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mente justa, ambientalmente 
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A NUTRIÇÃO DO REBANHO PARA
PRODUÇÃO DA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL4

Esta publicação é parte do guia para o produtor para produção pecuária sustentável do 
GTPS. O guia é um conjunto de informações sobre tecnologias sustentáveis condensadas 
em uma única publicação, destinado ao setor produtivo, pecuaristas de corte e leite do país, 
estudantes de ciências agrárias, consultores, técnicos agropecuários e extensores rurais 
interessados em como produzir e manejar animais para corte e leite de forma sustentável 
financeira-econômica, social e ambiental para esta e futura gerações.

João Menezes de Souza Neto e Luís Gustavo Trevisan5

4. Este documento faz parte do Guia do produtor para produção pecuária sustentável do GTPS
5. João Menezes de Souza Neto é Doutor em Ciência Animal e Pastagens pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – USP e Luís Gustavo Trevisan é 
Zootecnista, consultor e diretor da SSAP.
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1. INTRODUÇÃO

A busca pela sustentabilidade na produção de bovinos de corte passa, obrigatoriamente, por um bom 
manejo nutricional, pois animais que consomem dietas desequilibradas (quantidade e qualidade), geram 
prejuízos econômicos para o projeto, ao exigirem mais área de pastagem e tempo para alcançar as metas 
de desempenho. Isto aumenta a emissão de gases por unidade produzida, pode comprometer a geração de 
empregos na cadeia produtiva e reduzir os benefícios para as comunidades onde estão inseridos os projetos.

No Brasil, os bovinos de corte são alimentados quase que exclusivamente a pasto, porém o fornecimento de 
suplementos e rações adequadas aos animais possibilita um melhor uso da forragem, podendo possibilitar 
maiores consumo de matéria seca (% do peso vivo), lotação (UA/ha) e ritmo de crescimento (kg por cabeça 
ao dia). A melhoria dessas características proporciona redução na idade do início da reprodução nas fêmeas 
e idade de abate nos machos, permitindo trabalharmos com valores inferiores a 2 anos, além de melhorar a 
qualidade da carcaça produzida (peso e cobertura de gordura). Esses fatores aumentam a eficiência financeira 
de todo o sistema de produção e contribuem para o aumento da produção de carne de qualidade.

Todo programa nutricional de animais em pastagens deve levar em consideração a estacionalidade de 
produção de forragens, com uma fase ou período de oferta elevada das mesmas de boa qualidade e outra 
com menor disponibilidade de forragem e estas, quando presentes, apresentam valor nutritivo inferior às 
exigências para desempenhos satisfatórios de uma pecuária sustentável.

O acúmulo de massa de forragem (kg/ha) é mais elevado quando as condições climáticas são favoráveis. 
Nestas condições, as forragens são pastejadas com elevado valor nutritivo (% de digestibilidade e 
proteína) e o desempenho é elevado (kg/cabeça/dia). Quando as condições de crescimento do capim 
são desfavoráveis, os animais não têm atendidas suas exigências, o que reduz o desempenho, aumenta a 
idade de abate e da primeira cria, além de piorar os índices reprodutivos (kg de bezerro por vaca e área).

Os animais apresentam exigências nutricionais que variam com o sexo, peso, estado fisiológico, tamanho 
da carcaça, condição corporal e metas de desempenho esperado. O potencial genético de cada categoria 
só será expresso quando a dieta, que é composta por pastagens e suplementos, atenderem todas as 
necessidades dos animais.

Definitivamente, animais bem nutridos são a base de uma pecuária sustentável.
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2. VOCÊ COME O ANO INTEIRO, E O GADO?

A boa nutrição dos animais é fundamental para que eles manifestem seu potencial genético de 
produção de carne. Em sistemas baseados em pastagens, como os predominantes no Brasil, têm-se 
como principal fonte de alimento as forragens. Os pastos possuem plantas de crescimento estacional, 
ou seja, em épocas em que fatores como a disponibilidade de água, temperatura e luminosidade são 
favoráveis, há elevado acúmulo de forragem de boa qualidade. 

Quando estas mesmas condições são desfavoráveis, há escassez de capim, pois o crescimento 
diminui, chegando a ser nulo em algumas épocas do ano, quando a temperatura mínima está abaixo 
da temperatura base. Mendonça e Rassini (2006) observaram que a Marandu ficou 106 dias sem 
crescimento em São Carlos – SP, pois a temperatura do ar foi inferior à temperatura mínima para o 
crescimento desta forrageira (Temperatura base inferior =Tbi), como pode ser observado na figura 1.

Figura 1. Estacionalidade da produção de forragem em função da temperatura (oC)

Fonte: Mendonça e Rassini, 2006

Maiores informações sobre as características de produção e qualidade dos pastos podem ser encontradas 
no capítulo de pastagens.

O bovino, no entanto, necessita de nutriente todos os dias do ano. Por exemplo, a necessidade diária 
de energia, proteína, cálcio e fósforo de uma vaca, em gestação ou lactação, é de 9-10 Mcal/dia de 
energia líquida, 470-550 g/dia de proteína metabolizável, 22 g/dia de cálcio e 14-16 g/dia de fósforo, 
independentemente das condições de solo, clima e oferta de forragem (Tabela 1).
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O produtor tem que equacionar a oferta de forragem com os momentos de maior exigência nutricional do 
animal e fornecer os nutrientes que estão faltando através de suplementos volumosos e/ou concentrados 
para maximizar a produção destes animais.

Para cada desempenho desejado, desde o mínimo para sobrevivência (exigência de mantença) como 
para produção, reprodução, gestação, produção de leite, crescimento e engorda (exigência de ganho) são 
necessários nutrientes em quantidade e qualidade. A estratégia tem que ser planejada em função das 
diferentes categorias existentes na propriedade e o desempenho esperado em cada fase ou estado fisiológico. 
A melhor forma e a mais econômica de alimentar bovinos é ter pastagens com boa oferta de forragens de 
qualidade, porém não conseguimos isso o ano todo, devido aos problemas de estacionalidade, como foi 
demonstrado na figura 1.

A matemática da boa nutrição é uma conta muito simples, porém a operacionalização envolve questões 
nutricionais, organizacionais e de custos, o que demanda gerenciamento eficiente de todos os fatores que 
implicam no arraçoamento adequado de bovinos. A quantia e a forma de suplementação dependerão da 
exigência do animal e da oferta e qualidade do volumoso oferecido (figura 2). Quanto maior a quantidade e 
melhor a qualidade da forragem da pastagem e/ou volumoso ofertado, menos suplementos teremos que usar.

Tabela 1. Exigências nutricionais de vacas de corte

Figura 2. Necessidade de suplementação de bovinos.

Fonte: National Research Council (1996) citado por Valle et al., 2000

Fonte: Autor
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A ciência da nutrição animal tem definido, há mais de um século, os nutrientes requeridos pelos animais 
através de pesquisas realizadas para determinar as exigências de cada categoria, inclusive nas condições 
tropicais e com animais zebuínos (Marcondes et al., 2009 e Valadares Filho et al. 2005).

Conhecer não só os nutrientes demandados, como também a concentração ou a quantidade dos mesmos 
na dieta que determinada categoria animal exige para obter desempenho desejado, juntamente com o 
conhecimento do valor nutricional dos alimentos disponíveis, compõem a base que permite formular 
dietas, planejar e implementar o manejo nutricional do rebanho de forma eficiente, técnica e econômica 
(Valadares Filho et al., 2010).

Segundo Valadares Filho et al., 2010 diversos países já estabeleceram as normas nutricionais de seus 
rebanhos de corte, levando em consideração as peculiaridades de suas realidades: França em 1978 (INRA, 
1978 e INRA, 2007), Inglaterra em 1965 (ARC, 1965), Reino Unido em 1980 (ARC, 1980) e 1993 (AFRC, 
1993), Estados Unidos (NRC, 1917 a NRC, 2000) e Austrália em 1990 (CSIRO, 1990 e CSIRO, 2007). No Brasil, 
a primeira versão do BR CORTE (Valadares Filho et al., 2006), apresentou os requerimentos de animais 
Nelore criados em condições brasileiras. No entanto, o reduzido número de observações (principalmente 
para machos castrados e fêmeas) e a falta de animais cruzados no banco de dados sugerem que sejam 
realizadas mais pesquisas dos requerimentos nutricionais para bovinos de corte aqui.

2.1. EXIGÊNCIAS EM ENERGIA 

Energia é definida como a capacidade de realizar trabalho, e é obtida dos alimentos pelos animais através 
de processos digestivos e metabólicos. A necessidade energia varia em função do sexo, peso e ganho 
desejado em cada categoria, sendo maior para fêmeas e menor para machos não castrados, enquanto 
que animais castrados apresentam valores intermediários. Quanto maior o peso corporal do animal ou 
ganho desejado, maior a necessidade de energia na dieta, Na tabela 2, se observa a exigência de energia 
digestível (nutrientes digestíveis totais = NDT) de animais em diversas fases do crescimento.

Um programa de nutrição adequado pode ser simples, baseando-se em determinar as exigências das 
diferentes categorias da propriedade, levantamento da oferta e qualidade das pastagens e necessidade 
suplementação para que cada categoria atinja as metas de desempenho desejado. 

Um exemplo seria a necessidade de nutrientes de um lote de fêmeas primíparas para um ganho de um nível de 
escore corporal. Entre as pastagens disponíveis, escolher aquela mais próxima da necessidade desta categoria 
e caso haja necessidade, montar uma estratégia de suplementação que atenda este déficit de nutrientes. É 
importante lembrar que a cada ano temos uma adequação a ser feita, pois as condições climáticas não são 
uniformes e, em anos de maior pluviosidade, diminuem as necessidades de suplementação enquanto o inverso 
é verdadeiro para anos mais secos.
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2.2. EXIGÊNCIAS EM PROTEÍNA

A proteína é um dos nutrientes mais nobres para os seres vivos, estando envolvida em funções vitais 
diversas no organismo tais como: crescimento e reparo dos tecidos, catálise enzimática, transporte 
e armazenamento, movimento coordenado, sustentação mecânica, proteção imunitária, geração e 
transmissão de impulsos nervosos, controle do metabolismo, do crescimento e da diferenciação celular. 
Os ruminantes apresentam peculiaridades em sua nutrição proteica, porém, suas demandas em proteína 
são atendidas através de aminoácidos absorvidos no intestino delgado, como em qualquer outro 
animal, apesar de grande parte da proteína absorvível (50 a 80%) ser advinda da proteína microbiana 
sintetizada no rúmen (Bach et al., 2005, citado em Valadares Filho, 2010).

Tabela 2.  Exigências totais (mantença + ganho de peso) de nutrientes digestíveis 
totais (NDT), expressas em kg/dia, de bovinos Nelore puros de diferentes classes 

sexuais, pesos e taxas de ganho de peso, em confinamento

Fonte: Valadares Filho et al, 2010.



10

Devido à sua importância, Valadares Filho et al (2010) afirmam que a proteína verdadeira é o nutriente de 
mais alto custo unitário nas dietas de bovinos de corte, sendo que sua inclusão de forma desequilibrada 
resulta em elevação nos custos de produção. Inúmeros trabalhos têm sido conduzidos visando avaliar 
sua substituição por fontes alternativas e de mais baixo custo, como a ureia, buscando atender as 
exigências dos animais de forma mais econômica (Magalhaes et al., 2005). Aliado ao seu alto custo, o 
excesso de proteína na dieta resulta em alterações reprodutivas e em aumento nas excreções de ureia 
na urina, que, quando convertida amônia, passa a representar um composto que pode se tornar sério 
poluente, principalmente em ecossistemas frágeis, além de liberar óxido nitroso (N2O), que apresenta 
equivalente CO2 próximo de 3 (1 kg de N2O corresponde a 3 kg de CO2).

Desta forma, há uma pressão da sociedade como um todo sobre os sistemas de produção animal, 
principalmente os mais intensificados, para que adotem medidas que visem reduzir o seu impacto 
ambiental. E a correta formulação das dietas, atendendo exatamente às exigências proteicas dos animais, é 
uma das formas de se garantir que excessos de ureia não serão excretados para o ambiente. Evidentemente 
que tal medida só pode ser tomada quando se conhecem as exigências em proteína dos animais, que, para 
bovinos de corte, podem ser subdivididas em exigências para mantença, crescimento, gestação ou lactação.

Os animais de maior desempenho têm uma maior necessidade de proteína, e esta deve ser fornecida 
em quantidade e qualidade para atender as exigências e atingir os objetivos de produção desejados. 
Machos não castrados são mais exigentes que os castrados e as fêmeas por terem melhor desempenho 
e maior acúmulo de tecidos musculares (tabela 3).

Animais mais jovens, em crescimento, necessitam de maiores quantidades de proteína e são favorecidos 
por pastagens novas, com boa rebrota, quando os teores de proteína são maiores. Animais mais erados, de 
maior idade, necessitam de dietas com menores teores de proteínas e isto favorece o uso de suplementos 
com menores teores de farelos e ureia, o que reduz o custo do concentrado a ser usado (tabela 3).

Grande parte da proteína utilizada pelo ruminante são aminoácidos absorvidos no intestino, provindos 
da fermentação realizada no rúmen por microrganismos. Este processo facilita a utilização de fontes de 
nitrogênio não proteico como a ureia, a fim de reduzir os custos da suplementação proteica. Algumas 
bactérias existentes no rúmen têm a capacidade de utilizar fontes de nitrogênio não proteico (NNP), como 
a amônia da ureia, transformando-a em proteína microbiana durante seu crescimento. Esta proteína 
será então aproveitada pelo bovino quando, devido ao trânsito do alimento, estes microrganismos 
chegam ao intestino e são então digeridos. 
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O fornecimento de proteína aos animais durante o período de crescimento forrageiro (verão), quando 
os teores de proteína são elevados, normalmente não é recomendado. Porém, quando este é realizado, 
deve-se dar atenção ao tipo de proteína fornecido. A preferência por uso de proteína verdadeira 
nos suplementos e uma menor quantidade de NNP nesta época do ano, melhora os resultados de 
desempenho e evita riscos desnecessários.

Balsalobre et al. (2003) estudaram os teores das frações proteicas das pastagens de acordo com o programa 
de Cornell e consideraram que se deve ter cuidado na avaliação do teor proteico de plantas tropicais, pois, 
em áreas bem manejadas e adubadas, esse poderá atingir teores elevados e, na maioria das vezes, maiores 
que a exigência de animais em crescimento e terminação. Isso poderá levar a conclusões equivocadas, 
sendo uma delas a de que existe proteína em excesso com relação à necessidade nutricional dos animais 
em plantas tropicais. No entanto, boa parte dessa proteína não é degradável (fração C). 

