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1. Introdução 

 

O Brasil possui a pecuária de corte como uma das atividades importantes do agronegócio, 

sendo detentor do maior rebanho comercial bovino do mundo e maior exportador de carne em 

toneladas. Associado a esse cenário, o setor vem apresentando avanços expressivos de 

desenvolvimento, produtividade, rentabilidade e, como consequência, aumento de sua 

competitividade. 

Todavia, como a maior parte do território brasileiro está localizada na região tropical, as 

forrageiras estão sujeitas à estacionalidade de produção, resultando em grande perda 

quantitativa e qualitativa no período da seca, o que interfere negativamente no desempenho do 

animal. Frente a esse problema, buscam-se soluções que possam suprir ou diminuir esta 

deficiência alimentar. 

Nesse sentido, na tentativa de viabilizar o melhor desempenho dos animais no período da 

seca, o sistema de confinamento aparece como alternativa interessante na terminação de 

bovinos de corte.  

Em sistema de confinamento, o manejo nutricional é um dos principais fatores que afetam a 

viabilidade desse sistema, pois retirando a compra dos animais, a alimentação determina a 

maior parcela dos custos na atividade, podendo representar até 80%. 

A utilização de dietas de alta proporção de concentrado (alto grão), já é uma prática comum 

nos sistemas norte americano, caracterizada por alto ganho de peso, alta eficiência alimentar, 

redução no tempo para terminação e abate, menor custo de mão-de-obra e maior uniformidade 

do produto final. No Brasil, tal prática de manejo alimentar em confinamento, ainda vem 

sendo avaliada. 

 

 



 

 

 

 

2. Confinamento 

 

Apesar de o Brasil possuir o segundo maior rebanho do mundo e ser o maior exportador 

mundial de carne, ainda 90% dos animais são terminados em pasto. Um dos fatores que 

prejudica esse cenário é o manejo nutricional inadequado, fator esse que pode ser limitador 

para que a pecuária de corte seja competitiva frente às demais atividades agrícolas. 

Animais mantidos em pastagens durante a seca, com baixos teores proteicos e energéticos, 

recebendo apenas suplementação mineral, normalmente apresentam perda de peso durante 

esse período. Por outro lado, animais também mantidos exclusivamente em pastagens nesse 

período do ano, e suplementados com mistura múltipla, dependendo da quantidade de 

suplemento, podem ter ganho de peso diário entre 500 a 1000 gramas, ganho esse considerado 

ainda baixo para se ter bom acabamento de carcaça. 

Desta forma, o confinamento pode ser uma estratégia viável dentro do sistema de produção, 

adotada durante a estação seca, com o objetivo de aumentar o ganho de peso e melhorar o 

acabamento de carcaça nesse período, além de ajustar a taxa de lotação e melhorar o fluxo de 

caixa do sistema de produção (BARBOSA et al, 2012). Outro ponto também importante, é 

que o confinamento deve ser avaliado como uma alternativa estratégica para aumentar a 

escala de produção da propriedade.  

Em sistemas de confinamento o maior custo é a compra de animais, porém, desconsiderando 

esse item, os gastos com alimentação podem chegar a até 80% do custo operacional variável. 

Sendo assim, o planejamento nutricional deve ser considerado como uma das ferramentas 

primordiais, no gerenciamento do confinamento, destacando-se o manejo nutricional, a 

compra de insumos no período correto e a utilização de co-produtos da indústria. 

Todavia, a carência de controles gerenciais tem levado os pecuaristas ao uso de regras de 

decisão muitas vezes inadequadas no sentido de maximizar seus lucros. Isso mostra que de 

nada adiantaria a adoção de tecnologia, caso os mesmos cuidados não fossem tomados sob a 

ótica gerencial. Conhecer e monitorar os indicadores técnicos e econômicos é essencial para 

toda e qualquer empresa, principalmente quando se utiliza tecnologias de maior risco. 

Além disso, os sistemas de produção de gado de corte são complexos e diversificados, não 

havendo fórmulas e recomendações únicas que possam ser largamente aplicadas por todo o 

Brasil (BARBOSA et al., 2012). 

