
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
 
 
 
 
 
 

JONAS BATISTA FERREIRA FILHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE ALEITAMENTO ARTIFICIAL PARA BEZERROS EM 
CONDIÇÕES TROPICAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILHÉUS – BAHIA 
2016



 

 

JONAS BATISTA FERREIRA FILHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE ALEITAMENTO ARTIFICIAL PARA BEZERROS EM 
CONDIÇÕES TROPICAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade Estadual de                                      
Santa Cruz, como parte das exigências para obtenção                                     

do título de Mestre em Ciência Animal. 
 

Área de concentração: Ciência Animal 
 

Orientador: Prof. DSc. José Augusto Gomes Azevedo 
Coorientador (a): DSc. Alana Batista dos Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILHÉUS – BAHIA 
2016 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F383        Ferreira Filho, Jonas Batista.                         

                      Sistemas de aleitamento artificial para bezerros em condi- 

                ções tropicais / Jonas Batista Ferreira Filho. – Ilhéus : UESC,   

                 2016. 

                      57f.  

                      Orientador : José Augusto Gomes Azevedo. 

                      Coorientador : Alana Batista dos Santos.   

                      Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Santa    

                Cruz. Programa de Pós-graduação em Ciência Animal.               

                     Inclui referências.  

                     

1. Bezerro – Alimentação. 2. Bovinos – Nutrição. I. Azevedo, 
                 José Augusto Gomes. II. Santos, Alana Batista dos. III. Título. 

 

                                                                                                 CDD – 636.2 



 

 

JONAS BATISTA FERREIRA FILHO 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE ALEITAMENTO ARTIFICIAL PARA BEZERROS EM 
CONDIÇÕES TROPICAIS 

 
 
 
 
 
Ilhéus – BA, 21/06/2016 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
José Augusto Gomes Azevedo – DSc  

UESC/DCAA (Orientador) 
 
 
 
 

____________________________________  
Lucas Teixeira Costa – DSc  

UESB 
 
 
 
 

_____________________________________  
Lígia Lins Souza – DSc 

UESC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILHÉUS – BAHIA 
2016 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatória 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esse trabalho aos produtores rurais do Brasil, que são 

desafiados diariamente a realizar o impossível, lutando contra a ineficiência 

nacional e mantendo este país de pé. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus por ter saúde e permanecer firme durante essa 

caminhada. 

A minha família que é meu porto seguro. 

Ao Professor José Augusto pela oportunidade e por me orientar ao 

melhor caminho. Através do qual agradeço toda equipe da pós-graduação em 

ciência animal. 

A Fazenda Esperança e toda sua equipe por abraçar a pesquisa aliada a 

extensão rural. Em especial ao senhor Dercio Ferreira Guimarães, pelo apoio 

incondicional ao nosso trabalho. 

Aos colegas de pesquisa, equipe de funcionários do LAPNAR, GERLAB 

e a todos aqueles que participaram diretamente ou indiretamente deste 

trabalho. 

A todos minha eterna gratidão. 
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CONDIÇÕES TROPICAIS 

 
 
 

RESUMO 
 
 
 

Avaliaram-se três sistemas de aleitamento para bezerros mestiços, de 
duas classes sexuais, quanto à colostragem, consumo e digestibilidade de 
nutrientes, ganho de peso, incidência de enfermidades e custo por quilo ganho 
no período de 60 dias de vida. Foram utilizados 24 bezerros (Holandês x 
Guzerá), sendo 12 machos e 12 fêmeas, com peso inicial de 32,25 ± 4,8 kg 
para fêmeas e 36,92 ± 6,8 kg para os machos. Os animais foram distribuídos 
em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial (3 x 2), sendo 
três sistemas de aleitamento e duas classes sexuais (macho e fêmea), com 4 
repetições para cada fator. Os bezerros receberam água a vontade e seis litros 
de sucedâneo lácteo por dia durante os 60 dias em três estratégias diferentes 
denominadas sistema de aleitamento (SA). O SA-30 correspondeu a 3 l pela 
manhã e 3 l pela tarde até 30 dias e 6 l pela manhã até 60 dias. O SA-45 foram 
3 l pela manhã e 3 l pela tarde até 45 dias e 6 l pela manhã até 60 dias. O SA-
49 foram 3 l pela manhã e 3 l pela tarde até 49 dias e 6 l pela manhã até 60 
dias. O concentrado foi fornecido de 250 a 2000 g com base no aumento do 
consumo diário. Foi observado que o sistema de colostragem em mamadeiras 
é eficiente na transmissão da imunidade passiva, o valor médio observado para 
proteína total no soro de 7,9 g/dL. Os sistemas de aleitamento estudados não 
apresentaram diferença estatística para o consumo e digestibilidade de 
nutrientes, com exceção para o consumo de matéria orgânica (MO) e extrato 
etéreo (EE) que apresentaram interação, sendo observado que as médias de 
consumo de MO e EE foram maiores para os animais machos do S.A 49 
quando comparado com o S.A 30. Os valores médios encontrados para 
consumo de MS, PB, CT, NDT expressos em g/dia e o consumo de MS em kg 
de peso corporal (PC) e metabólico (PC0,75) foram de 719,53; 179,97; 437,02; 
587,12 g/dia; 1,35 kg/PC e 36,31 kg/PC0,75, respectivamente. Verificou-se 
interação entre o sistema de aleitamento e classe sexual também para o ganho 
médio diário, na qual os machos do S.A 49 apresentaram maiores médias 
(646,9 g/dia) em relação ao S.A 30 (293,2 g/dia). As enfermidades de maior 
ocorrência foram à diarreia e a pneumonia. Conclui-se que o desempenho dos 
animais machos do sistema de aleitamento 49 foi superior e apresentou a 
melhor relação custo-benefício entre os sistemas estudados. 
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ARTIFICIAL FEEDING SYSTEMS FOR CALVES IN TROPICAL CONDITIONS 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Evaluated three feeding systems for crossed calves, two genders, as the 
colostragem, intake and digestibility of nutrients, weight gain, incidence of 
disease and cost per kg gain in the period of 60 days. 24 calves (Holstein x 
Guzerá) were used, 12 males and 12 females, with initial weight of 32.25 ± 4.8 
kg for females and 36.92 ± 6.8 kg for males. The animals were distributed in a 
completely randomized design in a factorial scheme (3 x 2), three feeding 
systems and two genders (male and female), with four repetitions for each 
factor. The calves were given water ad libitum six liters of milk replacer for 60 
days in three different feeding strategies called system (FS). The SA-30 were 3 
l in the morning and 3 l in the afternoon up to 30 days and 6 l in the morning up 
to 60 days. The SA-45 were 3 l in the morning and 3 l in the afternoon up to 45 
days and 6 l in the morning up to 60 days. The SA-49 were 3 l in the morning 
and 3 l in the afternoon up to 49 days and 6 l in the morning up to 60 days. The 
concentrate was supplied 250-2000g based on the increased daily 
consumption. It was observed that the bottles colostragem system is efficient in 
the transmission of passive immunity, the mean value observed for serum total 
protein of 7.9 g / dL. Feeding systems studied showed no statistical difference 
for the intake and digestibility of nutrients, except for the consumption of organic 
matter (OM) and ether extract (EE) presenting interaction being observed that 
the average of OM and EE consumption were higher for the SA 49 male 
animals when compared with the SA 30. The average values for DM, CP, CT, 
TDN expressed in g / day and the consumption of an MS in kg body weight 
(bW), and metabolic (PC0,75) were 719.53; 179,97; 437.02; 587.12 g / day; 
1.35 kg / PC and 36.31 kg / PC0,75, respectively. There was interaction 
between the nursing system and sex class also for average daily gain, in which 
males SA 49 had higher average (646.9 g / day) compared to the SA 30 (293.2 
g / day). The increased occurrence of diseases were to diarrhea and 
pneumonia. It is concluded that the performance of males feeding system 49 
animals was superior and showed the best cost-benefit ratio of the studied 
systems. 
 
 
Keywords: Milk replacer. Cattle. Consumption. Performance. 
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INTRODUÇÃO 

 O Brasil possui rebanho heterogêneo, onde apenas 6% dos animais são 

especializados para produção de leite, sendo a maior parte é composta por 

animais mestiços leiteiros oriundos dos cruzamentos (Taurinos x Zebuínos), 

tendo o Girolando (Gir x Holandês) e o Guzolando (Guzerá x Holandês) os 

mais utilizados para produção leiteira nacional (COSTA et al., 2004). Essa 

estratégia de cruzamento ocorre com o objetivo de aumentar a eficiência 

produtiva dos animais em condições tropicais (MADALENA, 2008).  

A ausência de técnicas modernas de produção na criação de animais 

mestiços pode estar associada ao menor uso destes rebanhos em sistemas 

intensivos, como por exemplo, os sistemas de aleitamento artificiais que visam 

a obtenção de elevar o desempenho das crias nos primeiros meses de vida, 

que por sua vez, refletem nos índices produtivos futuro. 

Os métodos de aleitamento são constantemente estudados para animais 

da raça Holandesa e revelam que o método tradicional de aleitamento que 

utiliza de 8 a 10% do peso corporal (PC) como base para o fornecimento de 4 

litros de leite ou substituto por dia, está associado ao baixo desempenho, o 

peso vivo na 8ª semana no método tradicional foi 71,69 kg contra 77,64 kg no 

aleitamento intensivo (GOMES et al., 2014). 

O aleitamento intensivo se tornou uma opção, sendo que, a utilização de 

seis litros de sucedâneo lácteo, durante os primeiros sessenta dias de vida, em 

bezerros holandeses, foi à alternativa que resultou em maior taxa de ganho de 

peso (0,359 kg/dia) até a oitava semana, com a redução de 11% nos custos de 

produção por quilo de ganho (SILPER et al., 2014). 

É possível desmamar bezerras (os) a partir dos 30 dias de vida, pois o 

consumo de alimentos sólidos cresce a partir dos primeiros 21 dias de vida, 

entretanto, o desempenho dos animais em sistemas intensivos pode ser 

desastroso caso o consumo seja insuficiente para mantença e ganho de peso, 

podendo o consumo regular de concentrado se estabilizar aos 45 ou 49 dias de 

vida. 

A aplicação de tecnologias visa o aumento da rentabilidade do sistema, 

e a criação de bezerras é responsável por renovar o rebanho através da 

entrada de novas gerações no sistema de produção, elevando a pressão de 



 

 

seleção e o melhoramento genético do rebanho, porém esta fase representa 

aumento nos custos operacionais, o que demanda atenção no direcionamento 

de recursos para esta finalidade (SANTOS e LOPES, 2014). 