Tabela 3.  Exigências líquidas de proteína para ganho de peso, expressas em g/dia, 
de bovinos Nelore de diferentes classes sexuais, pesos e taxas de ganho de peso

Fonte: Valadares Filho et al, 2010.
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Outra porção é nitrogênio não proteico, que tem taxa de degradação extremamente alta, às vezes 
maior que 200%/h (em não mais que 30 minutos se solubiliza). A alta proporção de proteína solúvel 
(fração A) promove grandes perdas de nitrogênio via amônia; essa pode ser reciclada para o rúmen, 
no entanto, uma parte deve ser metabolizada e retirada do organismo. Desse modo, as frações que 
representam cerca de 70% da proteína do capim Tanzânia (A, B3 e C) possuem problemas de utilização 
pelos ruminantes. Isso significa que, apesar dos altos teores de proteína nessas pastagens, poderá, em 
algum momento após o consumo da forragem pelos animais, haver déficit ruminal desta.

Já durante a seca, normalmente a forragem disponível é de pequeno valor nutritivo e teores de proteína 
inferiores às necessidades de mantença de bovinos. A suplementação com proteína para animais 
pastejando forrageiras que perderam valor nutritivo durante o inverno tem dois efeitos: fornecimento 
de nutrientes pelo suplemento, mas também melhoria do funcionamento ruminal. Isto quando a 
qualidade de forragem é inferior às necessidades do animal, principalmente com relação à proteína, 
ocorre a diminuição do consumo de massa seca de forragem. 

A adição de proteína à dieta, através de suplementos, pois melhora o consumo de forragem e, 
consequentemente, o desempenho animal. Estas estratégias de suplementação proteica na seca 
apresentam custos relativamente menores que o fornecimento de concentrados energéticos, porque 
são fornecidos em pequenas quantidades, têm manejo semelhante ao uso de suplementos minerais e 
ainda permitem o uso de aditivos melhoradores do desempenho animal, elevando os resultados numa 
época de escassez de forragens de qualidade, devido a condições climáticas adversas.

Animais cruzados, fêmeas e machos castrados têm uma maior exigência em proteína para um mesmo 
ganho de peso que animais Nelore da mesma categoria, enquanto machos não castrados Nelore são 
mais exigentes que os cruzados (figura 3).

Figura 3. Necessidade diária de proteína (g) de bovinos nelore e cruzados com ganho 
de 0,5 kg/dia, (MNC = machos não castrados, MC = machos castrados e F = fêmeas)

Fonte: Valadares Filho,2010.
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2.3. EXIGÊNCIAS EM MINERAIS

O atendimento das exigências de macro e micro minerais também é fundamental para aproveitarmos 
o potencial de desempenho de bovinos. Os macro minerais são exigidos em maiores quantidades (g/
dia), enquanto que os micros são exigidos em menores doses (mg/dia). Porém, todos são importantes e 
aqueles que estão em falta sempre limitarão a produção.

Os minerais desempenham três tipos de funções essenciais para o organismo dos animais. A primeira 
delas diz respeito à sua participação como componentes estruturais dos tecidos corporais (por exemplo Ca 
e P). Também atuam nos tecidos e fluidos corporais como eletrólitos para manutenção do equilíbrio ácido 
básico, da pressão osmótica e da permeabilidade das membranas celulares (Ca, P, Na, Cl). Por último, 
funcionam como ativadores de processos enzimáticos (Cu, Mn) ou como integrantes da estrutura de 
metaloenzimas (Zn, Mn) ou vitaminas (Co) (Tokarnia et al., 2000).

Quando elevados desempenhos reprodutivos, crescimento e engorda são desejados, é importante a boa 
mineralização, tanto do ponto de vista da formulação, como de fornecimento. Boas formulações fornecidas 
de maneira errática podem não atender às demandas de minerais de bovinos de maneira satisfatória. Por 
exemplo, podemos citar cochos mal distribuídos, longe de aguadas, em pastagens de elevado tamanho e 
com fornecimentos sem controle de consumo. 

Fêmeas em reprodução são animais de elevada exigência em minerais (tabela 1), utilizando normalmente 
formulações com maiores teores de fósforo e demais nutrientes. Os animais em crescimento e de maior 
desempenho, para os quais se espera elevada produtividade, necessitam de maiores quantidades de 
minerais para atender suas exigências (tabela 4) em relação aos de pequeno crescimento e tardios. 
Portanto, em sistemas em que se procura maior precocidade, eficiência e sustentabilidade, a mineralização 
deve ocorrer de forma sistemática e operacionalmente correta, pois o contrário pode afetar grandemente 
o desempenho de animais melhores e mais exigentes como Nelores selecionados e cruzamentos com 
finalidade de obter primeira prenhes e abate até os 24 meses.
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2.4. AS EXIGÊNCIAS DOS BOVINOS E O ATENDIMENTO DESTAS 
PELAS PASTAGENS

As forrageiras apresentam estacionalidade de produção, mas esta pode ser administrada com as épocas 
de estação de monta e crescimento dos bovinos (figura 4), favorecendo melhor acesso destes à forragem 
de qualidade. No momento da desmama, temos o período de menor oferta de forragem, mas esse é 
o momento que os bezerros têm menor peso e consumo, facilitando a suplementação, caso esta seja 
necessária para melhorar o desempenho destes animais.

Tabela 4. Exigências líquidas de macrominerais para machos não-castrados, machos 
castrados e fêmeas Nelore

Fonte: Marcondes et al., 2009
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Fonte: Adaptado de Euclides et al., 2008 e Marcondes et al., 2009.

Mesmo que estes bezerros tenham menor peso e consumo neste período, o acúmulo de massa 
e nutrientes das forrageiras podem não atender as necessidades do animal, que aumenta com seu 
desenvolvimento (figura 5). A exigência de energia, proteína e minerais aumenta com o crescimento 
do animal e só será bem atendido na estação de crescimento, pois no inverno e/ou seca só haverá 
forragem se for acumulada em outros períodos e reservada para esta época de menor oferta. Esta 
estratégia implica em elevada perda de qualidade da forrageira.

Figura 4. Acúmulo de massa seca de Massai e peso de bezerros pós desmama 
(Peso inicial = 210 kg + 0,5 kg/dia)

Fonte: Adaptado de Euclides et al., 2008 e Marcondes et al., 2009.

Figura 5. Acúmulo de NDT de Massai e exigência diária de energia (NDT) por bezerros 
de peso inicial = 210 kg e GPD = 0,5 kg/dia
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Fonte: SSAP

Na estação de menor acúmulo de forragem, seca ou inverno, devido às condições de pouca massa e 
nutrientes, há um déficit que precisa ser atendido por suplementos volumosos e/ou concentrados, pois, 
caso contrário, teremos desempenho inferiores àqueles desejados em uma pecuária sustentável.

3. VOCÊ CONHECE SEUS PASTOS? 

Todo bom planejamento começa com um diagnóstico da situação dos recursos disponíveis no sistema 
de produção. No Brasil, a pecuária é baseada em pastagens e este recurso tem elevada importância nos 
resultados e metas a serem alcançadas, portanto deve-se elaborar um levantamento tanto da condição 
das pastagens, como da oferta de forragem e o valor nutritivo das mesmas.

Alguns dados importantes que devem ser levantados são o tamanho das pastagens, espécie forrageira, 
taxa de lotação, massa de forragem, altura do capim, disponibilidade de aguadas e saleiros, presença 
de invasoras, além de amostragens da qualidade da forrageira (figura 6). A partir deste diagnóstico, 
usaremos as pastagens de melhor qualidade (A) para as categorias mais exigentes, como as primíparas, 
as pastagens inferiores (C) para categorias de menor exigência, como as vacas sem bezerros e as 
pastagens intermediárias (B) para categorias de exigência intermediária, como as vacas multíparas com 
bezerros. A adequação das pastagens à exigência das diferentes categorias presentes na propriedade 
é uma forma econômica de melhorar o desempenho dos animais e reduzir custos de suplementação.

Figura 6. Ficha de avaliação das pastagens
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Quando o levantamento das pastagens se torna rotineiro, há geração de informações tanto da qualidade 
das pastagens como da forragem existente, e a criação de um banco de dados que auxilia grandemente 
no planejamento nutricional do rebanho. Em trabalho de Euclides, citado por Thiago (1999), foi avaliado 
o valor nutritivo de B. decumbens ao longo do ano (figura 7). 

Estes valores permitem o planejamento da estratégia de suplementação para aquelas condições. 
Quando o levantamento é feito na propriedade, pode-se trabalhar com dados locais e mais próximos da 
realidade da necessidade dos animais a serem alimentados.

Figura 7. Valor nutritivo de forragens de B. decumbens ao longo do ano

Fonte: Euclides, citado por Thiago, 1999.

A caracterização do capim existente na propriedade permite conhecer a qualidade do volumoso ofertado 
ao animal, porém é importante que a caracterização seja feita de forma a levantar a forragem a ser 
consumida pelo animal. A melhor maneira de coletar a forragem é o pastejo simulado, principalmente 
em sistemas de lotação contínua. Nesta forma de amostragem, a simulação do pastejo é realizada pela 
colheita de uma amostra de forragem por piquete, em áreas representativas da condição do pasto, 
procurando simular com a mão, o comportamento do bovino durante o pastejo, visando colher as 
estruturas morfológicas da forragem consumida pelos bovinos (Figura 8).
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Euclides et al., 1992 realizaram trabalho de avaliação de diferentes métodos de amostragem para se 
estimar o valor nutritivo de forragens sob pastejo, A - Extrusa de animais fistulados no esôfago; B - 
Forragem cortada ao nível do solo; C - Corte do topo da forragem; D - Cortes efetuados em camadas 
verticais de 10 cm e; E - Amostras simulando o pastejo animal. Foi observado em todos os piquetes 
amostrados, durante o período das águas, que a quantidade de forragem disponível era suficiente para 
garantir um pastejo seletivo. Não houve diferença (P>0,01) nos conteúdos de folha, PB e DIVMO entre 
as amostras obtidas pelos métodos A e E, mas estes conteúdos foram inferiores (P<0,01) nas amostras 
obtidas pelos métodos B, C e D. Desta forma, uma estimativa satisfatória da dieta selecionada por 
animais em pastejo, pode ser obtida pelo pastejo simulado. As amostras obtidas através de cortes não 
são representativas do material ingerido pelos animais.

4. VOCÊ CONHECE SEU REBANHO?

Toda propriedade possui diferentes categorias animais, com várias exigências nutricionais e o 
conhecimento das necessidades destes bovinos se faz necessário para planejarmos as estratégias 
de suplementação adequadas aos objetivos de desempenho desejados. O potencial genético só se 
manifesta quando um arraçoamento adequado é disponibilizado aos animais, e este é o fator que mais 
influência a diferença entre animais de mesma genética terem eficiência reprodutiva e desempenho 
precoce ou tardio em rebanhos brasileiros.

Figura 8. Animal em pastejo

Fonte: SSAP
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A caracterização do rebanho estratifica as diferentes categorias de cada rebanho e podemos planejar a 
melhor dieta em cada época do ano, de acordo com a necessidade de cada animal (Tabela 5). É muito 
importante que a classificação deles não seja somente por tipo de animal, como para vacas, bezerros ou 
garrotes, mas sim por lotes homogêneos de manejo, estado fisiológico e exigência nutricional.

Tabela 5. Exigências de diferentes categorias animais (% da MS)

Tabela 6. Grupos de pastejo baseados nas necessidades nutricionais

Fonte: Adaptado de NRC, 2000.

Fonte: Noller et al., 1997.

Animais mais exigentes ficarão nos melhores pastos e terão suplementação de melhor qualidade, 
enquanto os menos exigentes ficarão nos pastos piores e com estratégias de suplementação mais 
econômicas ou inclusive ausência de suplementação (Tabela 6). Quando os animais são classificados 
em grupos semelhantes quanto à sua exigência nutricional, há maior facilidade de operacionalização da 
suplementação adequada de diferentes categorias.
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5. QUANTAS CABEÇAS ALIMENTAR E QUAL A META 
DESEMPENHO?

O levantamento do rebanho atual da propriedade permite a montagem de estratégia de arraçoamento 
dos diferentes grupos de animais, sendo o ponto de partida para o planejamento da oferta de 
forragem e do programa nutricional a ser implantado (Tabela 7). Estabelecem-se então, os objetivos 
de desempenho para cada categoria, vacas, animais em crescimento e engorda para estabelecer qual 
a meta desempenho zootécnico a ser alcançado por grupo, analisa-se a viabilidade econômica de 
cada estratégia, bem como logística e operacionalização do fornecimento, capacidade de estocagem, 
viabilidade de mistura na propriedade ou compra de produtos prontos, sistema de controle do consumo 
e ajustes a serem feitos.

Tabela 7. Exemplo de levantamento inicial do rebanho

Fonte: SSAP

GEC1 = grau de estrutura corporal (tamanho de carcaça), CC2= condição corporal (acabamento de gordura).
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Entre os animais em reprodução, as que exigem maiores investimentos são as fêmeas, pois estas normalmente 
são maioria em um rebanho de cria, enquanto que o número de machos é pequeno e impactam pouco nos 
custos, porém, também devem ser bem arraçoados. As fêmeas em reprodução podem ser classificadas 
em quatro grupos: novilhas, vacas “solteiras” (vacas vazias sem bezerro ao pé), prenhes e lactantes.

A suplementação de novilhas zebuínas não traz grandes retornos quando a propriedade tem uma 
estação de monta definida, pois é difícil obter uma elevada proporção de novilhas Nelore prenhes 
com 15 meses. Outro problema que deve ser avaliado é a baixa taxa de ganho de peso das novilhas 
quando retornam ao pasto exclusivo, após período de suplementação. Produtores com novilhas F1 
zebu x europeu, tem a oportunidade de alterar o ambiente, intensificando o sistema, e garantindo 
níveis nutricionais para que novilhas cruzadas alcancem maturidade sexual aos 15 meses e que 
elevada proporção destas estejam prenhes na primeira metade da estação de monta. Para o Nelore, 
estes objetivos terão que ser alcançados com uma seleção intensiva para precocidade (Lanna e 
Packer, 2015).

