
Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1265 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

RESUMOS DE PROJETOS ....................................................................................................... 1266 

ARTIGOS COMPLETOS (RESUMOS) ........................................................................................ 1269 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1266 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS DE PROJETOS 
 

EFEITOS DA ADIÇÃO DE SILAGEM DE MILHO EM DIETA DE ALTO GRÃO NO DESEMPENHO DE 
BOVINOS NELORE CONFINADOS A PASTO ..................................................................................... 1267 

EFEITOS DA SILAGEM DE MILHO EM DIETA DE ALTO GRÃO NO COMPORTAMENTO INGESTIVO 
DIURNO DE BOVINOS NELORE CONFINADOS A PASTO ................................................................. 1268 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1267 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

Zootecnia    

 
 

EFEITOS DA ADIÇÃO DE SILAGEM DE MILHO EM DIETA DE ALTO GRÃO NO DESEMPENHO DE 
BOVINOS NELORE CONFINADOS A PASTO 

 
LETICIA JALLOUL GUIMARÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TIAGO CALIRI DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CLAUDIA AMBIEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A maior parte do rebanho bovino brasileiro é constituída de zebuínos que possui boa adaptação 
ao ambiente, porém apresenta baixos índices de produtividade (Leme et al., 2003). A 
estacionalidade de produção das plantas forrageiras é reconhecida como um dos principais fatores 
responsáveis pelos baixos índices de produtividade da pecuária nacional (Resende et al., 2005). 
Vislumbrando a possibilidade de usufruir da sazonalidade dos preços do boi gordo, muitos 
pecuaristas passaram a terminar seus animais em sistema de confinamento (Resende Filho, Braga, 
Rodrigues 2001), mas devido o alto uso de dietas concentradas, ou seja, com alto teor de energia 
são frequentes os casos de acidose ruminal em bovinos confinados (Barreto Junior et al., 2008). 
Como prevenção da acidose ruminal, deve-se adicionar a dieta alimentos fibrosos que irão 
estimular a ruminação e consequentemente a salivação que serve como solução tamponante 
ruminal (Noronha Filho, 2011). Este projeto terá como objetivo avaliar a adição de silagem de 
milho como fonte de volumoso em bovinos da raça Nelore alimentados com dieta de milho inteiro 
com pró-milho (núcleo de milho) em regime de confinamento a pasto avaliando seu desempenho 
e a viabilidade econômica. Serão utilizados 16 bovinos da raça Nelore, com idade média de 24 
meses, castrados, com peso médio de 450 kg, na fase de terminação. Os animais permanecerão 
em piquetes individuais de 1500m², formados com a gramínea Coast Cross e água de qualidade. 
Após pesagem os animais serão distribuídos em bloco casualizado em dois grupos, com 8 animais 
cada, que receberão durante todo o período experimental duas diferentes dietas. Dieta 1: 85% de 
milho grão inteiro e 15% de pró-milho. Dieta 2: 85% de milho grão inteiro, 15% de pró-milho e 3 
Kg de silagem de milho (na matéria natural). A fase de adaptação será realizada de forma 
gradativa, iniciando em 1,4% do PV com a mistura de milho + pró-milho até que o consumo se 
estabeleça em 2,2 % do peso vivo dos animais. A dieta total a ser fornecida em 24 horas será 
fracionada em três tratos: Manhã, meio do dia e final da tarde, sendo o critério para o aumento 
gradual no fornecimento da dieta será individual e baseado na quantificação da sobra e na leitura 
de cocho. Os dados serão avaliados por análise de variância utilizando-se o PROC MIXED do SAS 
(2003), sendo o teste de Tukey utilizado para comparação entre médias. Serão considerados 
significativos valores de P < 0,05.       UNOESTE     
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Dos animais que chegam aos confinamentos brasileiros, à maioria não consumiu dietas com alta 
quantidade de grão (energia) ou receberam apenas suplementação mineral sem a presença de 
ingredientes energéticos (Ronchesel, 2012). A maior parte dos confinamentos utilizam dietas de 
alto concentrado, visto a necessidade da elevação do teor de energia nas dietas que tem como 
consequência o aumento do amido nas mesmas. O estudo do comportamento animal tem grande 
importância para racionalizar a exploração zootécnica, empregar técnicas de manejo, instalações e 
alimentação (Ítavo et al., 2008). Conhecer o comportamento ingestivo possibilita o ajuste do 
manejo alimentar para obtenção do melhor desempenho produtivo (Mendonça et al., 2004). Ou 
seja, é necessário conhecer os hábitos do animal para proporcionar ao mesmo um manejo 
alimentar que permita aumentar seu desempenho produtivo, além de nos proporcionar analisar a 
eficiência da dieta adotada. Este trabalho terá por objetivo avaliar o efeito da adição de silagem de 