Os estudos direcionados aos bezerros mestiços são importantes devido 

a grande difusão desses animais em todo território nacional sendo a maior 

parte do sistema de produção (94%) baseado nos cruzamentos (Taurinos x 

Zebuínos), onde o desempenho zootécnico e econômico dos animais pode ser 

inadequado aos sistemas tradicionais de criação descritos para rebanhos 

especializados. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

 Avaliar a eficiência bioeconômica de bezerros mestiços em condições 

tropicais, de duas classes sexuais (machos e fêmeas) submetidos a diferentes 

sistemas de aleitamento (fornecimento de sucedâneo lácteo até 30; 45 e 49 

dias de idade) nos primeiros 60 dias de idade. 

Objetivos Específicos: 

• Avaliar a eficiência de colostragem em bezerreiro tropical 

• Avaliar o consumo e digestibilidade dos nutrientes. 

• Avaliar o ganho de peso e a eficiência alimentar de bezerros 

mestiços de duas classes sexuais e três sistemas de aleitamento 

artificial. 

• Registrar a ocorrência de enfermidades. 

• Avaliar o resultado econômico relacionado a cada sistema de 

aleitamento e desmama para bezerros (as) mestiços leiteiros. 



 

 

Revisão de literatura 

Crescimento em bezerros  

Conhecer o crescimento do animal é fator importante na avaliação de 

respostas aos diversos sistemas de alimentação propostos aos rebanhos, 

identificando na população os animais mais precoces (FREITAS, 2005). 

O crescimento ou desenvolvimento dos bovinos é definido como o 

aumento de massa tecidual, está relacionado com o tempo, e é expresso em 

quilogramas adquiridos por dia, possuindo duas fases distintas, a fase fetal e a 

fase pós-fetal (DI MARCO, 1994; OWENS, 1993). 

Na fase fetal diversos fatores podem afetar o crescimento como a raça, 

ordem de parição da matriz, número de fetos na gestação, sexo do feto, 

temperatura ambiental, heterose e nutrição da matriz. Enquanto que na fase 

pós-fetal, a alimentação, o ambiente e os fatores hormonais na puberdade 

podem influenciar na expressão genética dos fatores de crescimento do 

indivíduo (ALVES, 2003). 

O crescimento do bezerro é influenciado pelas transformações nas 

estruturas corporais, principalmente ossos, órgãos e músculos, devido à 

renovação tecidual acelerada que forma a massa corporal do animal, sendo 

este crescimento dependente da deposição de proteínas, minerais e água 

(SIGNORETTI et al.,1999). 

O crescimento dos ossos e desenvolvimento muscular são os fatores de 

maior relevância no ganho de peso imediatamente após o nascimento, esta 

fase representa rápido desenvolvimento corporal e a proporção de músculos 

em relação aos ossos será maior com o avanço da idade até a puberdade, 

onde ocorre maior deposição de tecido adiposo (BERG et al.,1979; SILVEIRA, 

1995). 

O desenvolvimento do sistema digestivo é um fator relevante durante a 

fase de aleitamento, ao nascer o abomaso representa 49% do peso total desse 

sistema, seguido do retículo-rúmen 38% e omaso 13%, entretanto o objetivo 

principal nesta fase é o desenvolvimento do rúmen, retículo e omaso, que são 

influenciados pela dieta líquida e sólida, e alcançam a proporção de 67% para 



 

 

o retículo-rúmen e 18% para o omaso no animal adulto (HOFMANN, 1993; 

DAVIS e DRACKLEY, 1998). 

O desenvolvimento ruminal de bezerros alimentados com a dieta 

exclusivamente líquida é prejudicado pelo atraso no crescimento das papilas, 

Brownlee (1956) demonstrou ausência de desenvolvimento do epitélio ruminal 

em bezerros em dieta com 100% de leite até 84 dias de vida. Enquanto que os 

alimentos volumosos são responsáveis pelo crescimento e fortalecimento da 

musculatura ruminal, produção de saliva e regulação do pH (MONTORO et al., 

2013). Entretanto os animais que iniciam a ingestão de alimentos sólidos, 

principalmente os concentrados, apresentam rápido desenvolvimento ruminal 

até 60 dias de vida, devido ao maior desenvolvimento das papilas que está 

relacionada à concentração ruminal dos ácidos propiônico e butírico (COSTA et 

al., 2008). 

O metabolismo dos ácidos graxos de cadeia curta no tecido ruminal está 

relacionado com o desenvolvimento fisiológico do rúmen e crescimento das 

papilas, sendo os ácidos butírico, propiônico e acético, nesta ordem, os que 

mais estimulam o crescimento de papilas (DAVIS e DRACKLEY, 1998). Desta 

forma, o consumo de alimentos sólidos com maior participação de grãos que 

direcionem a fermentação dos ácidos graxos voláteis para uma maior 

proporção de butirato e propionato é necessária para um bom desenvolvimento 

fisiológico ruminal (COELHO e LIMA, 2013). 

Colostro e transferência da imunidade passiva 

Os bezerros nascem com sistema imunológico imaturo sem 

imunoglobulinas em suficientes quantidades, devido ao tipo de placenta dos 

bovinos que é epitélio corial (Cotiledonária), onde o epitélio do útero esta 

justaposto ao córion fetal, desta forma a circulação materna e fetal são 

separadas por seis camadas celulares, que impedem a passagem de 

imunoglobulinas, a comunicação entre a placenta e o endométrio ocorre 

através dos placentomas, que são estruturas formadas a partir da união entre 

os cotilédones do córion e a carúncula uterina (OLIVEIRA et al., 2010). 

Essa característica anatômica faz com que os bezerros dependam do 

consumo de colostro para adquirir imunidade passiva adequada até o 



 

 

desenvolvimento da imunidade ativa, que ocorre até a quarta semana de idade 

(GODDEN, 2008).  

Santos et al., (2015) definem o colostro como um fluido complexo que 

possui uma concentração elevada de leucócitos maternos (macrófagos, 

linfócitos e neutrófilos) em uma quantidade próxima a 1 x 106 por mililitro, além 

de ser composto por uma mistura de secreções lácteas e outros constituintes 

do soro como as imunoglobulinas, citocinas, hormônios, fatores de 

crescimento, nutrientes e fatores antimicrobianos não específicos. 

A maior absorção de imunoglobulinas a partir de colostro ocorre nas 

primeiras duas horas após o nascimento, e tem seu fim após 24 horas de vida, 

o que torna o fornecimento de colostro em quantidade e qualidade o fator mais 

importante no primeiro dia de vida dos bezerros (WEAVER et al., 2000).  

Em estudo realizado por Conneely et al. (2014) com bezerros 

alimentados com colostro na proporção de 8,5% do peso corporal (PC) dentro 

de duas horas após o nascimento, alcançaram a maior concentração 39,1 g/L 

de imunoglobulina (IgG) no soro, estes valores estão relacionado com a 

formação da imunidade passiva dos bezerros e podem ser mensurados de 

forma direta e de baixo custo com a utilização de refratômetros. 

A utilização de refratômetros ópticos para avaliação da proteína total no 

soro é uma técnica segura para determinar se houve adequada transferência 

de imunidade passiva ao neonato nas primeiras horas de vida (MOORE et al., 

2009). Pois, grande proporção da proteína encontrada no soro de bezerros nas 

primeiras 48 horas de vida são imunoglobulinas transferidas via colostro 

materno (CALLOWAY et al., 2002 ). 

Mesmo as propriedades leiteiras desconhecendo o uso de refratômetros 

para avaliação da concentração de proteínas séricas no soro e sua relação 

direta com a imunidade adquirida pelos bezerros através da colostragem, o uso 

deste equipamento como ferramenta de monitoramento na fazenda, auxilia no 

gerenciamento da saúde dos bezerros identificando os animais com maior 

predisposição a enfermidades (QUIGLEY et al., 2013). 

A eficiente transferência da imunidade passiva é um fator determinante 

da condição de saúde do neonato, e essa se dá através da ingestão de 

colostro com no mínimo 150 g de IgG (CHIGERWE et al., 2008). Nas primeiras 



 

 

duas horas de vida, criando condições para que o animal se adeque ao sistema 

de aleitamento intensivo (LACERDA, 2014). 

Sistema de aleitamento intensivo 

A recria de bezerras apresentam elevado custo. Em estudo realizado por 

Santos e Lopes (2014), foi observado que uma fêmea mestiça leiteira, do 

nascimento ao parto, custa em torno de R$2.857,15. Este valor corresponde a 

20% dos custos de uma propriedade leiteira, sendo a segunda maior despesa 

dentro da atividade, não superando apenas a alimentação das vacas em 

lactação.  

O principal objetivo dos sistemas de criação é encontrar estratégias de 

alimentação econômicas que não prejudiquem o desempenho e o potencial 

produtivo dos animais de reposição (GODDEN, 2008). 

O custo de produção é afetado diretamente pela cria e recria, pois estes 

animais não trazem retorno financeiro imediato ao negócio, sendo estes 

considerados como um investimento de longo prazo, com obtenção de retorno 

financeiro após sua entrada em produção de leite ou comercialização do 

indivíduo (BITTAR e FERREIRA, 2009). 

Aleitamento de bezerras é um componente importante do sistema de 

produção e estudos recentes demonstram que a necessidade e o consumo de 

leite integral ou sucedâneo lácteo são maiores que a prática de fornecer leite à 

quantidade de 8 a 10% do peso ao nascer (PN) (KHAN et al., 2011). 

Para maior controle da ingestão de concentrado, de dieta líquida e 

controle sobre a propagação de doenças, as recomendações para cria 

intensiva de bezerras se baseiam em manter os animais alojados 

individualmente (BACH et al., 2010).  

O fornecimento de colostro é fundamental nas primeiras horas de vida 

desses indivíduos, e após esta fase da dieta é possível o uso de leite integral, 

ou leite de transição ou utilização dos sucedâneos lácteos (DAVIS e 

DRACKLEY, 1998). 

Nos primeiros 30 dias de idade o consumo de concentrado é muito 

reduzido, esta é a fase mais importante para elevação da dieta líquida, 

objetivando a manutenção do desenvolvimento inicial do indivíduo e 



 

 

acompanhando o aumento no consumo de concentrado gradativamente 

(SWEENEY et al., 2010). 

Os programas de aleitamento intensivo são criticados devido à redução 

no ganho de peso na fase pós-desmame (COWLES et al., 2006). Esta redução 

deve-se ao consumo de concentrado pré-desmama não ser suficiente para 

manter o ganho de peso pós-desaleitamento e ao insuficiente desenvolvimento 

ruminal (STRZETELSKI et al., 2001). 