A produtividade de vacas pode ser estimada pelas taxas de prenhes (TP); intervalo entre partos 
(IP); taxa de natalidade e desmama (TN e TD respectivamente); peso à desmama dos bezerros (PD); 
ordem de parto (OP); produção de quilos de bezerros por vaca (P); eficiência de produção de bezerro 
por vaca e por área (E e EA respectivamente), bem como o peso e a condição corporal (CC) das vacas 
antes da estação de parição (PAP e CCP), durante o acasalamento (PMA e CCM) e à desmama (PVD 
e CCD). 

Vieira et al., 2005 trabalhando com vacas Nelore durante quatro anos em pastagem de Brachiaria 
decumbens Stapf, com correção inicial da acidez e da fertilidade do solo e livre acesso a uma mistura 
mineral, observaram bons indicadores produtivos (Tabela 8), considerando a genética dos animais, 
demonstrando a eficiência produtiva dos mesmos a pasto. A ordem de parto (OP) influenciou o peso 
dos bezerros à desmama. Bezerros mais pesados foram produzidos pelas vacas entre a terceira e 
nona parição. Vacas em ordens de parto intermediárias foram mais produtivas que as vacas no início 
e no final da vida reprodutiva.



22

A criação de um sistema de controle nos permite detectar a eficiência de um sistema e identificar os 
gargalos de produção. Quando melhora-se ou piora-se a eficiência de apenas um índice reprodutivo, 
ex.: taxa de prenhes, afetamos grandemente a eficiência da propriedade (Tabela 9).

Outros índices reprodutivos também são importantes e necessários para um bom controle zootécnico 
e econômico como taxa de mortalidade de bezerros, idade e peso à primeira cria, relação vacas:touros, 
idade da vaca e ordem de gestação, doses de sêmen por prenhes, número de protocolos por prenhes, 
% de animais nascidos de inseminação e eficiência de cada inseminador.

Tabela 8. Índices de eficiência reprodutiva de vacas nelore em pastagens

Fonte: SSAP
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Tabela 9. Índices de produtividade de propriedades de cria quando alteramos 
a taxa de prenhes

Fonte: SSAP

Outro grupo de bovinos também importante dentro da propriedade são os animais em crescimento. Esta 
categoria tem os animais mais eficientes e ao mesmo tempo é o grande gargalo das propriedades em termos 
de produtividade. A pressão de seleção é o melhor e mais sustentável meio para a busca da precocidade, 
mas a ausência de uma nutrição adequada atrasa o desenvolvimento do bovino, elevando a idade de abate 
e primeira prenhez, afetando o desfrute das propriedades e da pecuária brasileira (Tabela 10).
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Em locais onde não existem limitações impostas pelo meio, o crescimento normal de um animal apresenta 
crescimento em curva sigmoide, permitindo que o indivíduo expresse todo seu potencial. A situação 
mais comum, no entanto, seria a existência de restrições (Ryan, 1990, citado por Medeiros e Lanna, 
2015). Estas restrições impõem estresse nutricional, que pode ser definido como qualquer limitação, 

Tabela 10. Influência da idade de abate e primeira parição no desfrute  
de um rebanho

Fonte: SSAP



25GTPS - Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável

tanto na qualidade, como na quantidade no arraçoamento do animal, que cause um crescimento inferior 
a seu crescimento normal (Boin & Tedeschi, 1997 citados por Medeiros e Lanna, 2015). Quanto maior 
a intensidade desse estresse, maior a redução nas taxas de crescimento que podem até ficar negativas 
(Hogg, 1991 citado por Medeiros e Lanna, 2015). Na fase posterior ao estresse nutricional, o animal 
compensa seu crescimento, mas este pode ser nulo, parcial ou incompleto (Figura 9).

Figura 9. Esquema hipotético mostrando as várias possibilidades de curvas de 
crescimento com e sem compensação do ganho e compensação completa ou parcial

Fonte: Medeiros e Lanna, 2015.

O animal produzido exclusivamente em pastagens tropicais não consegue satisfazer toda a demanda em 
nutrientes para manter um perfil ascendente da curva de crescimento, pois a oferta de forragem não é 
uniforme ao longo do ano, tanto em quantidade como qualidade. Assim, a bovinocultura desenvolvida à 
mercê da natureza pode estender a idade de abate e (ou) primeira cria para além de 36 meses, ensejando 
taxas de desfrute entre 15 e 17%. Valores estes muito baixos para uma pecuária sustentável. O ideal é 
alcançarmos índices de desfrute acima de 35% como o encontrado em países de pecuária desenvolvida, 
bem superiores aos 20% da pecuária nacional. A maior precocidade dos sistemas de produção será 
alcançada somente se houver ajuste nutricional entre a oferta de forragem com qualidade e a curva 
crescente de demanda do animal por nutrientes (Paulino et al., 2015).

Uma vez garantida a oferta de forragem em quantidade e qualidade adequada, a suplementação 
alimentar estratégica, estrutural ou tática constitui alternativa para promover os ajustes necessários. 
Entretanto, as alternativas tecnológicas disponíveis devem guardar íntima relação com o perfil 
tecnológico do sistema de produção, suas metas produtivas, ou seja, as taxas de desfrute almejadas. O 
gerenciamento da questão qualitativa envolve estratégias de suplementação que otimizem a utilização 
das forragens. As estratégias eficientes almejam, especificamente, atenuar as ineficiências da dieta que 
limitam a utilização da forragem basal (Paulino et al., 2015).
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A suplementação da dieta dos animais em crescimento, em pastejo com concentrado, permite aumentar 
o desempenho de animais, reduzindo a idade de abate ou da primeira cria. Contudo, as características 
nutricionais do suplemento devem variar em função da quantidade e da qualidade da forragem ofertada. 
A suplementação de animais sob pastejo permite aumento na capacidade suporte do pasto (Figura 10) e 
é interessante informar se as diferenças foram significativas, pois podemos ter experimentos montados 
com um número de observações (N) reduzido ou poucas repetições, o que reduz a sensibilidade do 
modelo e pode gerar diferenças numéricas elevadas sem diferença significativa estatisticamente. 

Portanto, além de avaliarmos os pesos dos animais e respectivos ganhos de peso, também é importante 
avaliarmos o consumo e custos de suplemento e a taxa de lotação e ganho por área (Correia, 2006 
citado por Reis,2009). Garcia et al., 2004, avaliou efeito de suplementação em novilhos durante a seca e 
também avaliou o custo por kg de ganho, a receita por kg de ganho e a relação entre a receita e o custo 
do ganho, índices econômicos adequados para medir a viabilidade econômica da estratégia nutricional 
alcançada (Figura 10).

Figura 10. Taxa de lotação, desempenho animal e produtividade de pastagem de 
capim Marandu, em função do nível de suplementação da dieta dos animais

Fonte: Correia, 2006 citado por Reis, 2009.
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Uma categoria que tem sido muito suplementada é a de animais em terminação. Desde o uso de 
misturas múltiplas até o confinamento, passando pelo semi confinamento e outras estratégias de uso 
de concentrado, em diferentes quantias e várias matérias primas na formulação. Durante a engorda 
torna-se fácil dimensionar a viabilidade, pois os animais serão abatidos imediatamente após os períodos 
de suplementação. Resende et al., 2014 encontraram melhores resultados na suplementação quando 
trabalharam com maior uso de concentrado (Tabela 12).

Tabela 11. Descrição do ganho médio diário (GMD kg/animal/dia), custos (R$/
animal/dia), custos/kg (R$/ kg de ganho/dia), receita (R$/dia) e relação receita: 

custo (R:C-R$) para cada animal suplementado

Tabela 12. Valores utilizados no cálculo do lucro alimentar obtido em função dos 
diferentes níveis de suplementação na terminação

Fonte: Garcia et al., 2004. 

Fonte: Resende et al., 2014

1 Suplementos: SMDPS: milho desintegrado com palha e sabugo + farelo de 
algodão; SFMV: farinha de mandioca de varredura + farelo de algodão; SCGS: 
casca do grão de soja + farelo de algodão.

2 Receita = GMD x R$ 1,86 (preço pago pelo kg de novilho no período).

3 R:C = receita/custo.
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Um parâmetro importante que tem sido pouco levantado nesta fase e talvez seja o mais importante 
para se avaliar a estratégia de arraçoamento é o ganho de carcaça (kg C/dia), índice negligenciado em 
função de ganho de peso vivo (kg PV/dia). 

Resende et al., 2014 comparando dois sistemas de terminação, confinamento convencional e engorda em 
pastagem, encontraram maior ganho de peso vivo no sistema convencional (Figura 11), mas a diferença 
do ganho foi menor quando se avaliou o ganho de carcaça (Figura12), pois os animais terminados no 
pasto apresentam maior rendimento do ganho, ou seja, depositavam mais carcaça por quilo de peso 
corporal. Diferença observada no ganho de peso corporal, que era mais de 0,200 kg/dia, passa a ser de 
apenas 0,043 kg/dia quando comparada com base no ganho em carcaça. 

Figura 11. Evolução do peso corporal em função dos sistemas de terminação 
(convencional vs pasto)

Figura 12. Ganho em carcaça, rendimento de carcaça e rendimento do ganho 
em função do sistema de terminação (convencional vs pasto)

Fonte: Resende et al., 2014

Fonte: Resende et al., 2014
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Quando se trabalha com elevadas quantidades de grãos na dieta, há uma melhora no rendimento 
de carcaça tanto pelo menor enchimento do rúmen como pelo maior ganho de carcaça, portanto é 
importante que o produtor tenha registro e acompanhamento do rendimento nas diferentes plantas 
frigoríficas que ele vende seus animais e avaliar melhor a suplementação em função do ganho de 
carcaça e não de peso vivo.

6. QUANTO DE VOLUMOSO E CONCENTRADO PRODUZIR 
E/OU COMPRAR?

O uso de alimentos volumosos suplementares ocorre quando o sistema de produção não consegue 
atender a demanda do rebanho na quantidade de alimento necessária (kg de MS/ cab./ dia), considerando 
que um animal adulto consome ao redor de 10 kg de MS por dia, normalmente trabalhamos com 
grandes quantidades de alimentos, por isso no planejamento dos projetos de produção de bovinos 
de corte, temos que ser bastante criteriosos na adoção dessa técnica e adotá-la, principalmente nas 
épocas em que a produção do pasto é reduzida.

Além disso, a necessidade de volumoso suplementar demanda ações de agricultura, ou seja, produção, 
estocagem e fornecimento de forragem em quantidade e qualidade para atender as diferentes 
categorias animais a serem tratadas. A operacionalização da agricultura de forragens é uma atividade 
como qualquer outra no agronegócio, exige investimentos em tecnologia, maquinários e mão-de-obra 
qualificada, além é claro de aptidão de clima e solos. Nussio e Daniel, 2012 consideram que a decisão 
de qual volumoso é mais adequado a cada sistema, deve ser tomada em função da logística, custo, 
produção e balanceamento da dieta. Estes autores pontuam que plantas como milho, sorgo, girassol, 
alfafa e aveia proporcionam volumosos de melhor qualidade enquanto que cana, silagem de capim e 
feno de gramínea são priorizados pela produtividade.

As opções são muitas e entre as mais importantes, Nussio e Daniel, 2012 apresentaram os parâmetros dos 
principais volumosos que se têm como opção de fornecimento durante a seca (Tabela 13). A produção 
de silagens de milho e sorgo envolvem maiores riscos e custos, porém consegue-se alimentos de melhor 
valor nutritivo que demandarão um menor uso de concentrados na dieta. Silagem de cana ou capim e a 
cana fresca são culturas de menor risco climático e maior produtividade, apesar de menor valor nutritivo.
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Estes autores estimaram para a silagem de milho, os custos da energia (NDT) quando se variou a 
produtividade e a qualidade da planta ensilada. Quando maior a produtividade e o valor nutritivo da 
forragem usada, menor o custo da energia. Quando a produtividade ou valor nutritivo é pequeno, o 
custo da energia do volumoso torna-se elevado e em alguns casos pode ser maior que o obtido através 
de concentrados energéticos inviabilizando o seu uso de forma econômica (Tabela 14). 

A simulação foi feita para silagem de milho, mas ela pode ser usada para outras forrageiras utilizadas na 
suplementação de inverno, pois o conceito se aplica a qualquer forrageira. A produção de volumoso na 
propriedade implica em uso de tecnologia e eficiência operacional elevada, com cultivares eficientes e 
melhorados paro arraçoamento animal, pois caso contrário, o uso de alimentos suplementares deixa de 
ser econômica, inviabilizando a adequada nutrição dos animais, visando produção elevada e sustentável.

Tabela 13. Valor nutritivo e produtividade de volumosos para suplementação 
de bovinos

Tabela 14. Custo de produção de NDT em função da produtividade de MS de 
volumoso suplementar (silagem de milho)

Fonte: Nussio e Daniel, 2012.

Fonte: Nussio e Daniel, 2012.
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O uso de alimentos concentrados na suplementação de bovinos ocorre, principalmente, quando 
precisamos melhorar a qualidade da dieta do projeto (níveis de energia e proteína), normalmente 
utilizamos quantidades menores do que a dos alimentos volumosos e seu uso é recomendado, 
principalmente para os animais de maior exigência (produção).

Várias matérias primas de concentrados elaborados em propriedades rurais precisam ser produzidos 
ou comprados de outras propriedades ou empresas de commodities. Grande parte da energia de 
suplemento de bovinos pode ser obtida da utilização de grãos, portanto, quando montamos uma 
estratégia de suplementação concentrada é importante termos conhecimento da aptidão agrícola da 
propriedade e proprietário, localização da propriedade em relação aos centros produtores de alimentos 
(Tabela 15), logística até a propriedade e dentro dela e estrutura de armazenamento da mesma. 

Propriedades ou produtores sem aptidão agrícola não devem se aventurar na produção de grãos, com 
o risco de que a ineficiência do empreendimento agrícola inviabilize a atividade pecuária. Fazendas e 
empresas rurais distantes dos centros produtores de grãos (Tabela 15) comprarão matéria primas para 
concentrado com maiores custos devido à elevada participação do frete nos preços destes produtos.

A logística dentro e fora da propriedade é um fator decisivo na utilização de suplementos, pois em 
algumas regiões, as estradas não permitem o trânsito de veículos pesados em parte do ano, ou até 
mesmo durante o ano todo, esse fato impossibilita a chegada de insumos (calcário, adubo, sementes...) 
que serão utilizados na produção dos alimentos, ou mesmo grãos e farelos comprados para serem 
utilizados nos suplementos. Não podemos esquecer que os alimentos suplementares terão que ser 
distribuídos para os animais dentro da fazenda, assim sua logística interna (estradas, cochos, mão-de-
obra, veículos...) é um fator decisivo na adoção do uso de suplementos.