 

3. Dietas de alto teor de grãos em sistema de confinamento de bovinos de corte 



 

 

 

 

 

No Brasil, nos últimos anos, dietas tradicionais de acabamento de bovinos de corte em 

sistemas de confinamento com alta proporção de volumoso 60%, e de concentrado 40% (base 

MS), tem dado lugar às dietas de alta proporção de concentrado, 70 a 85% na matéria seca da 

dieta, podendo chegar algumas dietas até 100% (SILVA, 2009).  

Diversos fatores, incluindo a maior densidade energética, ganho de peso mais rápido, redução 

da mão-de-obra, facilidade de transporte, estocagem e misturas de grãos têm conduzido a 

adoção de dietas de alta proporção de concentrado em oposição às dietas de menor densidade 

energética advindas das forragens. Também, o valor nutricional é mais previsível em grãos do 

que em forragens, o que permitem aos produtores terminar os bovinos de maneira consistente 

e uniforme com menor logística.  

Nos Estados Unidos, já é comum a utilização de dietas de alta proporção de concentrado para 

bovinos em confinamento. Essas dietas costumam ter acima de 80% de concentrado ou grãos 

na MS, pois o custo por megacaloria de energia é menor quando comparada ao volumoso. 

Dietas de maior concentração energética, também, permitem obter maior eficiência de uso de 

energia metabolizável para ganho, o que significa que maior parcela de energia consumida é 

convertida em proteína e gordura animal.  

Nesse contexto, nos últimos anos, o uso de dietas de maior proporção de concentrado vem 

sendo também utilizada no Brasil. Um dos fatores que podem favorecer a utilização dessa 

dieta nos sistemas de confinamentos brasileiros é a disponibilidade de co-produtos como o 

caroço de algodão, polpa cítrica dentre outros. Associado a tais fatores, existem barreiras 

negativas de logística que podem interferir na adequada alimentação nos grandes 

confinamentos como disponibilidade de mão-de-obra. Naturalmente, nos maiores 

confinamentos são necessárias mais pessoas e máquinas para realizar os serviços para o 

preparo e fornecimento de dietas.  

FIRMINO et al. (2011) avaliaram o desempenho de bovinos Nelore em confinamento 

submetidos a dois tipos de manejo alimentar durante 100 dias. Os novilhos tinham idade 

média de 22 meses, com média de peso vivo inicial (PVI) de 350,25 kg, sendo divididos em 

dois tratamentos: DIE70 – ração concentrada composta de grão de milho, farelo de girassol, 

casca de soja, ureia e suplemento mineral e silagem de milho na proporção de 70:30 (base na 

MS) e DIE85 – ração concentrada composta também por grão de milho, farelo de girassol, 

casca de soja, ureia e suplemento mineral, e silagem de milho porém na proporção de 85:15 

na MS. Não houve diferença estatística (P> 0,05) no peso vivo final; 444,66 e 441,77 kg para 



 

 

 

 

as dietas DIE70 e DIE85, respectivamente. O ganho médio diário (GMD) e rendimento de 

carcaça (RC) também não diferiram entre si, sendo o GMD de 1,16 e 1,04 kg, e o RCQ de 

57,26 e 57,04% para DIE70 e DIE85, respectivamente (Tabela 1).  Os resultados não 

demonstraram melhoria no desempenho de animais em confinamento com 85% de 

concentrado na dieta, quando comparados com dietas com 70% de concentrado. 

 

Tabela 1. Valores médios de peso vivo inicial (PVI), peso final (PF), ganho médio diário 

(GMD) (kg/cabeça), rendimento de carcaça (RC) (%), consumo da dieta (Kg/cabeça/dia) 

 DIE 85 DIE 70 

PVI (Kg) 351,61 344,86 

PF (Kg) 441,77
 
 444,66 

GMD (Kg/cabeça) 1,04
a 

1,16
a 

RC (%) 57,04
a 

57,26
a 

Consumo em kg de matéria seca (cabeça/dia)  9,64 8,69 

Médias com letras semelhantes, na mesma linha, não diferem entre si estatisticamente 

(P>0,05). 

Fonte: Adaptado de Firmino et al. (2011). 