O sistema de aleitamento fracionado é uma opção que estimula a 

redução gradativa da dieta líquida no período próximo ao desaleitamento, 

possibilitando aumento no consumo de concentrado e consequentemente, na 

eficiência alimentar (AZEVEDO et al., 2014). 

Santos et al. (2015) descreve o aleitamento intensivo para bezerros da 

raça Holandesa, como uma estratégia alimentar que fornece a dieta líquida em 

quantidades acima de 20% do peso corporal (PC) dos bezerros, divididos em 

duas refeições que representam oito litros diários.  

Com os recentes aumentos nos custos trabalhistas, escassez de mão de 

obra e variação constante dos preços de insumos, surge como alternativa a 

otimização do sistema de recria com o envio de bezerras para operações de 

contrato de recria terceirizadas, ou o agrupamento de bezerras e oferta de 

sucedâneo lácteo manualmente, ou com sistemas de alimentação automática 

(PETTERSSON et al., 2001). 

Fulwider et al. (2008) desenvolveram uma pesquisa, nos Estados 

Unidos, onde foi observado que cerca de 50% dos produtores recriaram as 

próprias bezerras e novilhas, enquanto que os outros 50% enviaram sua 

reposição para locais de criação especializados. 

No Brasil, os sistemas de criação de bezerras são heterogêneos, 

variando quanto aos sistemas de produção e região do país, no entanto, em 

levantamento realizado por Machado Neto et al. (2004), no estado de Minas 

Gerais, foram observados 211 rebanhos, na qual o aleitamento artificial 

proporcionou o controle no fornecimento de leite e na ocorrência de diarreias. 



 

 

Consumo nos diferentes períodos de vida 

Em condições naturais os bezerros podem mamar entre 5 a 9 vezes por 

dia durante as primeiras semanas de vida, ocorrendo uma redução gradativa 

dessa frequência com o passar dos meses (De PAULA et al., 2012). No 

entanto, os animais podem consumir 10 kg/leite/dia em média até 40 dias de 

idade (SWEENEY et al., 2010). 

Em sistemas de aleitamento artificial tradicionais, recomenda-se a 

ingestão de leite duas vezes ao dia pelas bezerras considerando como base 

para calculo do volume de leite, a porcentagem de 10% do peso corporal, 

resultando em 4 litros ao dia, com o objetivo de estimular o consumo de 

concentrado (FRANÇA et al., 2011). 

Os sistemas de aleitamento intensivos mais utilizados atualmente usam 

recomendações que podem chegar até 20% do peso corporal, com a 

substituição de leite in natura pelo sucedâneo lácteo, com o objetivo de reduzir 

os custos de produção, a frequência de diarreia e comercialização do leite in 

natura, para isso é necessário verificar a qualidade e o custo do sucedâneo 

lácteo (SILVA  et  al.,  2011). 

O aumento da dieta líquida através do aleitamento intensivo pode trazer 

prejuízos no desenvolvimento do rúmen, devido a uma possível redução no 

consumo de alimentos sólidos, sendo este fundamental para aumentar a 

ingestão de nutrientes, reduzir os custos alimentares e adaptar o bezerro ao 

período pós-aleitamento (OLTRAMARI et al., 2012). 

A redução no consumo de concentrado é indesejável, pois este 

representa maior ingestão de carboidratos não fibrosos de rápida fermentação 

que levam a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), elevando a 

participação do butirato e propionato, que são promotores de desenvolvimento 

das papilas ruminais (NRC, 2001). 

Costa et al. (2008) demonstraram que o desenvolvimento do estômago 

aglandular de bezerros foi induzido pela presença de todos ácidos graxos de 

cadeia curta, sendo que a ação do butirato promoveu aumento no número 

calculado de papilas ruminais e maior peso da mucosa do saco cranial (0,46 

kg), e o propionato foi responsável pelo crescimento fisiológico de papilas 



 

 

metabolicamente ativas, induzindo ganho em área (770,17µm²) e altura das 

papilas (1.323 µm). 

O consumo de alimentos sólidos pode ser estimulado precocemente 

desde o nascimento, porém os valores são insignificantes até os 30 dias de 

vida, a partir dessa idade os valores de consumo passam a contribuir para a 

nutrição da bezerra (VAN AMBURGH, 2003).   

Para Heinrichs e Jones (2011) até 21 dias de idade não há consumo 

suficiente para o desenvolvimento ruminal, sendo possível desmamar bezerros 

entre quatro e cinco semanas de vida. O desmame será possível quando o 

desenvolvimento fisiológico do rúmen for atingido, e o consumo de alimentos 

sólidos deve ser suficiente para corresponder às exigências nutricionais.  

O aumento do consumo é gradual, estudos indicam que bezerros podem 

ser desaleitados quanto à idade, sendo oito semanas o período mais praticado, 

quanto ao consumo fixo de concentrado de 700 gramas/dia por três dias 

consecutivos (QUIGLEY, 1996) e consumo com base na porcentagem de 1,5% 

do peso ao nascer sem prejuízo ao desempenho (NUSSIO et al., 2003). 

Digestibilidade 

Além do consumo, a digestibilidade do alimento é um componente 

importante na determinação do valor nutritivo e eficiência da dieta (ÍTAVO  et  

al.,  2002). 

A digestibilidade é a capacidade de um alimento ser utilizado como fonte 

de nutrientes para o animal em maior ou menor quantidade, as medidas de 

digestibilidade auxiliam na descrição dos valores nutritivos dos componentes 

das dietas (COELHO DA SILVA e LEÃO, 1979).  

A digestibilidade das proteínas lácteas apresentam valores entre 87% e 

97%, em sistemas de aleitamento artificial a fonte de proteína utilizada para 

formulação do sucedâneo lácteo deve ser considerada, para que bezerras até 

três semanas de vida recebam em sua dieta esse tipo de proteína (FERREIRA 

et al., 2008). O soro de leite (coprodutos da fabricação de queijos) é uma fonte 

comum de proteína láctea, com alto valor biológico (FONTES et al., 2006). 

Quando utilizados sucedâneos lácteos formulados com fontes de 

proteínas não lácteas (proteína de soja, proteínas de trigo e farinha de soja) na 



 

 

sua formulação o resultado é a baixa digestibilidade, possivelmente relacionado 

à imaturidade e enzimas proteolíticas dos bezerros ser imaturo do nascimento 

até a idade de três semanas (NRC, 2001). 

No entanto o uso de lactose como fonte de energia (carboidratos) é 

bastante utilizado, pois os bezerros possuem atividade da lactase desde os 

primeiros dias de vida (OTTERBY e LINN, 1981). 

Diferente das proteínas, os lipídeos de origem vegetal são utilizados de 

forma segura nas formulações de sucedâneos lácteos, na proporção de 15% a 

20% sem prejuízo a digestibilidade. HUUSKONEN et  al. (2005) avaliando os 

efeitos da gordura vegetal em comparação com a gordura animal em 

sucedâneos lácteos, demonstraram não haver prejuízo no desempenho dos 

bezerros em aleitamento. As formulações mais modernas de sucedâneos 

lácteos utilizam como fonte de gordura vegetal, óleo de coco, óleo de palma e o 

óleo de soja (SANTOS et al., 2015).  

Além dos sucedâneos lácteos, os bezerros também são alimentados 

com concentrados fornecidos para bezerros durante o período de aleitamento, 

estes devem ser palatáveis para estimular o consumo, com baixo teor de fibra 

e apresentados na forma peletizada ou farelada. Possibilitando mastigação, 

salivação e a manutenção do pH ruminal, fatores estes relacionados ao animal 

que podem afetar o consumo (MARTINS  et  al.,  2006). 

Os valores de Fibra em Detergente Neutro (FDN) é outro item da 

composição da dieta que pode limitar o consumo e aumentar o tempo de 

passagem da ingesta, por demandar maior tempo total para digestão 

(BEZERRA  et  al., 2004). Fator mais relevante em dietas onde a forragem é o 

maior constituinte da dieta (PAULINO et al., 2003). 

Dietas com alto teor de concentrados e pouca fibra tendem a ter o tempo 

de passagem aumentado, o que afeta a ação das bactérias ruminais devido ao 

seu menor tempo de ação, havendo uma correlação negativa entre o menor 

tempo de passagem e a digestibilidade (SAENZ, 2005). 

Concentrados destinados a bezerras na fase de aleitamento não devem 

ser finamente moídas, pois essa granulometria afeta a velocidade de digestão 

dos ingredientes pelo rápido esvaziamento do rúmen, sendo as dietas com 



 

 

maior proporção de partículas grosseiras, mais indicadas para promover maior 

tempo de retenção e digestibilidade (SILVA et al., 2002). 

Incidência de problemas sanitários 

A ocorrência de problemas de ordem sanitária em sistemas de criação 

de bezerros é fator relevante devido aos custos com tratamentos dos animais 

doentes, baixo desempenho dos animais debilitados e ocorrência de 

mortalidade (ORTIZ-PELAEZ et al., 2008). 

A ocorrência de mortalidade acontece em maior proporção na primeira 

semana de vida, sendo a diarreia e a pneumonia as enfermidades mais 

importantes como causa de morte em bezerros, entretanto vários são os 

fatores de risco nessa fase de vida do bezerro como a época de nascimento, 

parto distócito, falha na transferência de imunidade passiva e sistema de 

criação (GULLIKSEN et al, 2009). 

A diarreia em bezerras não possui uma causa específica, podendo estar 

relacionada com diversos fatores dentro do sistema de criação, como agentes 

de origem infecciosa (Escherichia coli K99 (F5), Salmonella spp., rotavírus, 

coronavírus, e Cryptosporidium parvum), ou ainda com outros fatores não 

infecciosos como a mudança na rotina e alterações de dieta 

(HAJIMOHAMMADI et al., 2015). 

Quando acometidos por diarreia os animais sofrem com a desidratação, 

além de piora na absorção de nutrientes, inflamação do epitélio intestinal, 

perda de apetite, sonolência, aumento de comportamento de termorregulação e 

redução da atividade social (WENGE et al., 2014). 

Maior frequência dessa enfermidade no rebanho causa prejuízos ao 

sistema de criação devido ao aumento de custos com os tratamentos, redução 

de consumo, retardo no crescimento, queda no desempenho e óbito 

(FAGUNDES et al., 2014). 

As doenças respiratórias em bezerros são um grande problema para os 

sistemas de criação, sendo relacionadas com 12,4% dos tratamentos com 

antibióticos e 22,5% das mortes em bezerros leiteiros (USDA, 2009). 

O diagnóstico e tratamento precoce são fundamentais para evitar o 

avanço da enfermidade e suas consequências, como o uso prolongado de 



 

 

antibióticos, apetite deprimido, redução do consumo, redução no ganho de 

peso (MCGUIRT e PEEK, 2014). Em novilhas são observadas sequelas como 

abscessos pulmonares, recorrência da enfermidade, endemia no rebanho, 

baixo desempenho reprodutivo, baixa produção de leite e menor longevidade.  