milho no comportamento ingestivo diurno de bovinos Nelore confinados com dieta de alto 
grão.  Serão utilizados 16 bovinos Nelore, com idade de 24 meses, castrados, com peso médio de 
450 kg, na fase de terminação. Os animais serão distribuídos em piquetes individuais de 1500m², 
formados com a gramínea Coast Cross. Os animais serão distribuídos em dois grupos com 8 
animais cada, que receberão durante todo o período experimental duas diferentes dietas. Dieta 1: 
85% de milho grão inteiro e 15% de Pró-milho 15%?(Premix). Dieta 2: 85% de milho grão inteiro, 
15% de Pró-milho 15%?(Premix) e 1,0Kg de silagem de milho na matéria seca (MS), considerando 
uma silagem com 33,4% de MS. Os animais começarão recebendo 1,4% do peso vivo da mistura 
de milho + pró-milho até que o consumo se estabeleça em 2,2 % do peso vivo. O comportamento 
dos animais será avaliado pelo etograma adaptado de Ítavo et al. 2008, nos dias; 10, 20 e 40 de 
experimento. As observações serão realizadas através da visualização do comportamento 
ingestivo de cada animal, iniciando ao amanhecer (7hrs) e finalizando ao entardecer (17hrs), com 
observações a cada 10 minutos. Sendo os parâmetros comportamentais observados: pastejo, 
ruminação, cocho, deslocamento, ócio e bebedouro. Os dados serão avaliados por análise de 
variância utilizando-se o PROC MIXED do SAS (2003), sendo o teste de Tukey utilizado para 
comparação entre médias. Serão considerados significativos valores de P < 0,05.       UNOESTE     
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       A produção in vitro de embriões (PIVE) é uma biotecnologia que possibilita principalmente o 
rápido aumento no número de descendentes com mérito genético superior. Atualmente o Brasil é 
líder mundial na PIVE e grande parte desse sucesso deve-se às inúmeras pesquisas realizadas 
nessa área. A seleção de oócitos de boa qualidade para essa técnica é determinante para 
obtenção de embriões de qualidade e satisfatórios índices de prenhez. Desta forma, esse trabalho 
teve como objetivo avaliar oócitos, obtidos de ovários com e sem a presença de corpo lúteo (CL), 
de acordo com a classificação morfológica e nuclear, afim de identificar a possível influência do CL 
na viabilidade dos oócitos. Foram coletados ovários de abatedouro e separados em dois grupos, 
com e sem CL. Os folículos foram aspirados, e os oócitos obtidos foram selecionados, classificados 
e em seguida corados com Hoechst 33342 e avaliados sob microscópio de epifluorescência, para 
avaliação nuclear. Realizou-se análise descritiva de cada tratamento com relação a classificação 
morfológica e nuclear. Os resultados obtidos foram analisados através de testes não-paramétricos, 
sendo o efeito do corpo lúteo verificado por meio do teste Qui-quadrado (?2) (R core Team, 2013). 
Concluiu-se que a presença de CL não influencia na qualidade de oócitos imaturos, do ponto de 
vista quantitativo, morfológico e nuclear.   UNOESTE 
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       O objetivo deste estudo foi avaliar a influência e relação de duas taxas de crescimento com o 
desenvolvimento corporal de cordeiras, mediante o monitoramento das medidas corporais. Foram 
avaliadas 20 cordeiras da raça Bergamácia mantidas confinadas e recebendo uma dieta formulada 
para obtenção ganho de peso médio diário (GPMD) de 180 gramas (tratamento Baixo) e 300 
gramas (tratamento Alto). A cada 14 dias os animais foram pesados, determinado o escore de 
condição corporal (ECC), a altura, os perímetros torácico, do pescoço e da canela. Para avaliação 
dos dados utilizou-se análise de variância e correlação de Spearman com diferença significativa 
quando P < 0,05. As cordeiras do tratamento Alto foram as que apresentaram maior GPMD, ECC e 
medidas biométricas, além disso, nos dois tratamentos, o padrão biométrico correlacionou-se 
positivamente entre si e com o peso corporal. Portanto, a diferenciação alimentar teve efeito 
direto no desenvolvimento de cordeiras em crescimento.    
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       O objetivo do experimento foi avaliar se o tempo de permanência dos ovos no ninho afeta a 
qualidade do ovo a ser incubado interferindo na taxa de eclosão. Utilizaram-se 34 ovos divididos 
em blocos inteiramente casualizados. A coleta dos ovos foi realizada em dois períodos, manhã 
(tratamento 1) e madrugada (tratamento 2). Os parâmetros de qualidade dos ovos foram 
avaliados por meio do peso dos ovos nos dias 0 e 39 de incubação (g), índice de perda de peso do 
ovo (%), taxa de fertilidade (%), eclodibilidade (%) e mortalidade (%). Os resultados obtidos 
mostram que não houve diferença significativa em nenhuma das variáveis analisadas. Dessa 
forma, pode-se concluir que o tempo de permanência no ninho não influência na taxa de eclosão 
dos ovos, uma vez que o baixo índice de eclodibilidade possa estar relacionado a problemas 
durante o manejo de incubação, genéticos ou nutricionais.    

 