Uma boa estrutura de armazenamento favorece compra de insumos para os concentrados nas épocas 
de maior oferta e menor preço, além de evitar perdas dos produtos dentro da propriedade. Quando 
se planeja esta estrutura de armazenagem tem-se que estudar sua localização dentro da propriedade 
para facilitar o acesso aos animais que serão tradados. Muitas vezes, a distribuição é feita por tratores 
com velocidade reduzida e demorarão muito tempo fazendo o trajeto até os locais onde ocorrerá a 
suplementação. A mobilidade dentro da propriedade com o uso de corredores, cocho próximos às 
estradas, presença de estrutura de armazenagem nos locais onde ocorrem a utilização dos alimentos, 
bem como funcionários capacitados e treinados para fazerem a distribuição e os controles de consumo 
de cada suplemento utilizado, bem como número de animais e categorias suplementadas. 

Por resultar em maior produtividade (kg de carne/ha), a suplementação pode reduzir a necessidade de 
área para a mesma produção, auxiliando na redução do impacto ambiental da atividade e no aumento da 
competitividade. No entanto, para a garantia da produção de um alimento de boa qualidade, os insumos 
não podem conter componentes ou resíduos que possam acarretar problemas à saúde animal e humana.
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7. QUANTO CADA ANIMAL CONSUMIRÁ DE 
SUPLEMENTO?

Conhecendo-se o rebanho (Tabela 7), diagnosticando a situação das pastagens (Figura 6) e sabendo das 
metas de desempenho desejadas, pode-se estabelecer um programa nutricional para todo o rebanho 
(Tabela 16). No exemplo usado estabeleceu-se que as vacas em reprodução, por exemplo, terão à sua 
disposição durante o verão 100 g por dia de um suplemento mineral adequado para elas

No inverno, serão suplementadas com 400 g de uma mistura múltipla visando melhor recuperação 
do escore corporal em pastagens com boa oferta de forragem de valor nutritivo inferior às suas 

Tabela 15. Origem e regionalização dos suplementos alimentares (N: Norte, NE: 
Nordeste, CO: Centro-Oeste, SE: Sudeste, S: Sul)

Fonte: Nussio e Daniel, 2012.
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necessidades. O consumo será de 21 kg de suplemento mineral e 62 kg de mistura múltipla por vaca 
ano. Todas as vacas do rebanho consumirão 21 t (700 sacos de 30 kg) e 62 t (2067 sacos de 30 kg), 
respectivamente de suplemento mineral e mistura múltipla. Da mesma forma, se calcula a necessidade 
de todas as categorias a serem suplementadas na propriedade.

Tabela 16. Exemplo hipotético de um programa nutricional de propriedade de 
cria, recria e engorda

Fonte: SSAP

*Valores em branco são categorias inexistentes no rebanho
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8. HÁ PASTO PARA TODOS OS ANIMAIS DO REBANHO?

Sistemas que exploram produções elevadas e sustentáveis em pecuária de corte partem do planejamento, 
execução, controle e ajustes do desempenho animal. A estimativa da oferta de forragem é uma medida 
importante para o planejamento da propriedade. A partir do levantamento do rebanho e diagnóstico 
das pastagens determinamos a necessidade de suplementação volumosa e concentrada da propriedade 
(Figura 13).

Figura 13. Acúmulo de forragem e consumo de forragem de uma propriedade de 
cria, recria e engorda com duas UAs / ha.

Fonte: SSAP

Observamos, nesse exemplo, que de abril até agosto as pastagens não são suficientes para atender 
as necessidades dos animais tanto em quantidade (Figura 13), como em qualidade (Figura 7). A partir 
deste diagnóstico, se faz o planejamento da necessidade de volumoso suplementar e a quantidade de 
matéria prima para rações a se adquirir.
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9. QUANTO DE VOLUMOSO PRODUZIR E QUANTO DE 
GRÃO COMPRAR? 

A partir do diagnóstico, verificamos se ocorre déficit de forragem em um período do ano, se monta uma 
estratégia para essa época. Pode-se diminuir a demanda, reduzindo o número de animais da propriedade 
ou aumento da oferta, com a produção de alimentos volumosos suplementares para os meses em que o 
acúmulo de forragem pelas pastagens é inferior às necessidades dos animais (Figura14).

A necessidade mensal de volumoso suplementar pode ser calculada pela fórmula:

NV = ((Ei + Af) - (C + P + Ef) * A; 

Onde: 

NV = necessidade de volumoso suplementar por mês (t MS / ha);

Ei = estoque inicial de volumoso (t MS ha), estimado por amostragem; 

Af = acúmulo de forragem no mês, pode ser considerado nulo na seca devido a estacionalidade de 
produção (t MS ha), 

C = consumo de forragem = número de UAs * 2,2% * 450/1000 (t MS ha);

P = perdas no pastejo – 30 a 50% da forragem existente (t MS ha);

Ef = estoque final de volumoso desejado (t MS ha).

A = área da propriedade (ha).

Ex.: NV = ((0,465+0,333) - (0,65+0,074+1,224)) * 830 = 954,50 t MS. 
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10. QUAL A NECESSIDADE DE ÁGUA?

A água compreende cerca de 70% da carcaça desengordurada dos animais adultos. Ela é necessária para 
regulação da temperatura corporal, bem como para o crescimento, reprodução e lactação, digestão, 
metabolismo, excreção, hidrólise da proteína, gordura e carboidratos, regulação da homeostase, 
lubrificação de articulações, protetor do sistema nervoso, transporte do som e visão. A água é um 
solvente da glicose, aminoácidos, íons minerais, vitaminas hidrossolúveis e meio de transporte de 
metabólitos no corpo (NRC, 2000). 

O consumo à vontade de animais com acesso livre à água de boa qualidade normalmente é suficiente 
para atender a necessidade de ingestão de bovinos. A exigência de água é afetada por vários fatores que 
incluem taxa e composição do ganho, gestação, lactação, atividade, tipo de dieta, ingestão de matéria 
seca e temperatura ambiental (NRC, 2000). Restrições na ingestão dela reduzem o consumo da dieta, 

Figura 14. Estoque de forragem (volumoso) considerando acúmulo da pastagem, 
consumo e perdas no pastejo e volumoso suplementar, demanda e necessidade 

de volumoso suplementar.

Fonte: SSAP
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resultando em menor produção. A necessidade mínima de água é reflexo da necessidade de crescimento 
do corpo e crescimento fetal ou lactação bem como as perdas por urina, fezes e suor, Qualquer coisa 
que influencia estas necessidades ou perdas influenciam a necessidade de água (NRC, 2000). 

O fornecimento de água em quantidade e qualidade faz parte do rol de exigências da comunidade 
internacional, sendo fundamental a adoção de boas práticas de produção e de manejo animal para a 
comercialização dos seus produtos. Santos et al. 2013 realizaram trabalho visando desenvolver um índice 
para avaliar adequação do requerimento de água para bovinos em uma fazenda Pantaneira, com o intuito 
de compor indicadores para o desenvolvimento da ferramenta FPS (Fazenda Pantaneira Sustentável). A 
definição do índice baseou-se nos parâmetros mínimos necessários para quantificar os requerimentos de 
água dos bovinos: tamanho da invernada ou unidade de manejo, número de animais e categoria, número 
e tipo de bebedouros disponíveis (tamanho, tipo, profundidade localização geográfica).

A partir destas medidas definiram-se critérios e respectivas classes de avaliação (ideal, moderada e 
ruim) com base na literatura e opinião de especialistas. Foram considerados quatros critérios: 1. 
Acesso/distância (ideal- até 2 km; moderado- 2 a 4 km e ruim - acima de 4 km); 2. Análise da limpeza e 
turbidez da água por meio da análise visual da presença de fezes, lodo, algas, entre outras sujeiras (ideal 
- sem sinais de sujeira; moderado - alguns sinais de sujeira, mas em níveis moderados e ruim– muita 
sujeira); 3. Espaço disponível por animal que corresponde metros linear/cabeça (ideal - acima de10cm/
animal; moderado - 4 a 10 cm/animal e ruim - abaixo de 4cm/animal); 4. Disponibilidade e Vazão (ideal- 
acima de 50 litros de água/animal com boa vazão; moderado - entre 30 e 50 litros de água com vazão 
moderada; ruim - abaixo de 30 litros de água/animal com vazão ruim).

Neste trabalho, o acesso (distância mínima) foi quantificado a partir de imagens de satélite. No caso da 
vazão, está só pode ser estimada em tanques artificiais no qual é possível medir o tempo necessário 
para completar um volume conhecido. A partir destas informações gerou-se o índice de adequação do 
requerimento de água (IARA), classificados em três níveis de escore:

Adequado - IARA = 3. Este escore é obtido quando o acesso aos corpos d’água e bebedouros é 
garantido, com espaço ideal por animal. A quantidade e qualidade da água dos bebedouros disponíveis 
atendem adequadamente às necessidades dos animais em pastejo;

Moderado – IARA = 2. O escore 2 é obtido quando os animais têm acesso à água, mas a distância e 
espaço é moderado e a quantidade e/ou qualidade estão aquém do nível desejado;

Não adequado – IARA = 1. Quando os critérios descritos acima estão no nível ruim.
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Uma forma de garantir adequação do requerimento de água são os bebedouros que oferecem aos 
bovinos criados em pasto, água de melhor qualidade, fresca e limpa, conforme suas necessidades de 
ingestão, com acesso melhor, evitando custos energéticos por parte do animal e disputas hierárquicas. 
Portanto o uso de bebedouros na produção de bovinos em pasto oferece ganhos na produtividade, 
visto que, vários trabalhos publicados reportam que ocorrem acréscimos tanto em ganho de peso, 
como em produção de carne e leite, quando os animais são abastecidos por bebedouros. Quanto à 
sustentabilidade e preocupação ecológica, o bebedouro, oferece a alternativa de evitar acesso às aguadas 
naturais (matas ciliares e mananciais), evitando assim processos erosivos, que levam à degradação das 
fontes naturais de água (Tavarez e Benedetti, 2011). 

Bica, 2005 avaliou o comportamento de bovinos de corte frente a diferentes formas de suprimento de 
água em dois experimentos. No primeiro, com o objetivo de avaliar o efeito da fonte de água sobre o 
comportamento e o desempenho de bovinos, oito grupos de seis novilhos foram supridos com água 
fornecida em bebedouros ou em açudes. No segundo experimento, utilizando quatro grupos de 12 
animais, dentre os quais seis com e seis sem experiência prévia com bebedouros, foi verificado se 
a eventual preferência pelo bebedouro ou pelo açude seria afetada pelo fato dos animais já terem 
experiência com as alternativas apresentadas.

Uma avaliação da percepção de produtores rurais sobre o fornecimento de água para os bovinos foi 
realizada com oito entrevistados, ouvidos quanto ao reconhecimento da importância e à disposição 
em melhorar o suprimento de água aos animais. Uma vez incorporada a experiência de beber em 
bebedouro, os bovinos desenvolveram uma preferência por essa alternativa de suprimento de água, 
bem como ganharam mais peso do que aqueles que somente podiam beber em açude, apresentando 
um ganho médio diário 29% superior durante o período experimental. É possível inferir que além de 
vantagens na criação animal em si, o uso de bebedouros concorre para a preservação de taludes e da 
qualidade dos cursos d’água.

Coimbra, 2007 encontrou para novilhas de corte resposta ao tipo de bebedouro, apresentando maior 
ingestão de água, eventos de bebida e tempo bebendo no bebedouro de sua preferência. Com isso 
podemos aperfeiçoar a administração de água nas criações, melhorando o bem-estar e o desempenho 
animal. Ainda, foi evidenciado que o local do bebedouro (piquete ou corredor), no sistema de produção 
de bovinos em pastejo rotacionado, modifica o comportamento e a ingestão de água destes. O 
bebedouro localizado dentro do piquete de pastoreio possibilitou aos animais maior ingestão de água, 
eventos de bebida e tempo bebendo.

Tavarez e Benedetti, 2011 afirmam que a altura dos bebedouros deve ficar entre 65 a 85 cm para animais 
adultos, com profundidade mínima variando de 15 a 30 cm. Em relação à área de bebedouro deve-se 
provisionar 60 cm linear para que, 15% dos animais bebam simultaneamente. Quando o número de 
animais for superior a 200, adotar a área de 60 cm linear para 20% dos animais, o que representa de 9 
a 12 cm lineares de bebedouro /animal adulto.
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Para Goulart, 2006 as alterações na altura da forragem encontradas dentro de um pasto ou piquete 
indicaram a preferência dos animais por áreas que minimizassem o deslocamento horizontal e vertical em 
relação à aguada e áreas com forragem que favorecesse a otimização da dieta. Porém, devido a limitação 
de recursos forrageiros decorrente do avanço do período de ocupação de 60 dias, os animais passaram a 
frequentar também áreas distantes da água, evidenciando uma distribuição temporal do uso de pastagem.

Portanto, em uma pastagem, as áreas próximas à aguada serão pastejadas primeiro e a estrutura da 
forragem da área distante pode ficar prejudicada se o tempo para que o animal frequente esta área 
for grande o suficiente, caracterizando um quadro de pastejo desuniforme. A localização da aguadas 
foi mais importante do que a configuração do relevo na determinação da distribuição do pastejo e os 
animais utilizam mais os relevos acidentados quando a aguada está localizada no topo, rodeada por 
locais declivosos. Este autor encontrou menores alturas da pastagem (46 - 58 cm) em áreas próximas à 
agua (0 - 316 m) e maiores (54 - 164 cm) em áreas mais distantes (531 - 768 m).

O diagnóstico da necessidade de água é muito importante para o dimensionamento do projeto hídrico 
da propriedade. Palhares, 2005 elaborou tabela para que o produtor possa estimar a necessidade de 
água de sua propriedade (Tabela 17)

Tabela 17. Necessidade de consumo água para humanos, bovinos, aves 
e suínos por dia

Fonte: Palhares, 2005.
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11. COMO CONTROLAR QUALIDADE, DEMANDA, 
OFERTA, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTOS SUPLEMENTARES?

