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Resumo: Este artigo objetiva  avaliar vinte e seis bovinos, oriundos de inseminação artificial, 
criados a pasto e confinados. Os animais do grupo I (10 bezerros), nascidos entre os dias 
13/09 a 1/12/ 2005, com peso médio de 42 kg e desmamados com peso médio de 214 kg,  e 
ganho médio diário (GMD) de 0,8 kg. Aos 720 dias de idade alcançaram peso médio de 404 
kg e GMD de 0,5 kg. Após 30 dias de confinamento obtiveram peso médio de 474 kg e GMD 
de 0,9 kg. Os bovinos do grupo II (16 bezerros ), nascidos entre os dias 22/09 a 15/12/2004, 
com peso médio de 32  kg e peso médio a desmama de 134 kg, e GMD de 0,5 kg. Aos 720 
dias de idade adquiriram peso médio de 413 kg e GMD de 0,4 kg; Após 30 dias de 
confinamento atingiram peso médio de 463 kg e GMD de 0,6 kg. O peso ao nascer dos 
bezerros dos  grupos I e II  teve influência no peso  e no GMD a desmama, e no GMD  dos 
novilhos aos 720, as duas primeiras fases não influenciaram, no peso final de pastejo, 
confinamento e GMD. 
 
Palavras-chave: Ganho médio diário, bezerros, confinados. 
 
The influence of birth weight and weaning weight to the termination of beef cattle 

 
Abstract: This article aims to evaluate twenty-six steers, from artificial insemination, created 
the grass and confined. The animals in group I (10 calves), born from the days 13/09 to 1 / 12 
/ 2005, with average weight of 42 kg and weaned with average weight of 214 kg and average 
daily gain (ADG) of 0.8 kg. At 720 days of age reached an average weight of 404 kg and 0.5 
kg of ADG. After 30 days of confinement had an average weight of 474 kg and 0.9 kg of 
ADG. The cattle group II (16 calves), born from the days 22/09 to 15/12/2004, with average 
weight of 32 kg and the weaning weight of 134 kg and 0.5 kg of ADG. At 720 days of age 
have an average weight of 413 kg and ADG of 0.4 kg; After 30 days of confinement reached 
the average weight of 463 kg and ADG of 0.6 kg? The birth weight of calves in groups I and 
II had an influence on weight and the MDG on weaning, and the ADG of steers to 720, the 
first two phases did not influence in the final weight of grazing, confinement and GMD. 
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Introdução 

Segundo a (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Balanço e 

Perspectivas da Agropecuária Brasileira: Pecuária de Corte. Brasília: Superintendência 

Técnica da CNA, 2007. 9 p). Com 204,7 milhões de bovinos em 2006, o Brasil possui o maior 

rebanho comercialmente explorado do mundo. Neste mesmo ano o Pais produziu 8,95 

milhões de toneladas de carne em equivalente carcaça proveniente do abate de 44,4 milhões 

de cabeças o que resultou em uma taxa de abate de 21,67%. O PIB da pecuária no ano de 
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2006 foi de R$ 64,82 bilhões correspondeu a aproximadamente 2,8% do PIB brasileiro, R$ 

2,322 trilhões. 

Segundo (Vaz et al; 1999 a b), a baixa lucratividade obtida atualmente, na pecuária 

de corte leva os produtores a procurarem alternativas que propiciem incremento na 

produtividade dos rebanhos. 

Nesse contexto, duas delas apresentam boa aceitação entre os produtores, 

principalmente por exigirem pouco investimento de capital: a utilização do cruzamento 

(Restle e Vaz, 1999) e a não castração dos machos (Restle et al., 1999). 

Produzir novilhos para abate entre 20 e 24 meses em confinamento é uma alternativa 

utilizada há vários anos no Brasil. No entanto, nos últimos anos a lucratividade tem caído, 

principalmente em função dos altos custos da alimentação, que são responsáveis por 

aproximadamente 70% do custo total do confinamento (Restle e Vaz, 1999). 

Por outro lado, (Restle et al;1999c) verificaram que, embora o crescimento possa ser 

menor dos três aos sete meses de idade, é possível recuperar esse menor desenvolvimento até 

os 24 meses de idade, resultando em carcaça e carne com características semelhantes. 

Quando se fala em confinamento faz-se necessário definir precisamente o sistema em 

questão, uma vez que diferentes objetivos e disponibilidade de recursos podem determinar 

inúmeras combinações entre instalações, tipos de animais e rações (Tiago e Costa, 1994). 

Os contratos do boi gordo negociado na (Bolsa de Mercadorias e futuros (Bmf). Futuros de 

Boi Gordo e Bezerro. São Paulo: Bmef, 2006. 23p). Determinam o produto de negócio, é o 

bovino macho, castrado, bem acabado (carcaça convexa), em pasto ou confinamento, que 

apresente peso entre o mínimo de 450 kg e o máximo de 550 kg e idade máxima de 42 meses. 

