochos eletrônicos pertencente ao sistema Intergado®, no setor de 

Confinamento de Ovinos do Instituto de Zootecnia/Apta, localizado em Nova Odessa/SP. Foi ofertado 

diariamente uma dieta total para ovinos a base de feno de tifton, milho, farelo de soja e sal mineral (88,7%MS, 

20,1%PB, 8,83%FB, 1,72%EE, 6,52%MM, 62,79%ENN, 11,16%FDA, 25,14%FDN, 0,41% lignina, 78,13% 

NDT e 4403,36 cals/g EB) ad libitum. Em cada animal foi colocado um colar com um chip eletrônico, para que 

fossem devidamente identificados ao entrar nos cochos e bebedouros eletrônicos, que geram as informações por 

radiofrequência para um software online. Foi registrado diariamente a quantidade de alimento consumido, o 

comportamento e frequência de alimentação: número total de visitas diária no cocho (NTV), número de visitas 

com consumo diário (NVCC), número de visitas diária sem consumo (NVSC) e tempo total de permanência em 

cocho diária (TTPC). Através dos dados de consumo diário e peso, os animais foram classificados em alta 

(CAR-), média (CAR±) e baixa (CAR+) eficiência. Foi realizada a normalidade dos dados, a análise de 

variância (Prog GLM) e as médias das três classes comparadas pelo teste t, para as variáveis de NTV, NVCC, 

NVSC e TTPC (P<0,05; SAS). As médias para as diferentes classes de CAR foram de 0,428±0,20 (CAR+), -

0,004±0,10 (CAR±) e -0,266±0,07 (CAR-), sendo diferente entre elas (P<0,05).  Os animais CAR- 

apresentaram menor (P<0,05) número total de visitas diária no cocho (97,4±35,3) em relação aos animais 

CAR+ (109,4±43,3) e CAR +/- (105,69±54). Para a variável NVCC, houve diferença entre as três classes 

(P<0,05), com médias de 48,14±18,13, 43,0±16,10 e 39,5±10,6, respectivamente para CAR+, CAR± e CAR-; 

porém os animais CAR+ (61,27±33,33) e CAR- (57,9±29,51) não apresentaram diferença para o NVSC, 

entretanto os animais CAR+ apresentaram diferença em relação aos animais CAR± (62,60±42,46)  (P<0,05). O 

tempo de permanência no cocho foi diminuindo dos animais mais eficientes para os animais menos eficientes: 

135±97,3 minutos para animais CAR-, seguido dos animais CAR+/- com 112,48±40 minutos e, o menor tempo 

dos animais CAR+ (102±23,47 minutos). Com este estudo, pode-se observar que animais mais eficientes, se 

deslocaram menos vezes por dia para o cocho de alimentação, porém permanecem mais tempo, poupando gasto 

de energia de movimento e melhor aproveitamento da atividade alimentar.   

Palavras chave: comportamento ingestivo, consumo alimentar residual, cordeiros, eficiência  
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Introdução 

Para intensificação dos sistemas de produção animal a utilização de aditivos possibilita melhorias no 

desempenho animal. Entretanto, a utilização de levedura na dieta apresenta elevada variabilidade em sua 

resposta sobre os parâmetros de carcaça. O nosso objetivo foi avaliar a parte da abordagem meta-analítica do 

efeito do uso de levedura sobre os parâmetros de carcaça em bovinos de corte. 

 

Material e Métodos 

Os efeitos foram comparados pelas diferenças médias brutas (DMB) entre os dados da dieta controle 

(sem aditivos) e dieta tratamento (levedura), usando medias de tratamento (efeito de tamanho), aonde foram 

pesadas pelo inverso da variância, usando modelos de efeito aleatório (Vietchbauer, 2010). O nível de 

heterogeneidade foi analisado por estatística I2 (Higgins et al., 2003). 