Toda ração fornecida aos animais parte do princípio que existem quatro dietas: a formulada, a misturada, 
a fornecida e a efetivamente consumida pelos animais, portanto se faz necessário montar um programa 
de controle de qualidade desde a compra até o fornecimento aos animais. Todo alimento produzido ou 
comprado pela propriedade precisa ter controlado sua qualidade. Não é possível que uma propriedade 
faça todos os tipos de análises, de todos os alimentos usados, portanto pode-se priorizar três tipos de 
análises: matéria seca na dieta (micro-ondas), análise bromatológica e análise de toxinas.

Os animais consomem a ração para obterem os nutrientes que estão na matéria seca desta, portanto não 
se pode comparar alimentos na base natural, mas sim descontando a água que existe em cada um. Como 
existe uma variação grande matéria seca de alguns ingredientes de ração, principalmente nos volumosos, 
a matéria seca deste pode ser medida com o uso de um micro-ondas, metodologia simples e barata. Souza 
et a., 2002 afirma que quando comparada à secagem convencional, o emprego do forno de micro-ondas 
apresentou alta correlação ao nível de 95% de confiança, com baixos coeficientes de variação (< 2%). 
Medeiros, 2015 descreve o método de determinação de MS como sendo bastante prático e que pode ser 
feito na própria fazenda com a evaporação de toda a água da forragem através do aquecimento no forno 
de microondas. A seguir é apresentada a marcha analítica para a realização desta determinação:

1) Material Necessário: forno de microondas com prato giratório, bandeja de material não higroscópico 
(plástico, por exemplo), balança com precisão de, no mínimo, 0,1% do peso da amostra, copo comum. 

2) Procedimento: a) Pese a bandeja e anote o peso, b) Coloque uma amostra representativa do material 
a ser analisado sobre a bandeja. Anote o peso da bandeja + amostra, c) É necessário colocar um copo 
com água no microondas, que ajuda evitar que a amostra carbonize, d) Coloque a bandeja + amostra 
no micro-ondas, e) Ajuste o temporizador do microondas para 3 minutos, na potência máxima e 
ligue-o, f) Retire a bandeja + amostra do microondas. Pese e anote, g) Repita os itens “e” e “f” até que 
as leituras das pesagens repitam o mesmo valor por duas vezes (ou mais) ou que o valor não afete o 
cálculo em mais de 1% do valor da umidade,
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3) Faça os cálculos conforme a fórmula: 

% Água da Amostra = 100 x Peso Inicial da Amostra - Peso Final da Amostra
        Peso Inicial da Amostra

Peso Inicial da Amostra = (Peso da Amostra + Peso da Bandeja) - (Peso da Bandeja). 

Peso Final da Amostra = (Peso da Amostra após peso constante+ Peso da Bandeja) - (Peso da Bandeja).

% MS = 100 - % Água da Amostra 

As análises bromatológicas devem ser feitas em laboratórios especializados e todos os resultados devem ser 
arquivados, formando um banco de dados para formulações futuras. O controle da qualidade é essencial, 
tanto para volumosos como para uso de resíduos de cultura, incluindo-se os resíduos de pré limpeza e de 
indústria, em razão da enorme variabilidade encontrada nestes produtos não padronizados (Cruz, 2015).

Entre os principais métodos de análise estão o método de Weende e o de Van Soest. Rodrigues, 2010 
descreve estes métodos e destaca que o esquema de Weende consiste num conjunto de determinações 
que caracterizam os grandes grupos de nutrientes, sem levar em conta os nutrientes “per se”. O método de 
Van Soest, para determinação da qualidade de forrageiras, apresenta vantagens em relação a outros, em 
virtude de sua maior precisão, além de fornecer melhores informações sobre importantes componentes 
que afetam a digestibilidade: fibra em detergente ácido, celulose, lignina, cinza, sílica etc.

Quando trabalhamos com alimentos que passaram por processos fermentativos ou com problemas de 
secagem, podemos ter a presença de toxinas contaminantes como a aflatoxina e então devemos fazer análises 
específicas para determinação destas substâncias, que somente são realizadas por laboratórios especializados.

A análise da oferta e demanda de grãos ao longo do ano é determinante para estimarmos custos 
de dietas, necessidade de estocagem e época de compra dos produtos. Apesar da grande variação, 
a BM&FBOVESPA pode ser um indicativo época da oportunidade de compra a preços melhores 
e a viabilidade de estocagem. Quando a diferença de preços safra e entressafra é pequeno, não há 
necessidade de grandes estoques, mas quando esta é grande pode-se elevar os estoques dos principais 
produtos. O milho é um balizador do preço da energia, enquanto que a soja é indicativo dos preços das 
fontes de proteína (Figura 15). Caso os preços sejam interessantes pode-se também utilizar a bolsa para 
fazer hedge e travar os preços para as épocas de compra mais favoráveis.
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É importante também o acompanhamento das previsões de safra e estoques nacionais e internacionais 
de milho e soja, pois estes impactam nos preços dos produtos e matéria primas utilizadas pelo produtor. 
Felizmente hoje é grande o número de informações disponíveis sobre o mercado tanto de órgãos 
governamentais, entidades de classe (16) e empresas privadas de consultoria. 

Quando os estoques estão elevados, há uma expectativa de preços menores, facilitando a aquisição de 
insumos para suplementação de bovinos, sendo o inverso verdadeiro para estoques baixos.

Figura 15. Preços futuros da soja e milho, pregão de 05/03/2015
da BM&FBOVESPA.

Figura 16. Oferta e demanda de milho para 2015, relatório 
USDA de fevereiro de 2015

Fonte: BMF&BOVESPA.

Fonte: USDA/Elaboração:DTE/FAEP
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Uma boa estratégia para evitar preços elevados de matérias primas para rações é o armazenamento 
na propriedade, porém enquanto em outros países como a França, Argentina e Estados Unidos, a 
armazenagem dentro da fazenda representa de 30% a 60% da safra, no Brasil, esta prática não é muito 
difundida, apresentando um percentual pouco expressivo de aproximadamente 5%. Diversos fatores 
contribuem para esse baixo índice, destacando-se dentre eles, o econômico. Acredita-se, que uma 
unidade armazenadora, técnica e convenientemente localizada, constitui uma das soluções para tornar 
o sistema produtivo mais econômico (Reginato-d´Arce, 2015).

Mantovani, 2015 recomenda que alguns cuidados devem ser tornados quando da armazenagem em 
sacos: limpeza e inspeção periódica nos armazéns, prevenção contra incêndios, técnica de empilhamento 
dos sacos, proteção contra ataques de insetos e roedores, padronização da sacaria. A armazenagem 
a granel, tecnicamente conduzida, é a que mais se aconselha, sendo a forma de armazenagem que 
apresenta a maior economicidade em função do maior volume de grãos por volume de capacidade 
estática da unidade armazenadora. É um processo que apresenta grande facilidade para manejo do 
produto, e para controle de umidade e ataque de insetos. O teor de umidade ótimo para a armazenagem 
pode variar de 12,5% a 13,5%, dependendo da temperatura, condições do grão e período previsto 
para a armazenagem. Sempre que a temperatura dos grãos estiver 50 C acima da temperatura média 
externa, deve-se promover a aeração ou então transportar os grãos de um silo para outro (transilagem).

Os produtos serão então moídos; dosados; misturados; processados e o produto acabado será então 
armazenado ou ser distribuído aos animais. A qualidade da mistura é muito importante, Lage, 2011 
aponta que a ótima qualidade da mistura é obtida quando as propriedades dos componentes são 
similares; o sistema de dosagem e pesagem tem precisão necessária; se temos modelo adequado do 
misturador e se respeita o tempo necessário da mistura.

A ração deve ser então distribuída de forma controlada e adequada a cada categoria. Um sistema de 
controle do fornecimento para abastecer de dados software de controle ou mesmo planilhas deve ser 
implantado. Inicia-se com o treinamento dos peões ou tratadores que devem anotar todas as informações 
em cadernetas, fichas (Figura 17a) para registrar todo o fornecimento dos suplementos e rações. Estes 
dados são então lançados em planilhas ou programas, elaborados relatórios (Figura 17b) e a partir da análise 
(Figura 17c) se fazem os ajustes. Quanto mais cedo estes ajustes ocorrerem, melhor será o resultado.
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12. QUAIS ESTRATÉGIAS DE SUPLEMENTAÇÃO USAR?

Cada categoria tem suas exigências e peculiaridades. A nutrição da vaca de corte é a grande responsável 
pela resposta adequada em kg de bezerro desmamado/ano. A melhor estratégia para se ter elevados 
índices reprodutivos é ter pastagens de qualidade. Nicodemo et al, 2004 não obtiveram respostas à 
suplementação proteico energética quando esta foi fornecida em pastagens com boa oferta de forragem. 

A suplementação de vacas visa elevar a condição corporal delas, melhorando a reprodução e o peso à 
desmama de bezerros. Vieira et al, 2005 obtiveram elevados índices reprodutivos quando a condição 
corporal de vacas era entre 3,0 (multíparas) e 3,5 (primíparas), considerando-se 1 como magras e 5 
como gordas. A suplementação de fêmeas torna-se interessante quando não há pastagens de qualidade 
e para animais jovens e primíparas. Vaz et al, 2012 encontraram taxas mais elevadas de prenhez em 
novilhas suplementadas com 7,0 g/kg em relação aos animais não suplementados (Tabela 18).

Figura 17. Exemplo de ficha de controle de suplemento (a), planilha de controle 
(b) e consumo de suplemento mineral por setor ou rodízio(c)

Fonte: SSAP
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Bezerros em lactação também apresentam resposta à suplementação. A suplementação em creep 
feeding com concentrado para bezerros lactentes mantidos em pastagens de Brachiaria brizantha 
cv. Marandu, no início da seca, mostrou ser uma técnica que beneficia não só o desempenho desses 
animais, mas também das matrizes (Tabela 19). O melhor suplemento nessas condições foi com 
concentrado energético-proteico, pois houve melhora na ingestão e no aproveitamento dos nutrientes, 
no desempenho dos bezerros (Sampaio et al., 2010).  

Tabela 18. Desempenho reprodutivo de novilhas submetidas a diferentes níveis 
de suplementação durante o período de acasalamento aos 14 meses de idade

Tabela 19. Desempenho de bezerros Canchim lactentes e características corporais 
das matrizes, mantidos em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu, 

nos diferentes tratamentos

Fonte: Vaz et al, 2012
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O uso da suplementação de bezerros lactantes não pode ser uma prática isolada, pois animais que 
recebem creep feeding e depois são submetidos a dietas comuns, têm desempenho inferior aos animais 
que não receberam este arraçoamento, elevando-se os custos sem aproveitar deste melhor crescimento 
até a desmama (Tabela 20).

Tabela 20. Ganho de peso de bezerros canchim com e sem creep feeding durante 
o aleitamento, pós desmama e no confinamento.

Fonte: Sampaio et al., 2010.

Fonte: Cunha et al., 1984 citados por Medeiros e Lanna, 2015.

Médias com letras distintas nas linhas diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade; 

¹PC – peso corporal; EGC – espessura de gordura de cobertura; ²CEP = concentrado 
energético proteico; CP = concentrado proteico; CE = concentrado energético; SC = 
sem concentrado; ³CV – coeficiente de variação. 

Após a desmama, o animal que recebeu creep feeding durante o aleitamento deve ser suplementado, 
pois esta coincide com o período de menor oferta de forragem, bem como forragem de qualidade inferior 
(Figura 7). Para que bezerros (as) desmamados (as) tenham bom desenvolvimento nesta fase, deve-se usar 
estratégia de suplementação que melhore o desempenho animal. O uso de mistura múltipla (proteinado) 
nesta fase promove um maior consumo de forragem, melhora a ingestão de nutrientes, aumenta taxa de 
degradação ruminal, melhorando o desempenho animal, mesmo em forragens de menor valor nutritivo 
(Tabela 21). Esta estratégia apresenta elevada relação benefício: custo, pois se aumenta a resposta das 
diferentes categorias suplementadas com o aporte de pequenas quantidades de concentrado. 
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Estes suplementos fornecem pequenas quantidades do principal nutriente que falta nas pastagens no 
período seco do ano, a proteína, além de minerais e aditivos. O fornecimento tem operacionalização 
semelhante ao uso de suplementos minerais, mesmo com consumo mais elevado e necessidade 
de espaço de cochos maior, facilitando a adoção desta tecnologia sem grandes alterações na rotina 
operacional da propriedade. Alguns cuidados são necessários, como não fornecimento em dias de 
chuvas, uso de cochos cobertos e/ou furados e adaptação à nova dieta, devido ao uso de ureia nas 
formulações que é uma fonte econômica de fornecimento de proteína a ruminantes.

Quando desejam-se elevados desempenhos tanto na seca como no verão, faz-se necessário o uso 
de quantidades maiores de suplemento. Silva et al., 2009 revisaram os resultados de experimentos 
de suplementação a pasto e as possíveis interferências da disponibilidade e qualidade da forragem e 
os níveis de suplementação nos desempenhos e concluíram que, a suplementação pode ser feita em 
qualquer época do ano, mas os autores se concentraram no período seco, por acreditarem que as 
melhores respostas produtivas e econômicas ocorram neste período. Eles notaram que a redução sobre 
o consumo em pastejo, é mínima até o nível de suplementação de 0,3% do peso corporal (PC) podia 
e quando a ingestão de suplemento aumenta para níveis acima de 0,3% do PC, o consumo de pasto é 
reduzido e que esse decréscimo pode ser ainda maior quando a oferta de suplemento é de 0,8% do 
PC. A suplementação propiciou aos bovinos maiores ganhos do que os recebendo apenas sal mineral 

Tabela 21. Consumo estimado de nutrientes conforme o NRC (1996) utilizando-se 
controle (sem suplementação proteica) e suplementos com 30, 40 e 50% de proteína

Fonte: Oliveira et al., 2009. 
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no período seco (Figura 18). Devem-se garantir pelo menos 4.500 kg de MS total/ha, 1.200 kg/ha de 
MSV, oferta de 10 a 12% do PC de MS da forragem e 6% de MS potencialmente digestível, para garantir 
seletividade, ganhos individuais satisfatórios, sem comprometer o ganho por área.

Figura 18. Ganho médio diário (g) de bovinos em pastejo de Brachiaria decumbens 
ou B. brizantha, durante o período seco do ano, em função do nível de ingestão do 

suplemento, expresso em % do peso corporal.

Fonte: Silva et al., 2009.