O controle das enfermidades, tanto respiratórias quanto as enterites 

demandam instalações bem preparadas, alojamento individual ou em 

pequenos grupos, programa sanitário com vacinações preventivas, diagnóstico 

precoce e tratamentos eficientes, e principalmente o fornecimento de colostro 

com alta concentração de imunoglobulinas (FURMAN-FRATCZAK et al., 2011). 

Custo de produção de animais mestiços para reposição 

 Nos anos noventa as recomendações técnicas para a produção de leite 

em regiões tropicais foram baseadas no conceito de cruzamentos entre raças 

Taurinas e Zebuínas para adaptação de animais mestiços, buscando que estes 

apresentassem características positivas para produção e resistência aos 

desafios ambientais dos trópicos, sendo o animal de composição genética 50% 

Taurino e 50% Zebuíno definido como o divisor de águas, onde quanto mais 

fossem taurinos (75% Holandês e 25% Gir) mais especializados para produção 

de leite seriam (SEBRAE, 1996).  

Teodoro (1996) apresentando alternativas para cruzamentos de animais 

mestiços destacou o animal girolando F1 (50% Holandês e 50% Gir), como o 

cruzamento que apresentou as melhores características produtivas, quando 

não havia possibilidade de utilizar raças puras especializadas. Podendo ainda 

ser utilizados os cruzamentos terminais com raças de corte visando o uso das 

crias para confinamentos e gerando uma renda extra com a venda de bezerros 

para recria, engorda e abate (MADALENA, 2008). 

Esse conceito de produção vem sendo aperfeiçoado obedecendo às 

características de cada região, não só climáticas como também comerciais, 

como o pagamento do leite com base na concentração de sólidos, além de 

aspectos como a sanidade e fertilidade do rebanho (LOPEZ-VILLALOBOS et 

al., 2000). Contudo, avaliar a harmonia entre os cruzamentos e as técnicas de 

manejo que serão utilizadas é fundamental para dirimir questões sobre o 

desempenho desses animais, e expandir seu uso de forma lucrativa. 



 

 

Os custos com a cria e recria de animais mestiços para reposição é uma 

das áreas de interesse para estudos em rebanhos mestiços, pois os trabalhos 

lidam em sua maioria com animais taurinos da raça Holandesa, onde 

geralmente os machos são sacrificados ao nascimento e as fêmeas possuem 

alto valor zootécnico, justificando dietas de alto custo. A manutenção dos 

machos holandeses foi avaliada por Ribeiro et al. (2001) que observando 

caraterísticas da carcaça de bezerros para produção de vitelos, identificou 

potencial e viabilidade desses animais como produtores de carne, com os 

melhores rendimentos em animais recebendo dietas com 90% de concentrado.  

Entretanto, em sistemas de produção que utilizam animais mestiços os 

bezerros não são sacrificados ao nascimento, podendo ser comercializados 

após o desaleitamento ou recriados para terminação. 

Enquanto que as fêmeas são mantidas no rebanho para serem utilizadas 

como matrizes, porém sem o mesmo valor zootécnico de uma fêmea 

holandesa, devido a sua origem zebuína (Nelore, Guzerá, Tabapuã e Gir), logo, 

é fundamental estabelecer parâmetros de desenvolvimento dos animais 

mestiços para equilibrar custos operacionais e consequentemente os custos de 

produção (RODRIGUES et al., 2014). 

Este modelo de produção que preconiza a recria dos animais sem 

parâmetros adequados representa um risco ao sistema de produção, pois 

desequilibra a estruturação do rebanho, implicando um custo de produção 

elevado com a cria e recria que pode chegar a 20% do custo total da atividade 

leiteira (SANTOS e LOPES, 2014). 

Não é incomum encontrar rebanhos mestiços onde 30% dos animais 

estão em produção (vacas em lactação) e os demais são animais em 

categorias que não contribuem positivamente para o fluxo de caixa mensal, e 

equilibrar o rebanho se torna fundamental para minimizar os investimentos com 

a reposição (LOPES et al., 2010). 

Bezerras mestiças geralmente não são bem assistidas devido ao fato de 

representarem custos operacionais constantes com alimentação principalmente 

no aleitamento, sanidade, mão de obra e instalações sem retorno imediato, 

sendo consideradas como investimentos (CAMPOS e LIZIERE, 1998). O que 

reflete a necessidade de estabelecer sistemas de aleitamento adequados a 



 

 

estes animais para que cheguem à fase de recria como novilhas com bom 

desempenho de crescimento e alcancem a puberdade de forma precoce. 

Contudo, na maioria dos estabelecimentos leiteiros as novilhas são 

recriadas em pastagens de baixa qualidade e sem suplementação adequada, o 

que resulta em queda de desempenho, atraso reprodutivo e elevação do custo 

de produção devido ao maior tempo necessário para entrada em produção, 

pois o primeiro parto nesses casos foi encontrado próximo aos quatro anos de 

idade (RODRIGUES, 1999). 

Guerra et al. (2010) ao avaliarem o custo operacional total na cria e 

recria de bovinos mestiços leiteiros encontrou o valor de R$ 725,56 como custo 

total médio em novilhas aos 14 meses de idade, e estimou lucro de R$ 274,40 

por animal no período avaliado, as novilhas atingiram  médias de ganho de 

peso suficientes (0,537 e 0,625 kg/dia) para primeira concepção aos 19-20 

meses, com peso médio de 320-330 kg, e de acordo com os autores esses 

valores podem ser melhorados com a revisão do manejo empregado. 

Para Oliveira et al., (2001) o aumento da produtividade animal foi a 

alternativa mais viável para o aumento da rentabilidade. E para tal é necessário 

direcionar acasalamentos com base nas características regionais, buscar um 

ganho de peso médio de 600 g/dia, idade a primeira concepção entre 15 e 18 

meses com o peso entre 330 e 360 kg, promovendo redução da idade ao 

primeiro parto e consequentemente o custo de produção das novilhas 

mestiças.   

MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi conduzido em estreita conformidade com a legislação 

brasileira sobre as pesquisa com o uso de animais e foi aprovada pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(CEUA-UESC) com número de protocolo 020/2015. 

Local, animais e instalações. 

O experimento foi conduzido numa propriedade leiteira comercial, 

localizada no município de Caravelas, Bahia a uma latitude (17°42,5’58″) sul e 



 

 

a longitude (39°47′10,5″) oeste, em parceria com a Universidade Estadual de 

Santa Cruz.  

Observou-se o índice pluviométrico acumulado de 218 mm (Figura 1) e 

temperatura média mínima de 20,1°C e temperatura média máxima de 31,6°C 

(Figura 2).  

 

 

Figura 1. Índices pluviométricos registrados no período experimental. 

Para alojamento de forma individualizada de cada animal, utilizou-se o 

bezerreiro “Tipo tropical”, no qual cada animal ficou contido a uma corrente de 

1,2 m de comprimento, ligada a uma cordoalha no solo com 7 m de 

comprimento, coberta com sombrite de polietileno com 1,5 m de largura (80% 

de interceptação luminosa), fixado em estrutura de madeira, no sentido norte-

sul, com altura de 1,60 do solo. Entre os animais houve a distância de 1 m 

quando as correntes estavam esticadas, para que os animais não tivessem 

contato físico. 

Os dados referentes à temperatura e precipitação pluviométrica foram 

registrados e coletados com termômetros e pluviômetros instalados no 

bezerreiro, com aferição diária (uma vez por dia) (Figura 2). 

Após o parto, os bezerros (macho e fêmeas) foram separados das mães 

imediatamente após o nascimento, receberam manejo sanitário com aplicação 

de iodo a 10% para cura do umbigo, foram identificados com tatuagens, 

pesados, e posteriormente, alojados no bezerreiro. 



 

 

Figura 2. Temperatura máxima e mínima registrada no período experimental. 

 

As vacas após o parto foram conduzidas para sala de ordenha, onde 

foram ordenhadas em ordenha mecânica balde ao pé e o colostro coletado e 

amostrado para avaliação. A qualidade do colostro foi avaliada com o auxílio de 

um colostrômetro (HEINRICHS e JONES, 2011).  

O colostro de alta qualidade, com concentração acima de 50 mg de 

imunoglobulina/mL, foi fornecido ad libitum em mamadeira aos bezerros nas 

primeiras duas horas de vida e seu excedente armazenado em saco plástico e 

identificado para posteriores análise. No segundo dia, os bezerros foram 

alimentados com leite de transição das respectivas mães, fornecido em 

mamadeiras de dois litros, ad libtum, às 7h e às 15h. 

A determinação da proteína total sérica foi realizada em refratômetro 

para associar com a transmissão da imunidade passiva. Coletou-se 5 mL de 

sangue na veia jugular, em tubo de vidro sem anticoagulante, sendo a amostra 

centrifugada a 4000 rpm durante 6 min para obtenção do soro. Com auxílio de 

um micropipetador foram adicionado 100 µL do soro sobre a lâmina do 

refratômetro de proteínas séricas (MCBEATH et al., 1971; WEAVER et al., 

2000).  

Quando o resultado da refratometria foi superior a 5,5 g de proteína 

total/dL, considerou-se que os bezerros estariam aptos a entrar no 

experimento.  



 

 

A partir do terceiro dia, foi dado início à fase de adaptação ao 

aleitamento em balde plástico, onde os bezerros foram alimentados com leite 

de transição, às 7 h e às 15 h. No quarto dia de idade os bezerros foram 

pesados e distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em esquema 

fatorial (3 x 2), sendo três sistemas de aleitamento e duas classes sexuais 

(macho e fêmea),  com 4 repetições para cada fator. 

Foram utilizados 24 bezerros mestiços (Holandês x Guzerá), sendo 12 

fêmeas e 12 machos, lactentes, com idade entre 1 e 60 dias. O peso corporal 

inicial foi de 32,25 ± 4,8 kg para fêmeas e 36,92 ± 6,8 kg nos machos. 

Utilizou-se três sistemas de aleitamento no estudo (SA-30, SA-45 e SA-

49). No sistema de aleitamento SA-30 os animais receberam 3 litros de 

sucedâneo lácteo, duas vezes ao dia até 30 dias de idade, em seguida, 6 litros 

uma vez por dia até o desmame aos 60 dias de idade. Além do leite, 

receberam concentrado de forma individualizada do quinto até 60 dias de 

idade. No sistema de aleitamento SA-45 os animais receberam 3 litros de 

sucedâneo lácteo, duas vezes ao dia até 45 dias de idade, em seguida, 6 litros 

uma vez por dia até o desmame aos 60 dias de idade. Além do leite, 

receberam concentrado de forma individualizada do quinto até 60 dias de 

idade. No sistema de aleitamento SA-49 os animais receberam 3 litros de 

sucedâneo lácteo, duas vezes ao dia até 49 dias de idade, em seguida, 6 litros 

uma vez por dia até o desmame aos 60 dias de idade. Além do leite, 

receberam concentrado de forma individualizada do quinto até 60 dias de 

idade. 

