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Introdução
Dentre os cuidados neonatais, o manejo nutricional está entre os mais importantes, uma vez
que um bezerro bem nutrido trará como consequência um melhor desempenho, além de evitar
perdas no rebanho. Boas práticas de rotina que buscam adequar a nutrição, as habitações e a
sanidade são essenciais para proporcionar melhores condições de vida na fase de cria
(SILVA, 2015). Este trabalho foi sugerido com o intuito de coletar dados e caracterizar o
manejo de bezerros na região, para que se tenha noção dos pontos críticos e que possam ser
feitas recomendações para a melhoria do sistema.
Material e métodos
O levantamento foi realizado na microrregião de Viçosa, Zona da Mata mineira, em 11
fazendas vinculadas ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira - Região de
Viçosa (PDPL-RV). Como ferramenta para coleta de dados, foi aplicado um questionário
baseado na literatura e no conhecimento técnico dos pesquisadores envolvidos (Hötzel et al.,
2014). O período de coleta foi entre os meses de Agosto a Outubro de 2016. O questionário
foi aplicado aos responsáveis pelo manejo da cria de cada propriedade, e realizada pelo
pesquisador. Na parte nutricional foi coletado informações à respeito do aleitamento (como é
feito, a duração e a quantidade fornecida) e desaleitamento, mamada cruzada, fornecimento de
concentrado (quantidade e idade em que se inicia o fornecimento) e fornecimento de
volumoso (qual volumoso oferecido; Gratival, 2016).
Resultados e discussão
Nas fazendas onde se aplicou os questionários, 55% das propriedades ocorre a separação
imediata, sem contato entre o bezerro e a vaca, em 9% são separados em até 6 horas após o
nascimento, 9% separam os bezerros entre 7 e 24 horas após o nascimento, e 27% das
propriedades deixa o bezerro com a vaca no período de colostro/leite. A verificação da
quantidade de colostro não ocorre em 82% das propriedades. Em 23% das fazendas os
bezerros consomem o colostro essencialmente da mãe sem intervenção, em 50% o colostro é
fornecido na mamadeira e em 27% são utilizados baldes para o fornecimento. A duração do
suprimento de colostro/leite de transição é de até três dias em 55% das fazendas e entre quarto
e cinco dias em 45%. A quantidade fornecida para os bezerros aleitados artificialmente foi
entre 4 a 5 litros em 36% das fazendas, até 6 litros em 45%, a vontade em 9% e em outros 9%
não se faz medição da quantidade fornecida. O tempo de duração do aleitamento nas fazendas
variou de 60 a 90 dias, sendo que, em 27% o desaleitamento ocorre aos 60 dias de idade,
36,5% aos 75 dias e 36,5% aos 90 dias. Em 55% das fazendas o desaleitamento ocorre de
maneira abrupta e em 45% de forma gradual. 95% das fazendas ofertam concentrado aos
bezerros, e em 18% delas a quantidade é a vontade, em 55% variam entre um e dois quilos. A
oferta de concentrado inicia-se com até cinco dias de idade em 27% das propriedades, de 6 a
10 dias em 18%, e 11 a15 dias de idade em 9% , e acima de 20 dias em 45% das propriedades.
Em 45% das propriedades ocorre o fornecimento de silagem de milho como volumoso, em
18% capim elefante, e em 27% há oferta de pasto nativo, em 9% não se fornece nenhum tipo
de volumoso.

A utilização de baldes para realizar o aleitamento foi justificada pelos funcionários pela
facilidade no manejo e menor tempo gasto no mesmo. Porém o aleitamento artificial, sem a
possibilidade de mamar, pode levar à intersugação (BOKKERS e KOENE, 2001). Bezerros
aleitados artificialmente em baldes não tem seu estimulo de sugar saciado, o que leva a
intersugação (DE PASSILLÉ, 2001). Adotar o aleitamento acelerado inicialmente, com
restrições gradativas até o desaleitamento pode permitir aos bezerros que se alimentem com
condições mais próximas das naturais (Stamey et al., 2005). O fornecimento contínuo de
grande quantidade de leite, durante todo o período, resulta em um menor consumo de
concentrado nessa fase, levando a um menor desenvolvimento ruminal (Davis & Drackley,
1998). O consumo de concentrado está ligado ao desenvolvimento das papilas ruminais e
absorção de ácidos graxos voláteis (AGV) pela parede ruminal (ANDERSON et al., 1987,
ASSANE & DARDILLAT, 1994), o que proporcionará ao bezerro uma maior capacidade de
consumir alimentos sólidos e maior ganho de peso após o desmame (KHAN et al., 2011).
Bezerros que não passam por restrição nutricional apresentam desempenhos melhores, como
maior produção de leite na primeira lactação e menor idade ao primeiro parto.
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