13. QUAIS OS SUPLEMENTOS A SEREM USADOS? 

13.1. SUPLEMENTAÇÃO VOLUMOSA

Um conceito importante sobre suplementação volumosa é que esta tecnologia, mesmo melhorando o 
desempenho animal, é uma estratégia de aumento da taxa de lotação média da propriedade (Tabela 
21). Quando temos volumosos reservados para a seca, podemos usar o potencial máximo das pastagens 
no verão. Isto normalmente não ocorre em propriedades sem volumoso suplementar porque se tem 
que subutilizar as pastagens no verão, para sobrar parte da forragem para a época de pequeno ou 
crescimento nulo da forragem, inverno (Figura 1). 
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A escolha do volumoso a ser utilizada torna-se uma decisão importante dentro de um sistema sustentável 
de produção. Daniel et al, 2011 fizeram estudo com objetivo: oferecer, de forma comparativa, opções 
agrícolas para equacionar a disponibilidade de forragem na propriedade durante o período de escassez 
de forragem da pastagem. Eles abordaram os aspectos de viabilidade agronômica, associados a 
parâmetros qualitativos, o custo estimado das diferentes opções e os aspectos ambientais relacionados 
à produção destas forragens. Do ponto de vista de produtividade agronômica, ressaltaram o potencial 
da cultura de cana-de-açúcar, bem como sua competitividade em custo por unidade de massa seca e de 
nutriente contido. Em sua simulação de engorda confinada, a receita líquida sobre o custo alimentar da 
arroba foi 19,75% superior que aquelas apontadas para a silagem de milho. Para os autores, a cultura da 
cana destacou-se com maior rendimento por unidade de produto animal e de receita líquida por área 
explorada. As silagens de capins tropicais, embora apresentassem elevada produtividade, tiveram alto 
custo de matéria seca e nutrientes, decorrente de perdas importantes no processo de conservação e 
dos custos dos conjuntos mecanizados utilizados nas operações de colheita, transporte e compactação. 
Esse fato também contribuiu para o aumento nas emissões de CO2 e a demanda cumulativa de energia 
por unidade de massa seca processada nessa fonte de forragem (Tabela 23).

Tabela 22. Estimativa da taxa de lotação em função da área de volumoso 
suplementar da propriedade

Fonte: SSAP

Considerou-se: estacionalidade da produção de 80%, produção de milho = 13 t MS/ha, 
produção de cana = 25,2 t MS/ha, 180 dias de suplementação no inverno, consumo de 
MS = 10 kg MS/UA.dia.
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13.2. SUPLEMENTO MINERAL

Deficiências de minerais são comuns em bovinos em pastejo. Os elementos minerais mais comumente 
deficientes nas pastagens tropicais são fósforo, sódio, cobre, cobalto, zinco, iodo e, em áreas específicas, 
selênio, manganês. Existe uma condição ótima de concentração e forma funcional para cada elemento 
no organismo, a fim de manter sua integridade estrutural e funcional, de maneira que a saúde, 
crescimento e reprodução mantenham-se inalterados. O requerimento mineral depende muito do 
nível de produtividade. O aumento da taxa de crescimento, reprodução e produção leiteira aumenta os 
requisitos minerais (Moraes, 2001). 

Assim, o fornecimento de minerais deve levar em consideração a faixa de ganho esperada. É importante 
levar em conta que o animal não possui reservas prontamente disponíveis de alguns elementos minerais, 
que devem ser fornecidos diariamente, como é o caso do sódio e do zinco. Suplementar com minerais 
é a forma de suprir aos animais com os nutrientes minerais necessários para corrigir as deficiências ou 
desequilíbrios de sua dieta, na quantidade necessária e na época certa, visando à saúde do animal. Para 
uma mistura mineral ser adequada, é importante que contenha os elementos deficientes ou marginais 
na região, considerando-se a dieta do rebanho (Moraes, 2001).

Tabela 23. Simulação de custos e receita líquida sobre custo alimentar gerados por 
rações compostas por diferentes volumosos para bovinos de corte confinados

Fonte: Daniel et al., 2011.

1 Consumo de matéria seca predito ~ 9,0 kg MS/d, 2 Inclui apenas o custo da ração; Preço 
da arroba = R$ 100,00. 
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Para bovinos mantidos exclusivamente em pasto, a suplementação de minerais é feita, geralmente, 
em cochos, sempre cobertos, colocados em locais estratégicos do pasto e regularmente abastecidos. 
A mistura mineral deve estar sempre à disposição no cocho, pois o consumo, para ser efetivo na 
suplementação das exigências, tem de ser contínuo.  Um dos problemas relacionados com o fornecimento 
de misturas minerais à vontade nos cochos é que o consumo é variável e errático.

O sal comum (NaCl), por ser palatável e bem aceito, é um importante veículo para ingestão de outros 
minerais, sendo então incorporado na proporção de 30% a 50% da mistura total. No entanto, deve-
se atentar para o fato de que o cloreto de sódio também limita o consumo do suplemento mineral: 
considera-se que, em média, o animal lambe o sal até satisfazer as necessidades de sódio, quando 
então perde o apetite pela mistura oferecida no cocho. Embora o consumo da mistura mineral varie 
com a fertilidade do solo, qualidade e manejo das pastagens, o pecuarista deve sempre ter o cuidado de 
controlar o fornecimento da mistura mineral, assegurando a qualidade da suplementação às exigências 
das categorias a serem suplementadas (Moraes, 2001).

A quantidade de mistura mineral ingerida diariamente é o fator mais importante a ser considerado na 
suplementação de bovinos mantidos em pasto. As fazendas devem estabelecer um controle para estimativa 
de consumo médio diário, pois só assim será possível avaliar a suplementação.  As recomendações dos 
fabricantes de suplementos minerais devem ser sempre seguidas, mas torna-se também necessário o 
estabelecimento do controle da quantidade dos diferentes elementos minerais fornecidos pela mistura, 
para caracterizar o potencial de atendimento das exigências nutricionais dos bovinos. Os suplementos 
minerais comerciais, já prontos para um tipo específico de categoria, nunca devem ser diluídos. Eles têm 
na embalagem o rótulo de garantia com a concentração dos elementos minerais (grama ou miligrama 
por quilo da mistura) e os ingredientes que compõem a mistura (Moraes, 2001).

Algumas características são recomendadas para uma mistura mineral completa e de boa qualidade 
(McDowell & Conrad, 1977 citados por Moraes, 2011):

• Conter, no mínimo, de 6% a 8% de fósforo total, o que significa uma ingestão média diária de 3 
g a 4 g de fósforo para o consumo de 50 g da mistura. Em pastagens com teores muito baixos de 
fósforo, a mistura mineral deve ter pelo menos cerca de 8% a 10% de P. Esse teor pode ainda ser 
insuficiente para vacas de cria, que devem necessitar da suplementação de 7 a 9 g P/dia. O restante 
para complementar as exigências é fornecido pela pastagem.

• A relação Ca:P na mistura não deve se distanciar muito de 2:1. Os teores de Ca nas forrageiras do tipo 
Brachiaria sp. variam entre 0,22% e 30% nas águas e de 0,26% a 0,40% na seca; Panicum sp. de 0,26% 
a 0,30% nas águas e de 0,40% a 0,46% na seca.

• A mistura mineral deve fornecer 100% das exigências para cobalto, cobre, iodo e zinco e, dependendo 
da região, o manganês.
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• A mistura deve prover ingredientes de alta qualidade, com boa disponibilidade biológica dos 
elementos fornecidos.

• Deve ser formulada de modo que tenha um consumo concordante com as exigências do animal (uso 
de 1% a 2% de melaço ou outro produto de elevada aceitação pelo bovino).

• Deve ter origem idônea, com garantia de controle de qualidade em relação à exigência do animal. 
Não deve incluir ingredientes com elementos tóxicos em níveis que possam trazer riscos à saúde 
animal, como F, chumbo (Pb), cádmio (Cd), arsênio (As) e mercúrio (Hg).

• Os ingredientes devem possuir tamanho de partículas e características físicas que permitam uma 
mistura uniforme e sem separação de ingredientes.

• As formulações devem ser feitas considerando a região envolvida, o nível de produção animal 
(animais que exigem alta eficiência na fase de crescimento, os requisitos de zinco, para touros e vacas 
em produção na região dos Cerrados, podem ser dobrados) e as condições climáticas, combinando 
qualidade e economia.

Providenciar espaço de fácil acesso (inclusive a animais de menor porte) e número de cochos suficientes. 
De modo geral, estima-se que 5 centímetros/cabeça, de cada lado do cocho, sejam adequados (100 
animais = cocho de 2,5 metros de comprimento, acesso dos dois lados), exigindo-se pelo menos um 
cocho para cada 50 hectares de pastagem. Fornecer as misturas regularmente. Evitar que elas se 
molhem com as chuvas, posicionando os cochos de maneira que as cabeceiras fiquem voltadas para os 
ventos dominantes (Embrapa, 2001) .Peixoto, et al, 2005, aponta como principais problemas relativos à 
suplementação mineral no país:

a) Quantidades insuficientes. 

É preciso ter em mente que algumas misturas minerais comerciais (MMC) não contêm quantidades 
suficientes de um ou mais minerais para suprir as exigências dos animais criados em algumas regiões 
do Brasil. Podemos exemplificar com o que vem acontecendo em algumas áreas do Estado do Pará, 
onde há verdadeiras mortandades por deficiência de fósforo e/ou de cobalto, apesar da utilização 
de misturas minerais comerciais ser a prática comum na região. Nos últimos anos, já verificamos a 
elevação dos teores dos elementos, especialmente do fósforo, em algumas misturas comercializadas 
nesta e em outras regiões do país. 

b) Baixa concentração de cloreto de sódio na MMC. 

Outro fenômeno que vem se difundindo é a redução das concentrações de cloreto de sódio (NaCl) em 
algumas misturas minerais comerciais. Considerando-se que os bovinos adultos ingerem, depois de 
adaptados, no máximo 30-35g/dia de cloreto de sódio, misturas minerais elaboradas com baixos teores 
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de NaCl, estimulam o aumento da ingestão diária dessa mistura. Essa substituição é geralmente feita 
com calcário, que é barato e não restringe o consumo diário da mistura mineral. Em um levantamento 
feito a partir de cálculos baseados nas informações do teor de Na (g/kg) em 15 misturas minerais, 
foram observados valores médios de 38,2% de NaCl, com valor máximo de 65% e mínimo de 25% 
(Malafaia & Peixoto 2003). Esses níveis baixos podem proporcionar consumos diários maiores do que 
120g/dia, o que representa custos 3 até 4 vezes maiores que o necessário (Malafaia et al, 2004).

c) Ingestão insuficiente (ou não-ingestão) da mistura mineral ou do cloreto de sódio.

Esse problema ocorre basicamente nas seguintes situações: impedimento do acesso ao cocho por 
questões de hierarquia, falta de espaço no cocho que permita a ingestão (Preconiza-se pelo menos 
4-8cm lineares de espaço no cocho a cada animal), disponibilização insuficiente ou ocasional da mistura 
mineral, localização dos cochos (os cochos devem ser, de preferência, localizados perto das aguadas e 
em área sombreada onde normalmente os animais terão conforto térmico para que possam ingerir o 
suplemento a qualquer hora do dia, cobertura do cocho (o sal (NaCl), pela sua elevada higroscopicidade, 
“empedra”, pelo efeito do sereno, o que acarreta redução da ingestão do suplemento, a diluição do 
núcleo mineral ou da mistura mineral com o cloreto de sódio pode ser maior que a recomendação dos 
fabricantes, a altura do cocho em relação ao solo (a altura do cocho deve ser de 50-60cm, 70-80cme 
100cm para vacas com cria ao pé, animais de recria e engorda, respectivamente).

d) Diluição das fontes de alguns elementos.

Merece menção a prática de “batizar” fontes de alguns elementos, como tem sido feito com o 
sulfato de cobalto. Tal procedimento implica em não poder resolver o problema da deficiência desse 
elemento, onde ela porventura ocorrer. Em muitos locais, o sulfato de cobalto é comercializado 
com um teor de 20% ou menos. 

e) Como suplementar minerais em locais onde os animais não ingerem sal (cloreto de 
sódio) voluntariamente.

Nessas condições devem-se utilizar outras alternativas, para que os animais recebam o(s) 
mineral(is) de que precisam. Ingredientes de boa aceitação como farelo de trigo, de milho ou de 
soja podem ser utilizados como forma de induzir a ingestão (do)s mineral(is) deficiente(s); nesse 
caso, o cloreto de sódio (NaCl) deve ser adicionado para funcionar como um “freio”, que vai evitar 
a ingestão de quantidades excessivas do alimento ou do(s) outro(s) mineral(is) que deverá(ão)ser 
veiculado(s) através do alimento.
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13.3. SUPLEMENTO MINERAL COM UREIA

Esta estratégia de suplementação apresenta baixo consumo e resulta em desempenhos aquém do 
desejado. Uso específico para regiões de seca bem caracterizada onde haja disponibilidade de macega 
de baixa qualidade. Pode reverter uma situação de perda de peso vivo acentuada para moderada ou 
até mantença, dependendo da oferta de pasto e taxa de lotação animal (Thiago e Silva, 2001). Lopes et 
al., 2001 recomendam o uso da mistura ureia e suplemento mineral na proporção de 40% de ureia para 
60% de mistura mineral, após adaptação onde se coloca 90% de suplemento mineral e 10% de ureia na 
primeira semana, 75% de suplemento mineral e 25% de ureia na segunda e 60% de suplemento mineral e 
40% de ureia da terceira em diante.

McCOLLUM III e HORN (l989) citados por Zanetti et al., 2000 afirmaram que os suplementos proteicos 
geralmente aumentam o desempenho animal em pastagens, devido a vários fatores, sendo o aumento na 
ingestão de forragem o principal. No caso de pastagem com menos de 7% de proteína, o nitrogênio suplementar 
fornecido aos microrganismos aumenta a síntese proteica e a taxa de digestão; também é importante 
a proteína que passa pelo rúmen, sem ser degradada. O maior fluxo de proteína melhora a eficiência da 
utilização da energia, em nível de tecido, pelo fornecimento de aminoácidos deficientes, provendo substratos 
glicogênicos e também melhorando o N ruminal por intermédio da reciclagem do nitrogênio.