Manejo alimentar 

Durante a fase de aleitamento, todos os bezerros foram manejados duas 

vezes ao dia, às 7 h, onde se trocou a água (20 litros), forneceu o sucedâneo 

na quantidade de três litros ou seis litros conforme o período do sistema de 

aleitamento estudado e forneceu concentrado ad libitum em proporções 

crescentes (250 a 2000 g/dia) com o avanço do consumo. 

O concentrado foi fornecido da primeira a terceira semana na quantidade 

de 250 g pela manhã, observado o consumo a tarde, e caso necessário havia 

reposição (devidamente pesado). O fornecimento pela manhã foi crescente, 



 

 

500 g na quarta semana, 750 g na quinta semana, 1000 g na sexta semana, 

1500 g na sétima e 2000 g na oitava. Às 15 h, foi trocada a água e fornecido o 

sucedâneo na quantidade de três litros e trocou-se a água (20 litros). 

O sucedâneo utilizado possuía 95,09% de matéria seca (MS), 5,99% de 

matéria mineral (MM), 20,87% de proteína bruta (PB), 14,79% de extrato etéreo 

(EE) e 1,45% de fibra bruta (FB). 

O concentrado foi misturado no local com a seguinte formulação 44,8% 

de milho integral moído, 34,2% de farelo de soja, 13% de farelo de trigo, 4% de 

núcleo mineral (Nc Milk Máxima C®) e 4% de palatabilizante (Leite Mix®). 

Apresentando 22% de proteína bruta (PB) e 71% de nutrientes digestíveis 

totais (NDT). 

Análises laboratoriais 

As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Pesquisa 

em Nutrição e Alimentação de Ruminantes (LaPNAR) e no Laboratório de 

Nutrição Animal, localizado na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

Aos 30, 45 e 60 dias de idade houve a coleta de fezes, nesse período 

também foram realizadas amostragens diárias dos alimentos. Todas as 

amostras foram devidamente armazenadas e congeladas a -15ºC para 

posteriores análises laboratoriais. 

As amostras foram descongeladas à temperatura ambiente, pré-secas 

em estufa de ventilação forçada à temperatura de 60 (± 5°C), durante 72 horas. 

Em seguida, foram levadas ao moinho de facas, processadas e padronizadas 

com peneira de porosidade de 2 mm de diâmetro, para posteriores análises de 

matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE)  e matéria mineral 

(MM) através da incineração em mufla a 550 °C, conforme os métodos 

recomendados pela Association of Official Agricultural Chemists (AOAC, 1990). 

Os carboidratos totais (CT) foram estimados de acordo com Sniffen et al. 

(1992):  

CT = 100 – (%PB + %EE + %cinza). 

Os nutrientes digestíveis totais (NDT) foram obtidos conforme as 

equações adotadas pelo NRC (2001), em que: NDT = (PBdigestível + 

CTdigestível + (2,25 * EEdigestível)). 



 

 

Consumo de nutrientes 

Na fase de aleitamento o sucedâneo lácteo foi fornecido na proporção 

de 6 litros por dia, dentro da faixa de temperatura entre 38 a 42°C. Sendo 

oferecido em uma ou duas vezes ao dia a depender do momento de cada 

sistema de aleitamento.  

Pela manhã, o concentrado foi pesado e disponibilizado ad libitum. As 

sobras de concentrado foram coletadas, pesadas e amostradas diariamente, 

sendo identificadas por animal e data da coleta. 

Ganho de peso 

Os animais foram pesados em balança eletrônica modelo MGR-4000, 

antes de receber a alimentação da manhã no seguinte esquema: Pesagens ao 

nascimento e dias 5, 30, 45 e 60 dias de idade. 

Para cálculo do ganho médio diário (GMD), levou-se em consideração o 

peso corporal final (PCf) e o peso corporal inicial (PCi), dividido pelo total de 

dias estudados: GMD = (PCf-PCi)/dias em aleitamento; já para o cálculo da 

conversão alimentar (CA), levou-se em consideração consumo de matéria seca 

(CMS) e ganho médio diário (GMD) (CA = CMS/GMD). 

Digestibilidade 

Para estimar a produção fecal, foi utilizada a Lignina Purificada e 

Enriquecida (LIPE®), como indicador externo (uma cápsula de 250 

mg/animal/dia), fornecida diretamente na boca dos animais, após contenção 

apropriada, fornecido diariamente às oito horas da manhã, dose única por 

animal. Foi fornecido para adaptação e regulação do fluxo de excreção do 

marcador 3 dias antes das pesagens dos dias 30, 45 e 60 e foi fornecido por 

mais cinco dias para coleta das fezes.  

As fezes (50 g) foram coletadas diretamente na ampola retal, uma vez 

por dia, durante cinco dias, em diferentes horários do período de coleta, em 

cinco horários pré-estabelecidos: 8h (1º dia), 10h (2º dia), 12h (3º dia), 14h (4º 

dia) e 16 h (5º dia), compondo assim, amostras de fezes por animal. Depois 

formada uma amostra composta, com base no peso pré-seco, por animal. As 

amostras foram devidamente armazenadas e congeladas a -15ºC para 

posteriores análises laboratoriais. 



 

 

Amostras de fezes foram enviadas à Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Minas Gerais, para realização das análises do LIPE® 

e estimar a produção fecal, de acordo com metodologia descrita por Saliba et 

al. (2003). 

A digestibilidade aparente dos nutrientes (MS, MO, PB, EE e CT) foram 

calculadas por meio da estimativa da excreção fecal, posteriormente, da 

excreção fecal de cada nutriente e consumo destes. 

O coeficiente de digestibilidade (CD) de cada nutriente foi calculado por: 

CD = (nutriente consumido – nutriente excretado)/nutriente consumido * 100 

(SILVA e LEÃO, 1979). 

Incidência de enfermidades 

Diariamente durante o manejo dos bezerros o comportamento dos 

animais foi observado, identificando alterações relacionadas à saúde dos 

mesmos, os animais que apresentavam apatia, falta de apetite, lacrimejamento, 

corrimento nasal e presença de fezes na região do períneo foram examinados 

e realizado diagnóstico diferencial com base nos sinais clínicos observados, e 

procedeu-se com o tratamento específico para a enfermidade diagnosticada. 

(FAGUNDES et al., 2014). 

Os casos de enfermidades foram registrados e acompanhados 

diariamente em todos os animais. Sendo registrado o período de ocorrência, 

tratamento e os custos com medicamentos. 

Avaliação econômica 

Para compor os custos operacionais foram considerados os custos com 

alimentação (Sucedâneo e concentrado), mão de obra e medicamentos 

preventivos e curativos, o custo operacional foi obtido pela soma das despesas 

com alimentação, mão-de-obra, sanidade, impostos e taxas (MATSUNAGA e 

TOLEDO, 1976; SANTOS e LOPES, 2014). 

O custo de produção final foi calculado dividindo a despesa total no 

período de 54 dias pelo valor comercial final dos animais. Para encontrar o 

valor comercial dos animais foi considerado o valor médio da arroba negociado 

no período, que foi de R$ 160,00 para fêmeas e R$ 180,00 para machos. 



 

 

Sendo que as fêmeas zebuínas estudadas não possuem valor comercial como 

matrizes leiteiras. 

Análises estatísticas 

O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial (3 x 2), sendo três sistemas de aleitamento e duas classes 

sexuais (macho e fêmea), com 4 repetições para cada fator estudado.  

Os dados foram analisados pelos procedimentos da análise de variância. 

Realizou-se o estudo para verificar se as pressuposições de distribuição 

normal, de aditividade e de homocedasticidade dos dados, foram atendidas. 

O modelo estatístico utilizado na análise dos dados encontra-se a seguir: 

Yijk = μ + SAi + CSj + SACSij + Ɛijk 

Em que: Yijk = valor observado da característica; 

μ = média geral; 

SAi = efeito relativo ao sistema de aleitamento (i = 1,2,3); 

CSj = efeito relativo a classe sexual (j = M,F); 

SACSij = efeito da interação entre sistema de aleitamento i e a classe 

sexual j; 

Ɛijk = erro aleatório, associado a cada observação Yijk. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (Proc GLM) 

com auxílio do programa Statistical Analysis System (SAS Institute, 2002), 

adotando-se teste de Tukey a 5% como nível crítico de probabilidade para o 

erro tipo I. 

Adotou-se como covariável o peso corporal inicial (PCi), para as 

variáveis peso corporal final (PCF), , Ganho médio diário (GMD) e Conversão 

alimentar (CA). 

RESULTADOS 

Proteína total no soro e transferência de imunidade passiva 

Os valores médios encontrados para proteína total presente no soro 

foram de 7,8 g/dL (± 0,97) para as fêmeas e 8,05 g/dL (± 0,88) para os machos. 

Não houve interação (P>0,05) entre os valores de proteína total entre o sistema 

de aleitamento e as classes sexuais estudadas, também não foi verificado 

diferença significativa pelo sistema de aleitamento e nem pela classe sexual de 



 

 

forma independente (P>0,05), sendo o valor médio observado para proteína 

total de 7,9 g/dL. 

Consumo de nutrientes 

Não houve interação (P>0,05) entre os sistemas de aleitamento e a 

classe sexual para o consumo de nutrientes, com exceção para o consumo de 

MO e EE. Assim como não foi verificado efeito (P>0,05) sobre o consumo de 

nutrientes para o sistema de aleitamento e classe sexual de forma isolada. Os 

valores médios encontrados para consumo de MS, PB, CT, NDT expressos em 

g/dia e o consumo de MS em kg de peso corporal (PC) e metabólico (PC0,75) 

foram de 719,53; 179,97; 437,02; 587,12 g/dia; 1,35 kg/PC e 36,31 kg/PC0,75, 

respectivamente (Tabela 1). 

Houve interação (P<0,05) entre o sistema de aleitamento e a classe 

sexual para os consumos de MO (g/dia) e EE (g/dia), sendo que os maiores 

consumos foram observados para os animais machos no sistema de 

aleitamento 49 (S.A - 49), em relação ao sistema de aleitamento 30 (S.A - 30) 

(Tabela 2). 