Assume-se que o preço da arroba do boi gordo em outubro de 2008 será igual à 

cotação média do contrato do boi gordo, R$72/arroba para outubro de 2008, obtida no sítio da 

Bmef (http://www2.bmf.com.br/pages/porta? Caminho=Boletim+Onlin e type=popup e 

Acao=Busca e cbomercadoria=Bgi ) em 10 de janeiro de 2008. 

O objetivo do presente trabalho é de comparar as influências do peso, ao nascer no 

peso e ganho de peso a desmama e estes na interferência no desempenho do peso ao final do 

ciclo de pastejo aos 720 dias, no peso e ganho de peso diário dos bovinos  terminados em 

confinamento durante trinta dias. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na propriedade Condomínio Rural Toca da Onça, 

situado nos municípios de Toledo e Ouro Verde do Oeste, no Estado do Paraná. A pecuária 

possui área com 329 ha pastagem divididas em vinte duas glebas plantadas com as poaceae 
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tanzânia, mombaça, braquiária e humidícula tendo como sistema de pastejo contínuo e 

rotacionado.  

Foram utilizados no experimento 26 novilhos inteiros oriundos do cruzamento entre 

as raças Braford, Simental e Nelore. Os animais foram divididos em dois grupos de acordo a 

data de nascimento, ao nascerem foram pesados no campo ao pé da vaca, através da fita de 

pesagem. Devidamente identificado com brincos, colocados na orelha esquerda, numeração 

dada de acordo com a raça e sexo. As vacas e bezerros foram transferidos para o pasto de cria, 

15 dias após o nascimento, onde permaneceram até a desmama. 

 Os bezerros do grupo I (10 animais), nascidos entre os dias 13 de setembro a 1 de 

dezembro de 2005, com peso médio de 42 kg,   foram desmamados com peso médio de 214 

kg e idade média de 222 dias, em seguida colocados em pastoreio rotacionado sobre as 

gramíneas tanzânia e mombaça, durante o verão e no inferno pastejo em aveia preta.  

Os bezerros do grupo II (16 animais), nascidos entre os dias 22 de setembro a 15 de 

dezembro de 2004, desmamados com peso médio de 134 kg e idade média de 209 dias, depois 

postos em pastoreio rotacionado em mombaça e tanzânia no verão e durante o inverno pastejo 

em aveia preta. Os animais foram confinados aos 12 dias do mês de agosto de 2007, 

everminados e vacinados contra febre aftosa,  os novilhos do grupo I, com 720 dias e peso 

médio de 404 kg, grupo II com 720 dias e peso médio de 413 kg. 

Receberam dieta unificada, ração fornecida três vezes ao dia, nos seguintes horários, 

das sete às oito horas e das onze às doze horas; das dezesseis às dezessete horas e trinta 

minutos. Na primeira semana a quantidade total consumida por animal dia foi 23 kg de 

alimento sendo 22 kg de silagem de milho, 1 kg de resíduo de soja moída, 0,05 kg de calcário 

calcítico e 0,04 kg de sal mineral. Nas três semanas seguintes a quantidade de ração total por 

animal foi de 24,016 kg, 22 kg de silagem de milho, 2 kg de resíduo de soja moída, 0,01 kg de 

calcário calcítico e 0,06 kg de sal mineral. No trigésimo dia de confinamento os  animais 

foram separados e pesados. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com número 

diferente de repetições. As características dependentes foram interpretadas por análise de 

variância e teste F (5%), seguido do teste Tukey (5%) para comparação das médias. 

 

Resultados e Discussão 

Pode-se observar na Tabela 1 o peso de nascimento  dos 26 animais com média geral 

de 36 kg, (grupo I com 42 kg e grupo II com 32 kg), inferior e diferente estatisticamente ao 

nível de 5% de significância. Segundo (Pascoal et  al; 2000) os bezerros de vacas de boa 
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produção leiteira,  terão maior dependência do leite durante  o período de lactação. ( Restle et 

al; 1999a ) confirmam, o que determina o sistema de produção é o peso do nascimento até aos 

sete meses de idade, indicando que sistemas mais intensivos requerem que os bezerros 

atinjam altos ganhos de peso durante a fase de aleitamento. 