Zanetti et al., 2000 testaram quatro suplementos no arraçoamento de bovinos e encontraram pior 
desempenho pelos animais que receberam apenas a mistura mineral (perda diária de 96 g). Os animais 
que receberam proteinado sem ureia (20% de PB) ganharam 86 g/d e apesar de menores, estes valores 
estatisticamente não diferiram dos animais suplementados com ureia que ganharam 207 g/d. O ganho 
mais elevado do sal mineral com ureia em relação ao proteinado sem ureia seria porque é a maior 
ingestão de nitrogênio por este grupo, que era o nutriente limitante. O proteinado propiciou ingestão 
de 64 g PB, enquanto o sal com ureia, 123 g. O melhor desempenho no presente experimento (ganho 
de 357 g/dia) foi apresentado pelo grupo que recebeu o proteinado com ureia, que também apresentou 
o maior consumo tanto de suplemento (650 g/dia), quanto de PB (341 g), indicando que naquele 
experimento foi mais importante o nível de nitrogênio, e não a degradabilidade da proteína (Figura 
19). Neste trabalho, a adição de 21% de ureia ao suplemento mineral aumentou a ingestão de proteína 
devido ao maior consumo da mistura em relação ao suplemento mineral exclusivo.
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13.4. MISTURA MÚLTIPLA – SUPLEMENTO MINERAL PROTEICO 
(INVERNO)

Quando o objetivo da suplementação é ganho de peso superior 250 gramas dia, há necessidade de 
se incluir energia e proteína no sal mineral. Nesse caso, a mistura tem sido, comumente, denominada 
de “Mistura Mineral Múltipla”. Essa mistura deve complementar os macros e os microelementos 
das forrageiras e suplementar proteína e energia. Geralmente, são constituídas de cloreto de sódio 
(controlador da ingestão), mistura mineral, ureia, uma fonte de proteína verdadeira e uma fonte de 
carboidrato solúvel. Recomenda-se essa suplementação, durante todo o período seco, e o consumo 
diário deve ser de 1 a 2 g/ kg peso vivo (Euclides, 2001).

Lopes et al., 2001testaram três tipos de misturas múltiplas em relação a animais que receberam mistura 
mineral exclusiva e verificaram que os animais arraçoados com suplementos proteicos proporcionaram 
melhor ganho de peso e retorno econômico (Tabela 24). Os autores trabalharam com boa oferta de 
forragem, maior que 4.000 kg MS/ha.

Figura 19. Ganho de peso e consumo de quatro suplementos por 
bovinos durante a seca.

Fonte: Zanetti et al., 2000.
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O aumento da quantia de misturas múltiplas fornecidas aos animais melhora o desempenho animal, 
porém o maior fornecimento de concentrado não garante sua maior eficiência. Porto et al., 2011 
trabalharam com vários níveis de fornecimento de misturas múltiplas (0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 kg/cab.
dia) e quantias mais moderadas (0,5 kg) de suplementos estimularam o consumo de pasto, quando 
foram fornecidos a tourinhos em fase de recria, durante o período da seca, porém a máxima produção 
microbiana foi obtida com oferta de 1,34 kg de suplemento. Segundo estes autores, as melhores 
respostas de desempenho e características nutricionais podem ser obtidas com o fornecimento diário 
de suplemento em níveis de 0,5 a 1,34 kg/animal (Figura 20), 2 a 5 g/ kg de PV.

Tabela 24. Resposta ao uso de mistura múltipla por bovinos.

Figura 20. Respostas de bovinos a diferentes níveis de suplementação.

Fonte: Adaptado de Lopes et al., 2001a.
*Mistura Múltipla Embrapa.

Fonte: Porto et al., 2011.
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13.5. MISTURA MÚLTIPLA – SUPLEMENTO PROTEICO 
ENERGÉTICO (VERÃO)

As pastagens são a forma mais eficiente e econômica de alimentar bovinos de maneira sustentável e no 
período de crescimento vegetativo apresenta máximo de acúmulo de forragem, bem como seu maior 
valor nutritivo. As forrageiras tropicais utilizadas no Brasil, porém não têm valor nutritivo elevado e 
somente elas não são suficientes para que o animal manifeste todo seu potencial produtivo, portanto 
algumas estratégias de suplementação, desde que bem utilizadas podem ser viabilizadas para maximizar 
o desempenho animal nesta época do ano, principalmente quando o suplemento tem valor aditivo que 
melhora o consumo de forragem, melhorando o aproveitamento da pastagem. Nesta época, se evitam 
formulações com o efeito substitutivo, ou seja, o animal substitui o consumo de forragem pelo do 
suplemento, principalmente quando tem muito amido.

Goes et al., 2003 estudando o desempenho de novilhos em pastejo na época das águas, recebendo 
dois tipos de mistura múltipla, com ureia (MT, PB = 48%) e sem ureia (TS, PB = 14,5%) observaram que 
a suplementação proteica aumentou o desempenho de bovinos em relação àqueles que receberam 
somente suplemento mineral, devido ao incremento do consumo e da digestibilidade, elevando, assim, 
como a utilização dos nutrientes (Figura 21).

Figura 21. Médias para ganhos médios diários (GMD) e consumo de suplementos 
(CSUP), expressos em kg/dia, em função dos diferentes suplementos.

Fonte: Goes et al., 2003.
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13.6. SEMI-CONFINAMENTO

A partir do início de maio, as pastagens vão perdendo qualidade e desde este ponto cabe ao proprietário 
decidir por uma das duas opções de engorda: confinar ou suplementar em pasto (semi confinamento), 
pois caso contrário os animais podem perder peso durante a seca. Esta decisão deve ser tomada, visando 
um peso mínimo de abate de 460 kg e espessura de gordura de carcaça entre 3 mm – 4 mm, no final 
da seca. Normalmente se oferece ração na base de 8 a 12 g/kg de peso vivo, de preferência duas vezes 
ao dia em cochos com espaço de 40 a 60 cm lineares/animal, dependendo da qualidade da mistura da 
dieta. Esse sistema de arraçoamento deveria permitir ao animal alcançar um ganho aproximado de 500 
- 800 g/animal/dia, desde que houvesse pasto em disponibilidade. Desta forma, o peso vivo para abate 
será alcançado após um período de 100 a 150 dias de suplementação. Euclides et al., 1997 encontraram 
ganhos de 582 g quando os animais receberam 2,9 kg de concentrado por dia. Os animais que não 
foram suplementados perderam 94 g/cabeça/dia.

Thiago e Silva, 2001 recomendam que à medida que a seca for avançando e a forragem vai sendo consumida, 
a necessidade de suplementação de bovinos em pastejo aumenta e pode-se gradativamente, elevar os 
níveis de oferta do suplemento, até alcançar o limite máximo de 12 g/kg de PV, em função da necessidade 
de atender a meta de abate ao final do período de suplementação. Níveis de suplementação acima de 12 
g/kg de peso vivo podem ser usados em casos extremos ou em situações temporárias de oportunidades de 
mercado, tais como redução no custo do suplemento e/ou aumento no preço do boi gordo. Para prevenir 
riscos de distúrbios metabólicos (acidose), adaptar os animais ao concentrado (ofertas intercaladas de três 
dias para cada nível de 25%, 50% e 75% do total do concentrado a ser oferecido), bem como oferecer o 
suplemento duas vezes ao dia, quando a oferta diária do concentrado alcançar os 3 kg/animal.

Resende et al., 2014 recomendam maiores quantidades de concentrado para a terminação de bovinos em 
pastagens, 15 - 20 g/kg de peso vivo. Neste sistema, chamado pelos autores de “confinamento no pasto”, 
são fornecidas grandes quantidades de suplemento no próprio piquete. O pasto não é mais o componente 
principal da dieta dos animais nesta modalidade de arraçoamento, sua função agora é de permitir uma 
quantidade mínima de fibra na dieta, visando um ambiente rumina saudável durante a terminação. 

A principal vantagem é a não necessidade de produção de um volumoso suplementar e a operacionalidade 
ser mais simples que o confinamento convencional. Estes autores recomendam trabalhar com lotações 
mais moderadas, que permitam uma oferta de forragem razoável e resultem em melhor eficiência na 
utilização de suplemento pelo animal.
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13.7. CONFINAMENTO

O confinamento surgiu como uma alternativa de oferta de animais para abate nos meses de escassez 
mais acentuada e, também, como uma opção de investimento ao pecuarista, pela melhor possibilidade 
de capitalização ditada pelos preços mais atrativos da entressafra. O confinamento no País foi favorecido 
pela interação agroindústria pecuária, sendo desenvolvido por pecuaristas de médio e grande portes, 
principalmente em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. De modo geral, o processo 
requer tecnologia mais avançada e adequada, que envolve a seleção dos animais (pela grande 
variabilidade, principalmente em termos de potencial genético), a escolha de arraçoamento ao menor 
custo possível (concentrados e volumosos), a infraestrutura necessária na propriedade e a decisão 
sobre o momento adequado para comercialização dos animais. As principais vantagens ao se conduzir a 
engorda de bovinos em confinamento, são: redução da idade de abate, maior rendimento e qualidade 
das carcaças, obtenção de carne de ótima qualidade em períodos de maior escassez, mortalidade quase 
nula, possibilidade de exploração intensiva em pequenas propriedades, retorno mais rápido do capital 
de giro investido na engorda, entre outras (Wedekin et al., 1994).

Dias, 2007 afirmou que grandes aumentos na oferta de grãos e seus subprodutos nas áreas contíguas 
à pecuária consolidarão o crescimento dos confinamentos com dietas com alta proporção de grãos no 
Brasil. Os principais pontos com que o confinador teria que se preocupar seriam: facilidade de logística, 

Figura 22. Desempenho animal em função da taxa de lotação imposta
na terminação dos animais no piquete.

Fonte: Resende et al., 2014.
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agilidade gerencial e rapidez na tomada de decisões porém com menor necessidade de recursos 
para formação de estoques (compras parceladas). Outra grande tendência seria o uso crescente de 
resíduos, que sempre foram utilizados em confinamentos brasileiros, sendo uma tecnologia conhecida 
e culturalmente estabelecida, com custo geralmente competitivo, disponibilidade boa, mas muito 
variável de região para região, limitada em alguns casos.

No sistema de engorda em confinamento podem ser alimentados bezerros desmamados (recria-
engorda), novilhos e novilhas em recria, bois magros, garrotes e vacas de descarte. A recria-engorda 
em confinamento pode produzir um animal jovem e acabado, dito “novilho precoce”. Vacas em boa 
condição e bom estado sanitário, respondem bem à engorda em confinamento, pois são animais 
adultos com baixa exigência nutricional relativamente a outras categorias. Contudo, é mais frequente a 
utilização de bois magros para a engorda em confinamento. O importante é que, após o confinamento, 
os animais apresentem condições de abate, uma vez que não é recomendável que animais confinados 
retornem às pastagens (Cardoso, 1996).

Cardoso, 1996 argumenta que a terminação em confinamento depende de: fonte de animais para terminação; 
fonte de alimentos; preços e mercado para o gado confinado. A partir disso, podem ser enumeradas como 
condições básicas para a adoção do sistema de engorda em confinamento, o que segue: disponibilidade de 
alimentos em quantidade e proporções adequadas; disponibilidade de animais com potencial para ganho 
de peso; e gerência (planejamento e controle). Qualquer uma dessas condições quando não atendida 
provocará prejuízos ao produtor. Souza et al., 2003 classifica os tipos de confinamento em dois: 

a) A céu aberto, o mais comumente utilizado e de menor custo e b) galpão fechado, pouco utilizado, mas 
que facilita confinamento o ano inteiro.

Algumas instalações acessórias são importantes como centro de manejo dos animais (brete, apartador, 
balança etc.), área para produção de alimentos (plantio de milho, sorgo, capineiras, etc.);silos e ou 
salas de feno; área para preparo dos alimentos (galpão com triturador, misturador, balança, picadeiras, 
etc.);galpão para máquinas e implementos (trator, carreta, vagão forrageiro, etc.);estrutura para coleta 
de esterco; estruturas de conservação do solo e da água (curvas de nível, terraços, etc.),visando a 
conservação da área e o controle da poluição, etc.

Quadros, 2015 recomenda que a localização do confinamento deve considerar o arraçoamento como 
responsável por grande parte dos custos operacionais, portanto é imprescindível que o confinamento 
esteja localizado em uma área ou região onde a disponibilidade de matérias primas para ração esteja 
disponível em abundância, principalmente quando o proprietário não produz e depende da compra dos 
alimentos a serem utilizados. 

A locação do confinamento na propriedade deverá ser em função de alguns pontos: evitar áreas próximas a 
rodovias ou grande movimentação (evita contaminações, furtos e estresse nos animais);proximidade de 



61GTPS - Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável

fontes de água farta e de boa qualidade; proximidade de redes de energia elétrica; piso com declividade 
mínima de 3% e máxima de 8%, sendo esta apenas recomendada para regiões muito sujeitas a chuvas 
no período de confinamento; evitar locais próximos a córregos ou rios, diminuindo assim o impacto 
ambiental; evitar áreas com vento canalizado, proximidade de bairros ou mesmo cidades; escolher 
áreas bem drenadas, que garantam um piso seco (terrenos arenosos são preferíveis, pois os argilosos 
exigem obras de drenagem). 

Segundo Vargas et al., 2015 as métricas a serem avaliadas em um confinamento devem ser: peso de 
entrada; peso de saída; ganho médio diário (GMD); dias de cocho; conversão alimentar (CA); eficiência 
biológica; arrobas produzidas; custo alimentar por arroba; rendimento de carcaça (RC %); peso de 
carcaça; custo da matéria natural; custo da matéria seca; consumo de matéria natural; consumo de 
matéria seca; custo total por arroba; eficiência alimentar; ganho líquido de carcaça; custo da arroba 
magra; acabamento e consumo de matéria seca em relação ao peso do animal (CMS % PV). Estes 
autores pontuam que lotes que apresentam maior ganho médio diário apresentam menor custo da 
arroba, mas a eficiência biológica tem relação mais consistente com o custo do ganho (Figura 23). A 
interação entre eficiência biológica, custo alimentar e operacional e arrobas produzidas exerce o maior 
impacto econômico sobre o confinamento.

Figura 23. Relação entre eficiência biológica e custo alimentar da arroba
em confinamento.