Tabela 1 – Consumo de nutrientes em função do sistema de aleitamento e das classes sexuais 

Item 
Sistema de Aleitamento Sexo 

  CV(%)  
Valor de P 

 
S.A/30 

 
S.A/45 

 
S.A/49 

 
F 

 
M 

  
SA 

 
CS 

 
INT 

Consumo g/dia 

MS 
 

614,4 
 

663,4 
 

836,7 
 

686,3 
 

723,4 
 

46,5 
 

0,1202 
 

0,7070 
 

0,0687 

MO 
 

604,8 
 

590,5 
 

738,1 
 

614,7 
 

674,2 
 

46,8 
 

0,1912 
 

0,4450 
 

0,0158 

PB 
 

168,6 
 

158,9 
 

206,6 
 

166,4 
 

189,7 
 

46,3 
 

0,1275 
 

0,2800 
 

0,0527 

EE 
 

59,3 
 

58,7 
 

67,2 
 

61,0 
 

62,5 
 

23,2 
 

0,1093 
 

0,6950 
 

0,0081 

CT 
 

381,9 
 

449,8 
 

468,9 
 

392,2 
 

475,0 
 

72,3 
 

0,6112 
 

0,3040 
 

0,0899 

NDT 
 

504,7 
 

545,5 
 

618,8 
 

545,8 
 

566,8 
 

57,9 
 

0,6163 
 

0,8420 
 

0,1524 

Consumo kg/PC 

MS 
 

1,2 
 

1,3 
 

1,5 
 

1,3 
 

1,3 
 

34,6 
 

0,2120 
 

0,989 
 

0,0684 

Consumo kg/PC
0,75

 

MS 
 

32,2 
 

34,5 
 

40,5 
 

35,5 
 

36,0 
 

37,3 
 

0,1770 
 

0,905 
 

0,0664 

MS = Matéria seca, PC = Peso corporal, PM = Peso Metabólico, MO = Matéria orgânica, PB = Proteína 

Bruta, EE = Extrato etéreo, CT = Carboidratos totais e NDT = Nutrientes digestíveis totais. S.A = Sistema 

de aleitamento, F = fêmea, M = macho, CV = Coeficiente de variação, CS = Classe sexual e INT = 

interação. Médias seguidas da mesma letra na linha, não diferem (P>0,05) entre si pelo teste Tukey. 

 



 

 

Tabela 2 – Desdobramento de interação para o consumo de matéria orgânica e extrato etéreo 

em função do sistema de aleitamento e classe sexual 

Classe 
sexual 

 Sistema de Aleitamento 

 SA – 30  SA – 45  SA – 49 

  Consumo de MO (g/dia) 

F  742,3  506,3  595,6 

M  467,2 b  674,7 ab  880,6 a 

  Consumo de EE (g/dia) 

F  67,8  54,1  61,0 

M  50,8 b  63,3 ab  73,3 a 

MO = Matéria orgânica, EE = Extrato etéreo, PC = Peso corporal, F = fêmea, M = macho. 
Médias seguidas da mesma letra na linha, não diferem (P>0,05) entre si pelo teste Tukey. 

 

Digestibilidade dos nutrientes e Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) 

Não houve interação (P>0,05) entre o sistema de aleitamento e as 

classes sexuais para a digestibilidade dos nutrientes e o NDT, bem como, não 

foram afetadas pelo sistema de aleitamento e nem pela classe sexual de forma 

independente (P>0,05), sendo os valores médios, percentuais, observados 

para a digestibilidade da MS, MO, PB, EE, CT e NDT de 67,2; 67,86; 74,48; 

86,63; 62,58 e 74, respectivamente (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Digestibilidade dos nutrientes em função do sistema de aleitamento e das classes 

sexuais 

Item  
Sistemas de 
Aleitamento  

Classe 
Sexual  CV(%)  

Valor de P 

 
S.A/30 S.A/45 S.A/49 

 
F M 

  
SA 

 
CS 

 
INT 

MS 
 

65,3 62,1 70,6 
 

65,1 66,9 
 

17,7 
 

0,1031 
 

0,6088 
 

0,0510 

MO 
 

67,1 62,8 71,0 
 

66,1 67,8 
 

16,7 
 

0,1142 
 

0,6156 
 

0,1660 

PB 
 

72,8 73,7 75,3 
 

73,9 74,0 
 

14,8 
 

0,8159 
 

0,9865 
 

0,4938 

EE 
 

81,8 84,2 90,9 
 

84,6 86,7 
 

15,3 
 

0,1245 
 

0,5824 
 

0,5778 

CT 
 

61,6 58,2 65,4 
 

60,7 62,8 
 

21,4 
 

0,2986 
 

0,6157 
 

0,1605 

NDT 
 

72,7 70,0 75,5 
 

71,4 74,0 
 

15,1 
 

0,3849 
 

0,4542 
 

0,2509 

MS = Matéria seca, MO = Matéria orgânica, PB = Proteína Bruta, EE = Extrato etéreo, CT = Carboidratos 

totais e NDT = Nutrientes digestíveis totais. S.A = Sistema de aleitamento, F = fêmea, M = macho, CV = 

Coeficiente de variação, CS = Classe sexual e INT = interação. 

Médias seguidas da mesma letra na linha, não diferem (P>0,05) entre si pelo teste Tukey. 



 

 

Desempenho  

Foi observado influencia (P<0,05) do sistema de aleitamento, 

independentemente da classe sexual, para o peso corporal final (Tabela 5). As 

maiores médias para os pesos finais (P<0,05) foram verificados nos bezerros 

que foram submetidos ao sistema de aleitamento 49 (S.A 49), em relação ao 

sistema de aleitamento 30 (S.A - 30). Não houve diferença (P>0,05) no peso 

final dos bezerros no sistema de aleitamento 45 (S.A – 45) em relação aos 

bezerros dos demais sistemas de aleitamento (Tabela 4).  

Observou-se interação (P<0,05) entre o sistema de aleitamento e a 

classe sexual para o ganho médio diário (GMD), sendo que os bezerros que 

foram submetidos ao SA 49 apresentaram maior ganho de peso em relação 

aos animais do SA 30, entretanto os animais que foram submetidos ao SA 45, 

não diferiram dos demais sistemas de aleitamento (Tabela 5). 

Para a conversão alimentar não foi verificado interação (P>0,05) entre 

sistema de aleitamento e classe sexual, assim como, não foi observado efeito 

(P>0,05) quando se analisou os fatores de maneira independente, 

apresentando conversão alimentar média de 1,7 (Tabela 4). 

Incidência de enfermidades 

Identificou-se a ocorrência de doenças, os maiores desafios foram às 

doenças respiratórias (pneumonia) e os distúrbios gastrointestinais (diarreia). 

Todos os animais foram medicados e acompanhados durante as enfermidades 

e a despesa com o tratamento foi contabilizado. Foi verificado que apenas as 

fêmeas do SA 45 que não apresentaram nenhum caso de diarreia e pneumonia 

(Tabela 6). 

Avaliação econômica 

Observou-se na avaliação econômica dos sistemas de aleitamento, que 

a menor despesa operacional foi encontrada para o SA 45, em comparação 

com o SA 30 e o SA 49, entretanto o custo por quilograma ao final do período 

foi menor para os animais machos do sistema de aleitamento 49 (Tabela 7).  



 

 

Tabela 4 – Desempenho de bezerros mestiços em função do sistema de aleitamento e das 

classes sexuais 

Item 
 Sistemas de Aleitamento  Classe sexual  

CV (%) 
 Valor de P 

 S.A/30 S.A/45 S.A/49  F M   SA  CS  INT 

PF  49,4b 50,9ab 55,2a  50,4 53,3  13,4  0,0453  0,1783  0,0637 

GMD  379,0 387,8 549,4  414,4 463,0  45,0  0,0228  0,4174  0,0452 

CA  1,7 1,8 1,6  1,7 1,7  26,8  0,5262  0,6398  0,7917 

S.A = Sistema de aleitamento, F = fêmea, M = macho, CV = Coeficiente de variação, CS = Classe sexual 

e INT = interação. Peso final (PF), ganho médio diário (GMD) e conversão alimentar (CA) em função do 

sistema de aleitamento e das classes sexuais. 

Médias seguidas da mesma letra na linha, não diferem (P>0,05) entre si pelo teste Tukey. 

Tabela 5 – Desdobramento da interação para o ganho médio diário em função do sistema de 

alimentação e classe sexual 

Sistema de Aleitamento 

  
S.A – 30 

 
S.A – 45 

 
S.A – 49 

Classe sexual 
 

Ganho médio diário (g/dia) 

F 
 

464,7  326,7  452,0 

M 
 

293,2 b  448,8 ab  646,9 a 

GMD = Ganho médio diário. F = fêmea. M = macho 

Médias seguidas da mesma letra na linha, não diferem (P>0,05) entre si pelo teste Tukey. 

Tabela 6 – Ocorrência de enfermidades em função do sistema de aleitamento e das classes 

sexuais.   

 

Sistemas de aleitamento 

  
S.A 30 

 
S.A 45 

 
S.A 49 

Casos registrados de diarreia 

M 
 

1 
 

1 
 

1 

F 
 

1 
 

0 
 

0 

Casos registrados de pneumonia 

M 
 

1 
 

1 
 

1 

F 
 

1 
 

0 
 

1 

S.A = Sistema de aleitamento, F = fêmea, M = macho. 



 

 

 Tabela 7 – Avaliação econômica do custo por quilograma de peso ganho em bezerros 

mestiços, com base no consumo de matéria seca e despesa operacional em função do sistema 

de aleitamento e classe sexual 

Item   CS   
Sistema de aleitamento 

S.A-30   S.A-45   S.A-49 

Alimentar diário (R$)  
F 

 
5,50 

 
5,48 

 
5,59 

 
M 

 
5,50 

 
5,48 

 
5,59 

Custo Alimentar (R$)  
F 

 
297,00   295,92   301,86 

 
M 

 
297,00   295,92   301,86 

Custo da Mão de obra (R$)  
F 

 
15,97 

 
15,97 

 
15,97 

 
M 

 
15,97 

 
15,97 

 
15,97 

Custo Sanitário (R$)  
F 

 
6,23 

 
1,96 

 
2,75 

 
M 

 
6,23 

 
3,54 

 
6,23 

Despesa total (R$)  
F 

 
319,20   313,85   320,58 

 
M 

 
319,20   315,43   324,06 

GMD (g)  
F 

 
464,69 

 
326,69 

 
451,96 

 
M 

 
293,22 

 
448,83 

 
646,91 

Peso final (Kg)  
F 

 
51,46 

 
48,62 

 
51,24 

 
M 

 
47,38 

 
53,15 

 
59,26 

Valor comercial final (R$)  
F 

 
274,45 

 
259,31 

 
273,28 

 
M 

 
284,28 

 
318,90 

 
355,56 

Saldo financeiro (R$)  
F 

 
-44,75   -54,54   -47,30 

 
M 

 
-34,92   3,47   31,50 

Custo/Peso final (R$)  
F 

 
1,16   1,21   1,17 

  M   1,12   0,99   0,91 

S.A = Sistema de aleitamento. CS = Classe sexual. GMD = Ganho médio diário.  