 

Resultados 

O conjunto de dados utilizado para avaliar o efeito da inclusão de levedura na dieta de bovinos de corte 

foi constituído de 32 estudos com 106 médias de tratamentos. O sistema de alimentação predominante foi o 

confinado (83,96% dos estudos), em pasto representou 16,04% dos estudos. No geral a suplementação de 

levedura aumentou o peso corporal final (DMB=4,32 kg), ganho de peso médio diário (DMB=0,032 kg/dia), 

peso de carcaça quente (DMB=3,12 kg), e o rendimento de carcaça (DMB=0,259%). Entretanto não apresentou 

efeito (P>0.05) sobre a conversão alimentar, eficiência alimentar, espessura de gordura subcutânea e área de 

olho de lombo. Todas as variáveis apresentaram baixa heterogeneidade (I²≤25%), demonstrando elevada 

homogeneidade destas variáveis entre os estudos utilizados no banco de dados. 

 

Conclusão 

 A suplementação de levedura na dieta de bovinos resultou em aumento de 0.9% do peso de carcaça 

quente e 0.4% no rendimento de carcaça, demonstrando baixo efeito sobre os parâmetros de carcaça.  
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 O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da suplementação com diferentes fontes de gordura na 

dieta sobre a qualidade da carne de bovinos Nelore confinados. Novilhos Nelore (n = 96), com peso inicial de 

399,90 ± 19,32, foram divididos em 24 baias, onde cada uma delas foi considerada a unidade experimental. O 

experimento foi em blocos ao acaso, com quatro tratamentos: COP: fontes naturais de gordura; NUTRI: by-pass 

de gordura de óleo de soja; BLEND: combinação de gordura by-pass de uma mistura de fontes vegetais; 

MISTURA: fontes naturais de gordura e combinação de gordura derivada de uma mistura de fontes vegetais. 

Após 108 dias de alimentação, os animais foram abatidos, e amostras de músculo Longissimus thoracis foram 

coletadas. Os dados foram analisados utilizando o PROC MIXED do SAS pela análise de variância, e para a 

análise sensorial, utilizando um modelo linear misto incluindo o efeito fixo do tratamento e o efeito aleatório do 

bloco (panelist). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P <0,10). Para o perfil de ácidos graxos, os 

tratamentos COP e MIX apresentaram maiores níveis (P <0,001) de ácido graxo esteárico (C18: 0), comparado 

a todos os outros tratamentos. O tratamento com NUTRI levou a maiores (P <0,001) níveis de ácido linolênico 

conjugado (CLA) cis9-trans11. Os tratamentos COP, NUTRI e MIX apresentaram maiores níveis de CLA cis7-

trans9 (P <0,05) do que o BLEND. Diferenças foram observadas para os parâmetros de sabor e odor (P <0,01). 

Para o sabor, a carne do tratamento com NUTRI foi a melhor avaliada entre as demais. A carne do tratamento 

BLEND recebeu notas significativamente menores do que o tratamento MIX e o tratamento COP obteve 

resultados semelhantes aos tratamentos BLEND e MIX. Em relação ao atributo odor, as amostras de carne dos 

tratamentos NUTRI e MIX apresentaram resultados semelhantes e significativamente superiores em 

comparação aos tratamentos COP e BLEND, que não diferiram entre si. A qualidade da carne não foi 

prejudicada pelos tratamentos, mas a gordura by-pass do suprimento de óleo de soja melhorou a aceitabilidade 

em alguns parâmetros avaliados no painel sensorial, além de reduzir o teor de ácidos graxos saturados da carne 

e aumentar o conteúdo do CLA. 

 

Palavras-chave: Ácidos graxos, painel sensorial, lipídios. 
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The aim of this study was to understand the relationship between changes in postmortem degradation of 

myofibrillar proteins and meat tenderness in Nellore cattle. Ninety (90) Nellore, provided of the single farm 

with a mean initial weight of 390 ± 37 kg and age of 24 months, were allocated to 18 collective pens and 

finished for 95 days in the Experimental Feedlot of Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), 

Campus de Botucatu, SP, Brazil. The animals were slaughter at a final weight of 550 ± 75 kg and 27 months of 

age. Carcasses were cooled for 24 h and 2.54 cm thick Longissimus thoracis muscle samples were collected 

between the 12th and 13th rib for Salter Warner-Bratzler Shear Force analysis (SF) in the periods of 24 h and 7 

days after slaughter. Based on the SF (24 h) two contrasting groups were selected: moderately tender meat (3.5 