  

Em contrapartida, MANDARINO et al. (2010) avaliaram as características quantitativas das 

carcaças de 42 bovinos inteiros em confinamento, com peso vivo inicial de 364 kg e idade 

média de 23 meses, pertencentes a dois grupos genéticos (GG): Nelore (NEL) e F1 Nelore x 

Brahman (NBR). Cada grupo genético foi divido em três grupos de sete animais submetidos a 

três dietas distintas: SIL - alimentação com silagem de milho ad libitum e ração concentrada 

(milho grão moído, farelo de soja, casca de soja, ureia e suplemento mineral) na proporção de 

25:75 (na matéria seca); GRN - dieta com milho grão inteiro e pellets; PEL - dieta exclusiva 

de pellets. Após o abate foram avaliados o rendimento de carcaça quente e fria, a área de 

olho-de-lombo (AOL) e a espessura de gordura subcutânea (EGSU). A dieta não influenciou 

(P>0,05) as características de rendimento de carcaça quente e fria e a EGSU (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Médias do peso inicial (PI), peso final (PF), rendimento de carcaça quente (RCQ) e 

fria (RCF), área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura (EGSU) para bovinos Nelore 

e Nelore x Brahman submetidos a diferentes dietas – SIL, PEL, GRN 

 PI (kg) PF(kg) RCQ RCF (%) AOL EGSU 



 

 

 

 

(%) (cm
2
)
 

(mm) 

Nelore 

SIL 350,71 500,00 58,40 57,84 70,71 3,36 

GRN 355,80 479,67 58,05 57,46 69,50 2,08 

PEL 350,64 464,43 58.61 58,09 67,57 2,93 

Média 352,20 b 481,45 a 58,37 a 57,81 a 69,25 b 2,83 a 

Nelore x Brahman 

SIL 379,20 510,75 58,51 57,94 77,67 3,25 

GRN 376,10 501,50 57,34 56,87 76,71 3,93 

PEL 375,70 471,86 58,44 57,95 77,14 2,71 

Média 376,90 a 493,90 a 58,08 a 57,57 a 77,15 a 3,30 a 

Médias com letras iguais, na mesma coluna, não diferem entre si estatisticamente (P>0,05); 

SIL – silagem de milho e ração concentrada; GRN - dieta com milho grão inteiro e pellets; 

PEL – dieta exclusiva de pellets. 

Fonte: Adaptado de Mandarino et al. (2010). 

 

O COT por bovino no período foi de 215,03, 182,16, 195,36, 165,24, 180,27 e 222,57 US$ 

para NBRSIL, NBRPEL, NBRGRN, NELGRN, NELPEL e NELSIL, respectivamente. O 

custo operacional total por kg de carcaça foi de 2,20, 2,06, 1,96, 1,64, 1,86 e 1,90 US$ para 

NBRSIL, NBRPEL, NBRGRN, NELGRN, NELPEL e NELSIL, respectivamente. A margem 

liquida por kg de carcaça foi de 0,52, 0,65, 0,76, 1,08, 0,86 e 0,82 para NBRSIL, NBRPEL, 

NBRGRN, NELGRN, NELPEL e NELSIL, respectivamente. Neste estudo, todos os 

tratamentos foram viáveis economicamente, todavia a dieta com grão de milho inteiro foi a 

que apresentou numericamente maior margem líquida. 

 

Considerando o desempenho ponderal e rendimento de carcaça, além da possibilidade de 

ganho de peso mais rápido, redução da mão-de-obra, facilidade de transporte, estocagem e 

misturas das dietas, a tecnologia de dietas de alto grão em confinamentos brasileiros de 

bovinos de corte pode ser uma alternativa viável.  Contudo, fatores como a disponibilidade de 

insumos e preço são importantes itens a serem considerados nessa btomada de decisão.  

 

4. Considerações finais 

 



 

 

 

 

A tecnologia do confinamento é uma ferramenta que assume grande importância em sistemas 

tropicais para o acabamento de bovinos de corte. Necessariamente, esse sistema avaliado 

isoladamente pode não ser viável economicamente. Contudo, avaliando o sistema de produção 

como um todo, a utilização dessa tecnologia pode ser tecnicamente e economicamente viável.  

O uso de dietas de alto grão é uma tecnologia que pode ser utilizada em sistemas brasileiros 

de confinamento de gado de corte. Todavia, para que esse manejo nutricional seja viável, a 

disponibilidade e preço de grãos, assim como, o planejamento de compra são fatores 

determinantes no sucesso dessa tecnologia. 

Além disso, o manejo nutricional dos animais como adaptação, frequência e 

qualidade da alimentação correto são fatores importantes a serem considerados. 
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