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Durante a fase de aleitamento, as instalações exercem um papel importante, pois 
facilitam o manejo e auxiliam a proteger os animais de condições climáticas adversas. 
Entretanto, a construção de instalações tradicionais como bezerreiros de alvenaria ou de 
madeira pode ter grande participação no volume de capital imobilizado com a atividade 
produtiva/ano além do efeito negativo sobre o desempenho na fase de aleitamento a 
criação coletiva. Uma alternativa seria a utilização de sistemas de criação de bezerros 
em estacas a céu aberto, todavia, em virtude das baixas temperaturas no inverno faz-se 
necessário uma avaliação mais detalhada. Desta forma, objetivou-se avaliar o 
desempenho de bezerras holandesas mantidas em abrigos coletivos ou a céu aberto, 
durante os meses de outono-inverno. O experimento, conduzido na Embrapa Pecuária 
Sul – EMBRAPA CPPSul, em Bagé, RS, utilizou 12 bezerros, durante a fase de 
aleitamento, distribuídos nas seguintes instalações: abrigos coletivos ou a céu aberto. 
Houve efeito do tratamento (P<0,05) sobre o ganho de peso total. Não houve efeito 
(P>0,05) do tratamento para o ganho médio diário, altura da cernelha e perímetro 
torácico. As diferentes instalações (abrigos coletivos ou a céu aberto) afetaram ganho de 
peso total de bezerros holandeses. Os bezerros criados a céu aberto ganharam mais peso 
do que os animais criados em abrigos coletivos.