± 0.6 kg; n = 6) and very tough meat (8.2 ± 1,5 kg; n = 7). Polyacrylamide gels electrophoresis analysis (SDS-

PAGE) were performed and software SAS were used for statistical analyses. Actin, Myosin light chain 1/3, 

skeletal muscle isoform (MLC1), Tropomyosin alpha-1 chain, Tropomyosin beta chain, desmin, Troponin I 

(TnI) and Troponin T (TnT) were decreased in the moderately tender meat group compared to the very tough 

meat group (P<0.05), 24 h after slaughter. The SF was significantly affected by aging effect (P < 0.05), where 

showed 7 days after slaughter 5.7 ± 0.8 kg for very tough meat. Seven days of aging significantly decreased the 

percentage of the bands. Further, MLC1, desmin, TnI and TnT were signicantly decreased in the very tough 

group compared moderately tender meat group (P<0.05). Furthermore, an increase of polypeptides from 30 kDa 

(P<0.05) were found. The factors associated with meat tenderness had effects on myofibrillar proteins 

abundances, and this knowledge constitutes important information to understand meat quality in Nellore cattle.   

 

Keywords: beef cattle, Longissimus thoracis muscle, shear force 
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The objective of this study was to evaluate the effect of live yeast and sodium monensin in association or not, 

on the ruminal health in finishing feedlot Nellore cattle. Nellore bulls (n =77) with initial BW 353.23kg ± 

34.89kg were used. The experimental design was a randomized complete block with a 2x2 factorial 

arrangement, with the inclusion of sodium monensin (27ppm/kg DM) or live yeast (2g/head/day), all treatments 

receiving the same basal diet. After the 90-day experimental period, the animals were slaughtered to evaluate 

ruminal parameters as ruminitis index, ruminal morphology of samples collected from the cranial sac of rumen 

and the ruminal histology in which samples were collected from the ventral sac. The datas were analyzed using 

the PROC MIXED of the SAS by variance analysis, in case of interaction Tukey test was used to compare the 

means. Values of P <0.05 were considered significant. Animals fed with monensin had a higher ruminite index 

(P <0.01), and provided significant improvement (P <0.01) in all morphological parameters except for the 

average number of papillae (P = 0.23). The supply of live yeast did not have a significant effect on the ruminite 

index and ruminal morphological parameters. It was observed that the width of papillae (P = 0.03) was higher, 

the keratin thickness (P <0.01) was lower and the mitotic index (P = 0.03) was higher in the bulls that received 

monensin. The papillae width (P = 0.03) was higher and the mitotic index (P <0.01) was lower in the yeast 

treatments. There was also interaction between the supply of monensin and yeasts for the evaluation of the 

average area of papillae (P = 0.01). The animals that did not receive additives had the same average area of 

papilla as the animals treated with the combination between the additives, and both treatments had a larger area 

than the treatment with yeast. Monensin did not differ from the others treatments. The results obtained 

demonstrate that live yeast may be a viable alternative in feedlots of Nellore cattle, when it is intended to serve 

markets that do not allow the use of ionophores. 

Key words: Monensin, morfology, histology, ruminal health. 
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 O uso de metabólicos secundários vegetais como a saponina, em substituição aos antibióticos como 

aditivo na dieta de vacas leiteiras apresenta grande variação nos resultados de desempenho produtivo. Essa 

variação pode ser o resultado de diferentes fatores como fontes de saponina, métodos de extração, grupo 

genético e estado fisiológico dos animais. Objetivou-se avaliar a parte da abordagem meta-analítica do efeito da 

saponina como aditivo na dieta de vacas leiteiras sobre a produção e composição do leite. Os efeitos foram 

comparados pelas diferenças médias brutas (DMB) entre os dados da dieta controle (sem aditivos) e dieta 

tratamento (saponina), usando médias de tratamento (efeito de tamanho), aonde foram pesadas pelo inverso da 

variância, usando modelos de efeito aleatório (Vietchbauer, 2010). O nível de heterogeneidade foi analisado por 

estatística I2 (Higgins et al., 2003). O banco de dados utilizado foi construído a parte de 14 estudos com 28 