CMS = Consumo de matéria seca. F = Fêmea. M = Macho. 

DISCUSSÃO 

Proteína total no soro e transferência de imunidade passiva 

O valor médio observado para proteína total de 7,9 g/dL, medido em 

refratômetro de proteínas séricas, foi encontrado até 48 horas de vida no soro 

dos bezerros independente da classe sexual. No entanto, as médias obtidas 

nesta pesquisa estão de acordo com as recomendações de Godden (2008), no 

qual relatam como padrão valores maiores que 5,5 g/dL de proteína total no 

soro para garantir concentração circulante de imunoglobulinas capazes de 

conferir imunidade aos bezerros. 



 

 

A concentração sérica de proteína total acima de 5,5 g/dL em todos os 

animais, demonstram que o método de colostragem em mamadeiras, utilizando 

colostro de qualidade conhecida, foi eficiente para garantir a imunidade do 

rebanho (DEELEN et al., 2014). Esses valores estão relacionados com a 

capacidade de transferência de imunoglobulinas via colostro nas primeiras seis 

horas de vida e o desafio encontrado pelo neonato no ambiente (CORTESE, 

2009).  

No presente estudo também se atentou aos cuidados com o ambiente, 

realizando a limpeza da maternidade, além disso, o local onde aconteceu os 

partos foram bem drenados, sem acumulo de água ou formação de barro, de 

fácil visualização dos partos durante a maior parte do dia. Essas medidas são 

necessárias para que os neonatos não adquiram enfermidades antes mesmo 

de ingerir o colostro (FEITOSA et al., 2010). 

Para Silper et al., (2012) pode ocorrer maior concentração de 

imunoglobulinas no colostro de vacas mestiças devido ao menor volume de 

leite produzido, maior idade ao primeiro parto e os animais serem criados em 

condições de manejo que impõe maior desafio imunológico. Esses autores 

ainda relatam a maior adaptação dos animais mestiços às condições 

ambientais tropicais em comparação aos animais taurinos. 

Os resultados positivos obtidos neste trabalho podem ser explicados 

ainda pela metodologia empregada, onde os bezerros eram alojados 

imediatamente no bezerreiro após o nascimento, evitando a transmissão de 

microrganismos patogênicos (McGuirk, 2008), existe relação entre a falha na 

transferência de imunidade passiva e o manejo de deixar o bezerro mamar o 

colostro diretamente na mãe, pois este é um método de difícil mensuração do 

volume e qualidade do colostro ingerido pelo neonato (BEAM et al., 2009). O 

fornecimento do colostro para transferência da imunidade passiva foi realizada 

em mamadeiras, o que possibilita conhecer a quantidade de colostro ingerido. 

Consumo de nutrientes 

Os sistemas de aleitamento determinados permitiram que todos os 

animais tivessem acesso a mesma quantidade de sucedâneo durante o 

período de estudo, não permitindo que o desempenho fosse afetado pelo 



 

 

balanceamento nutricional e o consumo de nutrientes sofresse interferência. 

Outras estratégias de aleitamento são descritas com variação das quantidades 

de sucedâneo fornecido em diferentes momentos, o que afeta o consumo de 

nutrientes (SILPER et al., 2014).  

Entre as estratégias de aleitamento encontradas na literatura as 

principais são: Leite de descarte a 10% do peso corporal de 1 a 28 dias, ou 

leite de descarte a vontade de 1 a 28 dias, concentrado à vontade (APPLEBY 

et al. 2001). Leite de descarte a 10% do peso corporal de 1 a 36 dias, ou leite 

de descarte vontade de 1 a 36 dias, concentrado à vontade (JASPER E 

WEARY, 2002). Sucedâneo 1,25% PC (em MS) de 14 a 49 dias sem 

concentrado e volumoso, ou sucedâneo 1,75% PC (em MS) de 14 a 49 dias 

sem concentrado e volumoso (BARTLETT et al., 2006). Leite a 10% do peso 

corporal (PC) de 1 a 50 dias, ou leite a 20% PC até 25 dias e 10% PC de 25 a 

50 dias, concentrado e feno à vontade (KHAN et al. 2007). Sucedâneo lácteo 6 

litros até 29 dias e 4 litros até 60 dias, água e concentrado à vontade (SILPER 

et al., 2014). 

O peso corporal é constantemente relacionado com a quantidade de 

sucedâneo que deve ser fornecido aos bezerros, e protocolos de aleitamento 

foram propostos com esse objetivo, utilizando 1,5% do peso corporal/dia na 

primeira semana de idade e 2% do peso corporal da segunda semana de idade 

até o desmame, utilizando bezerros da raça Holandesa com 43,5 kg de peso 

inicial (STAMEY et al., 2012).  

No presente estudo os nutrientes foram oferecidos através do 

sucedâneo lácteo e de concentrado. O consumo médio de MS observado para 

os S.A 30, S.A 45 e S.A 49, foi correspondente a 1,35% do peso corporal. O 

menor peso inicial dos bezerros e a alta densidade energética da dieta com 

baixa fibra podem explicar o menor consumo pelo atendimento da demanda 

energética e preenchimento do trato gastrointestinal. 

Independente do sistema de aleitamento estudado o consumo de 

nutrientes oriundo do concentrado é baixo na fase inicial da vida dos bovinos 

até 30 dias de idade, os dados médios de consumo apresentados nessa fase 

foram de 105,65 g de MS/dia (AZEVEDO et al., 2014) e 65 g de MS (SILPER et 



 

 

al. 2014), em diferentes estratégias de aleitamento estudadas, sendo o leite ou 

sucedâneo lácteo a principal e mais relevante fonte de nutrientes aos animais. 

O consumo de sucedâneo foi o mesmo para todos os sistemas de 

aleitamento sendo fornecidos 324 litros por animal durante o período 

experimental estudado. O fornecimento de grandes quantidades de sucedâneo 

(6 litros) tem influencia na redução do consumo de concentrado no período de 

aleitamento (TERRÉ et al., 2007). 

Observou-se que consumo médio de MS, PB, CT, NDT e consumo MS 

de alimentos por kg de peso corporal, está de acordo com dados relatados por 

outros autores em estudos com inclusão de 6 litros de sucedâneo de leite 

(BACH et al., 2013). Estes autores também relataram aumento do consumo 

com o passar da idade. BITTAR et al., (2009) demonstrou que a  idade dos 

bezerros influenciou no ganho de peso diário e no consumo médio de 

concentrado sem interação com a forma física do concentrado. 

Para Khan et al. (2007) que avaliaram bezerros holandeses até 50 dias 

de idade o maior ganho de peso foi decorrente da maior ingestão de leite, 

quando os bezerros foram alimentados com fornecimento de 20% do PC em 

leite até 28 dias de idade e de 10% do PC até o desmame.  

No presente estudo a quantidade de leite fornecido foi à mesma em 

todos os sistemas avaliados. Apesar do consumo de concentrado ser maior em 

bezerros alimentados com menor volume de sucedâneo após os primeiros 30 

dias, o crescimento dos bezerros que recebem maiores quantidades de 

sucedâneo é mais acelerado, devido a maior ingestão de energia e proteína 

(BACH et al., 2013).  

O método de aleitamento fracionado também foi estudado, onde os 

bezerros receberam seis litros do 6° ao 25°; quatro litros, do 26º ao 45º e dois 

litros, do 46º ao 59º dias de idade, além de concentrado, feno, água e minerais, 

fornecidos à vontade. Porém os autores não encontraram diferença no 

consumo de concentrado, feno, ou nas médias de ganho de peso, ganho total e 

peso corporal final em comparação ao aleitamento convencional (AZEVEDO et 

al., 2014). A aplicação desse método deve ser avaliada ainda quanto à mão de 

obra necessária para sua execução, correlacionando sua funcionalidade com 

numero de animais no sistema de criação. 



 

 

Outras estratégias foram avaliadas por Leão et al. (2013) avaliando 

bezerras mestiças, em três grupos com diferentes volumes de leite, em 

períodos variáveis (G1 - 6L-45d/4L-60d/2L-90d), (G2 - 6L-30d/4L-60d/2L)  e 

(G3 - 8L-30d/6L-60d/3L-90d). Não diferindo de outros estudos o fator que 

continuou sendo apontado como responsável pelo melhor desempenho dos 

bezerros foi o maior volume de leite (G-3) que também influenciou 

negativamente o consumo de alimentos sólidos. 

Nota-se com base na referida literatura que o aleitamento é primordial 

para o melhor desempenho dos animais, independente do aumento do 

consumo de concentrado na fase inicial, o maior desenvolvimento dos animais 

foi influenciado pelo maior consumo de nutrientes oriundo do aleitamento, 

adequando melhores taxas de crescimento aos bezerros e maiores ganhos de 

peso. 

 O maior consumo de matéria orgânica e extrato etéreo encontrado nos 

animais machos no SA 49 podem ser explicados pelo maior consumo de 

nutrientes observado nesse grupo. Entretanto, o aumento de consumo ocorreu 

de acordo com o crescimento dos animais que é acompanhado pelo aumento 

das exigências nutricionais, enquanto que entre os sistemas de aleitamento 

estudados não houve diferenças de consumo que fossem passíveis de 

explicação estatística (BÜRGER et al., 2000). 

Digestibilidade dos nutrientes e Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) 

  A composição da dieta é decisiva no resultado do coeficiente de 

digestibilidade. Os valores observados neste trabalho sobre a digestibilidade 

aparente da MS, MO, PB, EE, CT e NDT foram de 67,2%; 67,86%; 74,48%; 

86,63%; 62,58% e 74%, respectivamente (Tabela 3). Rocha et al. (1999) que 

trabalharam com bezerros holandeses e mestiços, também não encontraram 

diferença nos coeficientes de digestibilidade MS (67,75%) PB (63,05%) FDN 

(65,33%). 

 O tamanho de partícula e o consumo de matéria seca afetam o tempo 

que os nutrientes ficam disponíveis para digestão e utilização microbiana 

(GOMES et al., 2008). A dieta fornecida à base de sucedâneo e concentrado 

poderia aumentar a taxa de passagem, proporcionalmente ao maior consumo e 



 

 

a consequentemente reduzir a digestibilidade. Taxa de passagem rápida 

representa menor tempo de ação microbiana, das enzimas digestivas e 

diminuição na digestibilidade (SAENZ, 2005).  