Como pode ser observado na Tabela1, a média geral do peso  a desmama de 165 kg, 

( grupo I com 214 kg e grupo II com 134 kg ),  houve diferença estatística ao nível de 5% de 

significância. Nota-se na Tabela1, o ganho médio diário (GMD) de peso a desmama, média 

geral de 0,606 kg, (grupo I com 0,788 kg e grupo II com 0, 492 kg), apresentou média inferior 

estatisticamente, ao nível de 5% de significância. E quando a diferença entre as médias, for 

superior a DMS, (Diferença mínima significativa) pode se dizer que as médias diferem entre 

si ao nível de 5% de significância. Apesar dos bezerros serem os animais que apresentavam 

maior ganho de peso até o desmame, logo em seguida, os mesmos mostraram menor ganho de 

peso nos dois grupos, em todos os períodos. Esses resultados indicam haver maior efeito 

adverso da desmama nos lotes que apresentavam até então o melhor desempenho, resultados 

explicados por (Pascoal et al; 2000) como resposta negativa apresentada por bezerros jovem 

filhos de vacas de melhor produção leiteira, em função da maior dependência do leite em seu 

desmama. 

Tabela 1 – Média de peso ao nascer e a desmama e ganho médio diário. 
Tratamentos               Peso ao Nascer    Peso na Desmama     Ganho Médio diário. 
Grupo I        42 a        214 a                          0,788 a   
Grupo II        32 b        134 b                                   0,492 b  
Média geral        36        165                 0,606                    
DMS     2,39     18,84                 0,1  
Médias, seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste de tukey, a 5% de 
probabilidade. DMS = Diferença Mínima Significativa. 

Pode-se verificar na Tabela 2, o peso vivo final aos 720 dias, média geral de 410 kg, 

(grupo I com 404 kg e grupo II com 413 kg) não existindo diferença estatística ao nível de 5% 

de significância. Nota se quando a diferença entre as médias, for inferior a DMS, pode se 

dizer que as médias  não diferem entre si ao nível de 5% de significância. Na Tabela 2 

observa-se o GMD, de peso aos 720 dias, média geral de 0,424 kg, (grupo I com 0,503 kg e 

grupo II com 0,374 kg), inferior e diferente estatisticamente ao nível de 5% de significância. 

E quando a diferença entre as médias for superior a DMS, é correto afirmar que as 

médias diferem se entre si ao nível de 5% de significância. Abater animais aos 720 dias de 

idade, trará bons resultados, pois o pecuarista terá menos gasto, e pode ofertar ao mercado 

carne de boa qualidade ( Vaz et al., 1999, 2000; Restle e Vaz, 2002). Manter animais por um 

período superior a 720 dias em pastoreio, nem sempre o ganho médio de peso é satisfatório, 
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em função da demanda de energia para mantença e alterações na composição do ganho de 

peso, pela maior intensidade de deposição de gordura (Costa et al., 2002a, b). 

 

Tabela 2 - Peso e ganho médio diário (GMD), aos 720 dias. 
Tratamentos Peso (kg) GMD 
Grupo I 413 a 0,503 a 
Grupo II 404 a 0,374 b 
Média geral 410  0,424  
DMS 20,83                    0,02  
Médias, seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste de tukey, a 5% de 
probabilidade. DMS = Diferença Mínima Significativa.   

 

Os resultados obtidos no período de confinamento durante 30 dias, após 720 dias, 

estão dispostos na Tabela 3, com média geral de 467 kg, (grupo I com peso de 474 kg e grupo 

II com 463 kg),  as médias não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância. Pode-se observar na Tabela 3, o ganho médio de peso diário  nos dois grupos 

confinados, com média geral de 0,735 kg, (grupo I com 0,937 kg e grupo II com 0,609 kg), 

não houve diferença estatística ao nível de 5% de significância. E quando a diferença entre as 

médias, for inferior a DMS, pode se afirmar que as médias  não diferem entre si ao nível de 

5% de significância. (Bail et al; 2000), salientam que a restringir a qualidade do alimento no 

período antecedente a terminação em confinamento propiciou o aumento no ganho de peso, 

consumo e eficiência alimentar no período subseqüente. 

Tabela 3 – Peso e  ganho médio diário pós confinamento, durante 30 dias. 
Tratamentos Peso (kg) GMD 
Grupo I  474 a 0,937 a 
Grupo II 463 a 0,609 a 
Média geral 467  0,735  
DMS 20                      0,02  
Médias, seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste de tukey, a 5% de 
probabilidade. DMS = Diferença Mínima Significativa.  

Conclusões 

Houve influência do peso ao nascer, no peso e ganho de peso a desmama, 

consequentemente no ganho de peso aos 720 dias, o peso de nascimento e ganho de peso a 

desmama não influenciaram no peso dos animais no ciclo final de pastejo aos 720 dias e 

também no peso e ganho de peso depois do confinamento durante trinta dias. Seria necessário 

avaliar o custo de manejo e investimento para se chegar a uma conclusão, qual seria o ganho 

de peso ideal economicamente. 
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