médias de tratamento. No geral a suplementação da saponina aumentou a produção de leite (DMB=0,94 

kg/dia), teor de gordura (DMB=0,33 g/kg) e sólidos não gorduroso (DMB=2,11 g/kg). Entretanto não 

apresentou efeito (P>0.05) para os teores de proteína, lactose, ácido linoleico conjugado e nitrogênio ureico no 

leite. Entre as variáveis, apenas a produção de leite apresentou alta heterogeneidade (I²>50%).  O uso de 

saponina aumentou a produção de leite em 0,94 kg/dia, como os seus constituintes, gordura e sólidos não 

gorduroso, demonstrando potencial de uso na dieta de vacas leiteiras como aditivo. 

 

Palavras-chave: Aditivos fitogênicos, nutrição, ruminantes  

  



7º BRAZILIAN RUMINANT NUTRITION CONFERENCE – ISSN 2446-9653 

Efeitos da inclusão crescente de melaço de soja para ovinos: digestibilidade in vitro  

 

João Pedro Amaral Bertoco, Maria Carolina Gonçalves de Arruda, Sérgio Antonio Garcia Pereira Júnior, 

Edivilson Silva Castro Filho, Marco Túlio Costa Almeida, Jane Maria Bertocco Ezequiel 

 

 O melaço de soja (MSO) é um subproduto da produção da proteína isolada da soja. Possui aspecto de 

xarope castanho, sabor agridoce e apresenta altas concentrações de açúcares como sacarose, rafinose, glicose, 

estaquiose e frutose (CHAJUSS et al., 2004). Segundo Fernandes e Miguel (2011), é geralmente composto por 

mais de 50% de sólidos solúveis, consistindo de aproximadamente 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 

10% de minerais. Foram utilizados 3 ovinos adultos canulados no rúmen como doadores de líquido ruminal. Os 

tratamentos consistiram em 0, 10, 20 e 30% de MSO na MS e relação volumoso:concentrado de 20:80. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualisado. A digestibilidade in vitro foi realizada no aparelho 

Incubator DaisyII, da Ankom®, sendo um jarro para cada tratamento e cada um recebendo 20 saquinhos com 

amostras e 5 brancos. Foram acrescentados 400 mL de inóculo, 1330 mL de solução A e 266 mL de solução B 

em cada jarro. Após 48 horas de incubação foram adicionados 40 mL de HCl 6N e 8g de pepsina e passado 24 

horas de digestão ácida, os saquinhos foram retirados dos jarros e lavados. A digestibilidade da MS, FDN e PB 

apresentaram diferença significativa (P<0,05) no contraste entre controle e tratamentos com MSO, 

proporcionando menores valores para as três variáveis analisadas quando o MSO foi incluído. Uma possível 

justificativa para esse resultado é de que o MSO por ser composto em sua maioria por carboidratos solúveis (~ 

60%) é rapidamente consumido pelas bactérias que diminuem a fermentação da MS e nutrientes por um tempo. 

A inclusão do MSO promoveu menor digestibilidade in vitro da MS e nutrientes em dietas para ovinos. Apesar 

desse resultado, o MSO pode ser introduzido na alimentação de ovinos pois apresentou valores de 

digestibilidade satisfatórios. 
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O objetivo deste estudo foi avaliar o ganho de peso, peso vivo metabólico e o consumo de cordeiros Santa Inês, 

classificados em alto consumo alimentar residual (CAR+; n = 4, menos eficientes), CAR Intermediário (CAR±; 

n = 30) e baixo CAR (CAR-; n = 6, mais eficientes). Foram avaliados 40 cordeiros machos, Santa Inês, não 

castrados com idade inicial de 120±30 dias e peso inicial médio de 28,9±3,2kg, durante 60 dias, em sistema de 

confinamento em baia coletiva, contendo nove cochos de alimento e dois bebedouros, ambos de medição 

eletrônica de consumo. A dieta total para ovinos (R.C Dieta Total Ovinos Confinamento, Coopermota) a base 

de feno de tifton, milho, farelo de soja e sal mineral (88,7%MS, 20,1%PB, 8,83%FB, 1,72%EE, 6,52%MM, 