Os sistemas de aleitamento estudados não apresentaram diferença na 

composição da dieta fornecida, apenas foi estudada a variação de consumo 

com base na estratégia de fornecimento, e o maior consumo de nutrientes 

observado nos machos do S.A 49 em comparação com o S.A 30 não contribuiu 

para redução na digestibilidade (Tabela 3). 

Desempenho, conversão alimentar e incidência de enfermidades 

O valor médio encontrado para conversão alimentar (1,7) foi semelhante 

ao observado por Gomes et al. (2014), que estudou bezerros holandeses 

submetidos a estratégias de aleitamento intensificado e convencional. 

 Estes autores observaram no aleitamento intensivo, CA = 1,7. Os dados 

semelhantes podem estar relacionados ao baixo consumo de concentrado 

(0,361 kg/dia) observado por esses autores no aleitamento intensivo (1,4% PC) 

nas primeiras oito semanas de vida, enquanto Rincker et al. (2011) observaram 

maior CA (2,1) para bezerras alimentadas com menor quantidade de leite 

(1,2% do PC) e consumo de concentrado maior (2,33 kg/dia entre a 6º e 8º 

semana) estes autores realizaram a desmama aos 42 dias. 

Os sistemas de aleitamento propostos promoveram isonomia quanto ao 

fornecimento de nutrientes oriundos do sucedâneo lácteo (324 litros), variando 

apenas quanto à estratégia de fornecimento. Segundo Van Amburgh (2003) a 

principal fonte de nutrientes até os 30 dias de idade é o leite, ou sucedâneo 

lácteo, a dieta líquida mantém sua importância até o desaleitamento devido ao 

baixo consumo de concentrado nesta fase (pré-desaleitamento). 

Hill et al. (2010) estudando bezerros holandeses  observaram diferença 

no ganho de peso dos animais, entretanto houve variação na quantidade de 

nutrientes fornecidos entre as dietas estudadas. 

Os programas de aleitamento foram estudados com base no consumo 

de nutrientes do sucedâneo fornecido (0,44; 0,66 e 1,09 kg/MS), e foi 

observado que o peso corporal aos 56 dias (72,1; 78,6 e 82,2 kg) 

respectivamente, onde o ganho de peso sofreu efeito do programa de 



 

 

aleitamento, e essa diferença é atribuída a maior ingestão de nutrientes oriundo 

do sucedâneo lácteo consumido pelos animais do sistema intensificado e não 

ao consumo de concentrado (Hill et al., 2010).   

No presente estudo a quantidade de sucedâneo lácteo fornecido foi d 

324 litros, para os três sistemas de aleitamento, esperava-se que o consumo 

de nutrientes fosse afetado apenas pela estratégia de fornecimento, resultado 

que não foi observado (Tabela 1). Silper et al. (2014) encontraram maior ganho 

de peso em bezerros holandeses machos alimentados com maior quantidade 

(360 litros) de sucedâneo lácteo durante a fase pré-desaleitamento em 

comparação com duas estratégias de aleitamento com menor volume de 

sucedâneo (240 L e 298 L).  

Em estudo realizado por Bach et al. (2013) o crescimento dos bezerros 

que receberam 8 litros de sucedâneo lácteo em comparação com o grupo que 

recebeu 6 litros foi maior até o desaleitamento (72,6 kg ~ 68,9 kg).  

O volume de 6 litros estudado no presente estudo é igual ao utilizado por 

estes autores, entretanto o peso ao desaleitamento foi menor (Tabela 4), 

podendo ser explicado pela raça (Holandês) com peso inicial maior (41,7 kg) e 

estratégia de aleitamento, onde os bezerros foram mantidos de forma individual 

até 52 dias de idade, em seguida agrupados (10 bezerros) e receberam ração 

de desmama ad libtum e 2 litros d sucedâneo até o desmame completo aos 73 

dias (Bach et al., 2013). 

Esse sistema utilizado por Bach et al. (2013) se assemelha ao sistema 

de aleitamento fracionado, estudado por Azevedo et al., (2014)  onde ocorre 

variação no volume de leite fornecido em diferentes períodos de vida até 59 

dias, afetando o consumo médio de leite em cada período. 

Estes autores observam que a redução do volume de leite fornecido 

após 25 dias de idade, favoreceu o aumento no consumo de concentrado 

(663,55 g) e resultou em maior consumo de matéria seca. O SA 30 objetivou o 

aumento do consumo de sólidos a partir dos 30 dias, devido à estratégia de 

fornecimento do sucedâneo apenas pela manhã, estimulando a busca pelo 

concentrado. Efeito este que não foi observado. 

O maior ganho de peso observado nos sistema de aleitamento 49 pode 

ser explicado pela estratégia de aleitamento, pois o volume de leite fornecido 



 

 

em duas frações diárias permitiu aos animais aumentar o consumo de 

concentrado gradativamente o que resultou em um consumo médio maior 

numericamente do que o S.A30 e S.A45 ao final do período (836,7 g, 614,4 g e 

663,4 g). O maior ganho médio observado nos animais machos do S.A – 49 

podem ser explicados pelo maior consumo numérico médio que foi observado 

nesta classe sexual, que pode interferir nos valores encontrados para consumo 

de M.O e E.E nesses animais.  

Afora os resultados de desempenho zootécnico, os sistemas de 

aleitamento promoveram manutenção da saúde dos bezerros. Para Khan et al. 

(2011) esses dados estão relacionados com  o elevado aporte nutricional  dos 

animais bem alimentados. 

As ocorrências de enfermidades respiratórias e gastrointestinais 

aumentam o risco de mortalidade e estão relacionadas com a estação de 

nascimento no inverno, com maiores riscos para os bezerros nascidos nos 

meses de julho e agosto (Figura 2). Estes resultados são semelhantes com os 

resultados apresentados por Godden et al. (2005). Estes autores detectaram o 

risco de mortalidade mais elevado para bezerros alimentados com sucedâneos 

lácteos (21,0%) do que no verão (2,7%). Mesmo o inverno em clima tropical 

não sendo rigoroso quanto a baixas temperaturas, é possível observar na 

Figura 2 uma queda na temperatura mínima nos meses de julho e agosto, 

acompanhada de maior quantidade de chuva. O que possivelmente aumentou 

o desafio e influenciou na ocorrência de enfermidades. 

Avaliação econômica  

Em relação ao custo de produção observou-se que a mão de obra é um 

fator importante na composição dos custos estudados. Para Schiffler et al., 

(1999) este custo deve ser separado entre a mão de obra despendida para 

produção de leite e aquela utilizada na cria e recria dos animais, além de outras 

despesas produtivas. 

Em estudo realizado por Oliveira et al. (2001) o custo com a mão de 

obra teve maior participação do que o concentrado na despesa da pecuária 

leiteira, em decorrência da menor escala produtiva e pouco uso de tecnologias. 



 

 

Os resultados encontrados nos sistemas de aleitamentos estudados 

demonstram que os ganhos produtivos são responsáveis pela redução dos 

custos médios e os gastos com fatores produtivos resultam em maior 

rentabilidade. Lopes et al. (2007) consideram que a apuração de custos, 

dividindo as despesas em centros custos possibilita maior precisão em relação 

às análises do custo total médio na pecuária leiteira.  

O custo com a alimentação dos animais foi o maior dentro do custo de 

produção, entretanto nos animais de maior desempenho ocorreu o menor custo 

por quilo produzido. Para Gomes (2005) a intensificação da produção será a 

responsável pelo aumento do lucro na atividade leiteira, sendo este o elemento 

principal para tomada de decisão. Estes dados estão de acordo com Silper et 

al., (2014) que identificou custo por kg de peso ganho foi aproximadamente 

11% menor nos com maior ganho de peso. 

Para Santos e Lopes (2014) o custo operacional encontrado para 

fêmeas holandesas puras do nascimento até o parto foi maior (R$2.949,98) 

que aquele encontrado em fêmeas mestiças (R$2.078,49), devido a maior 

despesa com alimentação e sanidade. Entretanto as novilhas holandesas 

tiveram primeiro parto 89 dias antes das mestiças, adicionando a receita com 

venda de leite e menor tempo de retorno do capital investido. 

Além do menor tempo para entrada na vida produtiva (Produção de leite 

ou venda de novilhas). Ballard et al. (2005) relataram que bezerras que 

apresentam maior desempenho em ganho de peso através do aleitamento 

intensivo, se tornaram vacas mais produtivas e longevas, com produção de 

leite superior em 700 kg nos primeiros 200 dias de lactação. 

Nas fêmeas do S.A 30 e S.A 49 foi observado ganho de peso acima de 

450 g/dia. Existe uma correlação entre o ganho de peso diário antes do 

desaleitamento e a produção de leite, esta relação foi proposta por Van 

Amburgh et al. (2005), onde 450 g de ganho de peso diário, representa o 

acréscimo de 450 kg de leite na primeira lactação.  

Quanto aos machos apenas os animais do S.A 49 apresentaram ganho 

de peso superior a 450 g, entretanto os conceitos acima discutidos não se 

aplicam a essa classe sexual. Ribeiro et al. (2001) indica a  possibilidade de 

aproveitamento dos bezerros provenientes de raças produtoras de leite para 



 

 

produção de carne. Essa alternativa é a mais viável no caso do machos 

mestiços do S.A 49, pois o ganho de peso observado foi de 646,91 g/dia e o 

houve margem financeira positiva nesse grupo estudado. 

É possível afirmar que há viabilidade econômica para a cria, recria e 

terminação dos machos mestiços do S.A 49 com base nesses dados. Alves et 

al. (2004) estudaram o desempenho de bezerros mestiços Holandês x Guzerá 

nas fases de recria e terminação, e encontraram desempenho produtivo 

semelhante a animais zebuínos, com ganhos médios de 1,4 kg/dia na fase de 

recria e 0,960 kg/dia na terminação. Apresentando menor custo com 

alimentação por quilo de peso corporal produzido na fase de cria (R$/kg 1,31).  

CONCLUSÕES 

 A colostragem de bezerros mestiços através do fornecimento em 

mamadeiras foi eficiente na transmissão da imunidade passiva e manutenção 

da saúde dos bezerros. 

 Os sistemas de aleitamento com fornecimento de sucedâneo lácteo, 

SA30, SA45 e SA49 e a classe sexual não influenciaram o consumo e 

digestibilidade da maioria dos nutrientes. Além disso, não interferiam sobre a 

conversão alimentar dos bezerros. 

 A diarreia e pneumonia foram às enfermidades observadas no sistema 

de produção estudado. 

 O desempenho dos animais machos do sistema de aleitamento 49 foi 

superior e apresentou a melhor relação custo-benefício entre os sistemas 

estudados. 
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