62,79%ENN, 11,16%FDA, 25,14%FDN, 0,41% lignina, 78,13% NDT e 4403,36 cal/g EB) foi oferecida ad 

libitum. Cada animal foi identificado com um chip eletrônico. Diariamente foi registrada, automaticamente, a 

quantidade de alimento consumido e os pesos dos animais. Foi realizada a normalidade dos dados, a análise de 

variância (Prog GLM) e as médias das três categorias comparadas pelo teste t, para as variáveis de consumo 

(ConsM), ganho de peso médio diário (GPMD) e peso vivo metabólico (PVMet) (P<0,05; SAS). O consumo 

alimentar residual (CAR) foi diferente (P < 0,0001) nas três classes: CAR+ (0,428 ± 0,20), CAR± (0,004 ± 

0,10) e CAR– (0,266 ± 0,066). O ConsM também apresentou diferença entre as classes do CAR, 1,540 ± 

0,31kg/dia, 1,045 ± 0,20kg/dia e 0,840 ± 0,17kg/dia, respectivamente para os menos eficientes, intermediários e 

mais eficientes, ou seja, 45,6% menor o consumo dos animais mais eficientes em comparação dos menos 

eficientes. As médias de GPMD foram semelhantes entre as classes de CAR (P > 0,05), variando de 0,244 ± 

0,090g/dia (CAR±) a 0,263 ± 0,065g/dia (CAR+). A média de PVMet  foi de 16,57±1,01kg, sem diferença 

entre as classes de CAR (P>0,05). Portanto, pode-se concluir que animais eficientes para consumo alimentar 

residual (CAR), consomem menos alimento, mas mantêm o mesmo nível de produção que os ineficientes.   
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 Quarenta cordeiros da raça Santa Inês foram classificados através do consumo alimentar residual (CAR) em 

três classes: alto consumo alimentar residual (CAR+; n = 4, menos eficientes), CAR Intermediário (CAR±; n = 

30) e baixo CAR (CAR-; n = 6, mais eficientes) com o objetivo de avaliar a eficiência alimentar. Foram 

utilizados animais machos, não castrados com idade inicial de 120±30 dias e peso inicial médio de 28,9±3,2kg. 

Durante 60 dias, os animais permaneceram confinados em baia coletiva, contendo nove cochos de alimento e 

dois bebedouros automáticos de medição eletrônica de consumo. Receberam à vontade uma dieta comercial 

(R.C Dieta Total Ovinos Confinamento, Coopermota) a base de feno de tifton, milho, farelo de soja e sal 

mineral (88,7%MS, 20,1%PB, 8,83%FB, 1,72%EE, 6,52%MM, 62,79%ENN, 11,16%FDA, 25,14%FDN, 

0,41% lignina, 78,13% NDT e 4403,36 cal/g EB). A identificação de cada animal foi feita através de um chip 

eletrônico e as informações coletadas por software (Intergado®). A cada 14 dias, os animais foram pesados em 

balança mecânica externa a baia. Através dos dados coletados pelo sistema eletrônico e as pesagens, foi 

possível calcular e classificar os animais em três grupos através do consumo alimentar residual (CAR): CAR + 

(0,428; n = 4), CAR± (-0,004; n = 30) e CAR – (- 0,266; n = 6), considerados, respectivamente, animais 

ineficientes, intermediários e eficientes. Foi realizada a normalidade dos dados, a análise de variância (Prog 

GLM) e as médias foram comparadas pelo teste t, para a variável de conversão alimentar (CA), eficiência 

alimentar (EA) e taxa de crescimento (TC) (P<0,05; SAS). A conversão alimentar, que é a razão entre o 

consumo de matéria seca (CMS Kg∕dia) e o ganho médio diário (GMD Kg∕dia), o que significa que quanto 

menor o valor mais eficiente é o animal, apresentou diferença (P<0,05) entre os animais CAR – (3,467 ± 0,936) 

e CAR + (6,412 ± 2,322). A eficiência alimentar, razão entre GMD(Kg∕dia) e CMS (Kg∕dia), ou seja, inverso da 

CA, apresentou médias de 0,307 ± 0,077, 0,237 ± 0,100 e 0,174 ± 0,058 , respectivamente para CAR-, CAR+ e 

CAR ±, ou seja,os animais mais eficientes com a maior eficiência alimentar em relação aos menos eficientes, 

indicando que os animais mais eficientes, tem um ganho maior em relação ao consumo de alimento. A taxa de 

crescimento ((100*(logPF – logPI)/PE, onde PF = peso corporal final (kg), PI = peso corporal inicial (kg) e PE 

= período experimental em dias)), não foi diferente entre as classes de CAR,   (0,237 ± 0,166, CAR+; 0,232 ± 

0,166, CAR -; e 0,232 ± 0,216, CAR±), evidenciando que a seleção por CAR não afeta no crescimento dos 

animais.  Consequentemente a classificação e a seleção dos animais com base no CAR, permite a identificação 

de animais que consomem menos alimento, sem afetar o potencial produtivo, refletindo na melhora produtiva 

do rebanho.  
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O projeto tem como objetivo rastrear o sinal isotópico de nitrogênio nas fezes, sangue e plasma de 

bovinos Nelore criados em pasto com diferentes níveis de adubação nitrogenada. O experimento foi conduzido 

na Fazenda Experimental São Manuel da UNESP /FMVZ, Campus de Botucatu/SP, com 32 bovinos de recria 

da raça Nelore, os quais serão distribuídos em um delineamento inteiramente casualisado nos seguintes 

tratamentos: T1, pastagem sem adubação; T2, pastagem com adubação nitrogenada na forma de ureia; T3, 

pastagem com adubação orgânica por meio da cama de frango; e T4 pastagem proveniente de sistema de 

integração lavoura pecuária. As amostras do capim foram analisadas isotopicamente quantos aos valores de 

Nitrogênio (15N) e o sangue, fezes e plasma dos animais analisadas Carbono (13C) e Nitrogênio. Houve 

distinção dos sistemas pelo uso da técnica de isótopos estáveis em função do sistema utilziado. Pode-se concluir 

que houve distinção entre os sistemas avaliados utilizando-se o Carbono e Nitrogênio como ferramenta de 

rastreabilidade de animais da raça Nelore em Pasto. Ainda, o tempo de exposição do animal no pasto bem 

como, principalmente, o tempo de implantação ao sistema utilizado (cama de frango e integração) pode 

influenciar no sinal isotópico do capim e este ser adquirido pelo animal.  
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Comportamento de vacas leiteiras em função da curva de lactação 
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O objetivo deste projeto foi avaliar o comportamento ingestivo de vacas leiterias em função do seu estádio de 

lactação, em sistema semi-intensivo de produção (suplementação). O trabalho foi conduzido na chácara 

experimental da Universidade do Oeste Paulista (setor de leiteria). Foram utilizados 24 animais de raças, 

Holandesas e Girolanda e mestiços em 3 diferentes estádios de lactação (tratamentos). Foram utilizados 3 

grupos de animais (com 8 animais cada), onde foi avaliado o comportamento animal em função destes estádios 

de lactação, considerando, Tratamento 1: animais em início de lactação (0-90 dias de lactação); Tratamento 2: 

animais na fase intermediaria (90-180 dias de lactação) e Tratamento 3: animais na fase final de lactação, 

(acima de 180 dias lactação). Os animais foram observados, visualmente, para avaliação do comportamento 

ingestivo, durante 3 dias de observação (repetições para suprimir o efeito do dia, principalmente com relação ao 

clima). Para avaliação do comportamento ingestivo, os animais tiveram seu comportamento registrado a cada 

cinco minutos, por um período de 1 hora no cocho de suplementação (momento a partir do fornecimento do 

concentrado no cocho). O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com médias avaliadas pelo 

teste de Tukey a 5%. Não houve influência do estágio de lactação, sobre o tempo em ruminação e ingestão de 

água. Entretanto, as vacas em início de lactação permaneceram maior tempo em ócio e ingerindo comparada 

com a fase intermediária e final de lactação. Pode-se concluir que a fase de lactação influencia no período de 

ingestão e ócio de vacas leiteiras. 

 

Palavras-chave: Dias de Lactação, Leite, Ócio, Ruminação, Tempo de Pastejo. 

 