Fonte: Vargas et al., 2015.
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13.8. USO SUBPRODUTOS

O arraçoamento animal com subprodutos tipicamente na forma de resíduos de colheitas tem sido 
praticada há muitos anos. Atualmente, a maioria dos subprodutos utilizados no fornecimento a ruminantes 
é resultante do processamento da indústria alimentícia e têxtil, sendo a sua importância aumentada em 
regiões próximas a essas indústrias e quando o suprimento de grãos está baixo ou seus preços elevados. 
A América Latina produz mais de 500 mil toneladas por ano de subprodutos e resíduos agroindustriais, 
sendo o Brasil responsável por mais da metade dessa produção. Por outro lado, com a política dos 
biocombustíveis pode-se esperar uma maior quantidade de sub produtos para o fornecimento a animais; 
desta forma, o aproveitamento destes subprodutos assume um papel economicamente importante, 
devido ao grande volume disponível, assim como a versatilidade de sua utilização, basicamente sob a 
forma de insumos para a nutrição animal. Vários são os subprodutos empregados no arraçoamento de 
ruminantes, dentre eles destacam-se o caroço de algodão, a polpa cítrica, o resíduo úmido de cervejaria e 
resíduos da fabricação de bicombustíveis entre outros (Rodriguez et al., 2015).

Com a introdução de óleo vegetal na cadeia produtiva do biocombustível no Brasil, é esperado o 
aumento da demanda por plantas oleaginosas e oferta de fibras vegetais resultantes da extração do óleo. 
Considerando o arraçoamento animal como elo entre a produção de biodiesel e a pecuária, a utilização de 
subprodutos destes empreendimentos visa aumentar a produtividade e diminuir a emissão de gases de 
efeito estufa pelos animais, gerando créditos de carbono e atendendo ao interesse da iniciativa privada.

Resultados recentes mostraram que a substituição total do farelo de soja por tortas de algodão, dendê, 
mamona e pinhão manso proporcionou menor produção total de gases e que a produção de metano 
foi significativamente afetada pela inclusão das tortas, sendo que o farelo de soja apresentou produção 
de metano de 15,3 mL/g MOVD. Diversos trabalhos mostram que as tortas e farelos apresentam 
características nutricionais adequadas para inclusão na dieta de ruminantes, entretanto, estudos 
criteriosos desses materiais enquanto matérias-primas para ração animal são necessários para avaliar 
possíveis efeitos deletérios devido à presença de metabólitos bioativos. 

Através de análises de cromatografia de alta resolução, podem ser identificadas essas substâncias 
que, em condições tropicais podem não apresentar a mesma toxicidade. A introdução de tortas com 
elevado teor de gordura nas dietas de ruminantes pode auxiliar na mitigação de metano entérico e a 
produção de algumas oleaginosas pode contribuir com o sequestro de carbono pelos solos de Cerrado 
na recuperação de pastagens, reduzindo a necessidade de desmatamentos (Abdalla, et al., 2008).

A utilização racional desses subprodutos no arraçoamento animal depende basicamente do 
conhecimento sobre sua composição bromatológica, dos fatores limitantes (fatores antinutricionais), do 
desempenho animal e do seu custo e disponibilidade durante o ano. No fornecimento de subprodutos 
aos animais devem-se observar os níveis máximos preconizados, seus possíveis efeitos adversos sobre o 
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desempenho, identificando os agentes causais, bem como as estratégias já indicadas na literatura para 
compensá-los ou contorná-los. Assim, conclui-se que os subprodutos da agroindústria podem e devem 
ser utilizados como matéria prima alimentar para uso na produção animal, desde que se mantenham 
atualizados os conhecimentos sobre suas características bromatológicas, ambientais e sanitárias, 
visando manter em níveis adequados, além da viabilidade econômica de seu uso, segurança alimentar 
e ambiental (Meneghetti e Domingues, 2008).

13.9. ADITIVOS

Um dos métodos para reduzir os custos com arraçoamento, na produção animal, é através do uso 
de aditivos alimentares. Aditivo, pelo “Decreto 76.986 de 06 de janeiro de 1976”, é: “Substância 
intencionalmente adicionada ao alimento, com finalidade de conservar, intensificar ou modificar 
suas propriedades, desde que não prejudique seu valor nutritivo, como os antibióticos, corantes, 
conservadores, antioxidantes e outros”. Dentre os aditivos liberados para o uso, no Brasil, e utilizados 
para ruminantes, têm-se: tampões, ionóforos, antibióticos não ionóforos, enzimas fibrolíticas; leveduras, 
lipídeos, própolis, entre outros (Oliveira et al.; 2005).

Vários suplementos alimentares podem contribuir para o melhor desempenho dos animais em 
crescimento e terminação. Os aditivos podem melhorar a conversão alimentar e/ou produção (ganho 
de peso/leite) e/ou sanidade. Eles atuam por diferentes mecanismos, que incluem alteração da 
fermentação rumina (pela maior formação de ácido propiônico, diminuição da formação de metano 
e redução da proteólise e desaminação da proteína dietética no rúmen), estabilização do ambiente 
rumina e proteção do trato gastrointestinal dos agentes patogênicos.

Ionóforos como a monensina e a lasalocida são antibióticos que alteram os padrões de fermentação 
ruminal, favorecendo o desenvolvimento das bactérias gram negativas. Essas bactérias são as principais 
produtoras de succinato e degradam lactato, auxiliando assim a manutenção do pH no rúmen. 

Culturas de fungos vivos e seus extratos, especialmente de Aspergillus orizae e Sacchariomyces 
cerevisae, são utilizadas como suplementos alimentares há vários anos. Existem indicações de que 
aditivos microbianos podem melhorar a produção de ruminantes em cerca de 7% a 8%, magnitude 
semelhante à de ionóforos. A ação desses microrganismos parece se concentrar na elevação do consumo, 
especialmente em dietas ricas em concentrado, e no fluxo de nitrogênio absorvível. Aumentam o número 
de bactérias celulolíticas e as que utilizam lactato, e observa-se maior estabilidade do ambiente rumina. 
O uso de lactobacilos tem-se dado, principalmente, no arraçoamento de monogástricos e bezerros 
jovens. Lactobacilos criam um ambiente desfavorável aos patógenos (Nicodemo, 2001).
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Sitta, 2011 conduziu dois experimentos no confinamento experimental do Departamento de Zootecnia 
da ESALQ/USP com o objetivo de estudar os efeitos de diferentes aditivos em dietas para bovinos 
terminados em confinamento. As dietas continham 78,1% de milho moído fino, 12% feno de Tifton-85, 
6% melaço de cana, 2,5% mineral, 1,4% ureia e os respectivos aditivos. A autora concluiu que para 
tourinhos da raça Nelore alimentados com teores altos de concentrados, os aditivos antibióticos 
testados foram efetivos para aumentar a densidade energética das dietas e a eficiência alimentar dos 
animais, ao passo que o mesmo não foi observado com os aditivos probióticos testados e houve efeito 
positivo dos aditivos antibióticos monensina sódica e virginiamicina, potencializando sua ação quando 
ambos foram combinados, em comparação com o fornecimento destes aditivos exclusivos (Tabela 25).

Tabela 25. Efeito do uso de aditivos antibióticos exclusivos ou combinados.

Fonte: Sitta, 2011.

13.10. RAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O principal uso de rações medicamentosas são aquelas com a adição de produtos homeopáticos à 
dieta de bovinos adicionados à mistura mineral ou suplementos fornecidos aos animais. Arenales, 
2002 afirmou que o princípio básico da homeopatia é ser uma ciência que individualiza o paciente, 
promovendo a integração entre seus sintomas físicos e suas características mentais. No entanto, ao 
se aplicar a populações extensas, com cerca de 100, 1000, 10 000 ou até 50 000cabeças de animais, 
onde todos os indivíduos que compõem o grupo; os animais tratados; são considerados como um único 
ser. Como se a boiada fosse uma colmeia de abelhas, onde cada indivíduo não representa a si, porém 
parte de um todo. Os sintomas são considerados a partir da estatística de importância, selecionados 
homeopaticamente. Os sintomas mentais são considerados a partir da movimentação do grupo e não 
de indivíduos isolados. Desta forma o medicamento indicado é fornecido a todo o grupo. A autora 
argumenta que a homeopatia tem ação rápida e eficiente, custo menor, fácil administração e registro para 
administração para bovinocultura orgânica, além de poder ser associado a tratamentos fitoterápicos. 
Pode ser usado no controle de mosca dos chifres (Haematobia irritans), carrapatos (Boophilus sp), 
bernes (Dermatobia hominis), parasitas internos como os vermes (Bunostomum spp, Chabertiaovina, 
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Haemonchus placei, Nematodirus spp, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylusaxei, Trichostrongylus 
columbriformis, Trichuris spp), moscas domésticas (Musca domestica).

Apesar dos resultados positivos observados tanto por técnicos como produtores, são escassos os resultados 
em trabalhos de pesquisa. Novo et al., 2012 não encontrou resultados quando testou dois isoterápicos no 
controle de carrapatos (Boophilus micropulus) em vacas Jersey. Em trabalho com frangos de corte, Boratto, 
2004 também não encontrou resultados no controle de Escherichia coli com o uso de homeopatia.

14. INFRAESTRUTURA

A infraestrutura que deve ter uma propriedade de pecuária sustentável varia em função da fase da 
atividade, pois propriedades com confinamento exigem maior número de instalações e maquinários, 
bem como o grau de intensificação, já que rebanhos com idade de abate e primeira cria aos 24 meses 
(Figura 24) têm maior necessidade de investimentos que aquelas que trabalham com 36-42 meses.

Figura 24. Novilhas suplementadas abatidas com 18 a 22 meses.

Fonte: SSAP

A infraestrutura básica dependerá do número de cabeças, funcionários e grau de intensificação 
da propriedade e as instalações obrigatórias seriam: curral de manejo, barracão de máquinas com 
almoxarifado, oficina e banheiro, casa sede, casa de gerente e/ou capataz, uma casa para cada peão 
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fixo, curral para leiteiras e tropa, rede elétrica de energia, tanque de combustível, cercas de arame 
liso e elétricas, sistema de telefonia e internet, poço artesiano e/ou roda d´água, caixa d’água, rede de 
distribuição de água, reservatórios e bebedouros.

A propriedade que usará a estratégia de suplementação deve montar estrutura de armazenamento tanto 
de matérias primas para rações (barracões) como volumosos (silos), dimensionados para estocagem 
de quantia suficiente para permitir compras estratégicas a melhores preços na safra, bem como 
armazenamento de volumosos na melhor época de colheita. A quantia de volumosos e suplementos 
armazenados deve ser suficiente para todo o período de fornecimento, principalmente no caso de 
volumosos e produtos de época, que só são encontrados com facilidade durante a safra.

A disponibilidade de cochos deve ser adequada em tamanho e funcionalidade para a quantia de animais 
e categorias a serem tratados, equipamentos disponíveis e disponibilidade e qualificação da mão-de-
obra (Figura 25).

Figura 25. Disponibilidade de espaço em cocho de confinamento visto
de dentro do piquete.

Fonte: SSAP

A logística até a propriedade com estradas de bom acesso em qualquer época do ano (Figura 26) e a 
existência de corredores e estradas dentro da propriedade que facilitam o trafego de veículos e tratores 
para o fornecimento das rações e suplementos, agilizando o processo mesmo em períodos com chuvas. 

O planejamento da localização das instalações onde se armazenará os suplementos e sua distância até 
o local onde estarão os animais a serem tratados é muito importante para garantir a operacionalização 
do arraçoamento sem elevação do número de funcionários e aumento dos custos.
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As pastagens escolhidas para suplementação devem ser manejadas para melhorar a oferta de forragem, 
pois nestas condições a resposta à suplementação é maior, viabilizando esta estratégia. A localização 
das pastagens onde se oferecerão maiores quantidades de suplementos deve ser próxima aos locais de 
armazenamento tanto para suplementos concentrados como para suplementos volumosos.

O planejamento e dimensionamento prévio de toda a infraestrutura de armazenamento, distribuição e 
consumo de suplementos é fundamental para o sucesso da adoção desta estratégia.

Figura 26. Estrada rural após serviço de adequação.

Figura 27. Uso de resíduo de cevada armazenado em caixas d´água e
distribuído com alta umidade.

Fonte: SSAP

Fonte: SSAP
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O Manual de Orientações de Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte da Embrapa (Valle, 2011) 
apresenta várias recomendações quanto à necessidade de instalações adequadas em propriedades de 
pecuária de corte. As instalações rurais precisam ser adequadas de modo a não causar danos ao animal 
(couro e carcaça) e garantir a segurança do pessoal responsável pelo manejo dos animais.

Os reservatórios de água devem estar preferencialmente, localizados nos pontos altos, de forma a 
permitir a distribuição de água por gravidade, em áreas planas ou com pequena declividade, recomenda-
se elevar o local de instalação dos reservatórios, por meio de aterro nivelado e compactado. Calcular a 
capacidade do reservatório, em função do número de bebedouros que serão abastecidos, prevendo-se, 
inclusive, uma margem de segurança para casos de reparos no sistema de captação e elevação de água. 
Dar preferência a bebedouros artificiais (Figura 28) que possam ser higienizados e constantemente 
vistoriados para oferecer água de boa qualidade e localizados estrategicamente e dimensionados em 
função do número de animais asserem atendidos, considerando o consumo de 50 a 60 litros por animal 
adulto por dia; evitando-se o uso de açudes, pois a água parada pode ser fonte de contaminação pelo 
agente da leptospirose e toxina botulínica.

Os cochos para minerais devem ser cobertos e posicionados na pastagem (Figura 29), de forma a 
permitir a visita diária dos animais, pelo menos uma vez ao dia, construídos de forma a disponibilizar 
espaço suficiente para que todos os animais tenham acesso livre e sem competição, os cochos para 
suplementação de volumosos e concentrados devem ser mais largos que os de minerais. 

Figura 28. Bebedouro artificial com elevada capacidade de armazenamento e piso 
concretado facilitando o acesso dos animais.

Fonte: SSAP
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As instalações para confinamento devem estar de acordo com a legislação ambiental, estar localizado 
em área elevada da propriedade, levemente inclinada, próxima do centro de manejo e das áreas de 
produção (milho, cana, capineira e outros), de preparo (misturador, moedor, picador e balança) e de 
armazenamento e conservação dos alimentos (sacaria, silos e outros), os cochos de arraçoamento 
devem ficar na parte frontal do piquete, para facilitar o fornecimento, o fundo do cocho deve ser pelo 
menos 15 cm mais alto que o piso, isso evita que os animais caiam no cocho e o piso próximo aos 
cochos deve ter boa drenagem (quando os animais são confinados durante todo o ano recomenda-se 
que os cochos sejam cobertos - Figura 30), disponibilizar sombreamento, sempre que possível, para 
proporcionar conforto térmico e redução de estresse aos animais, estimulando maior rendimento e 
ganho de peso dos mesmos.

Figura 29. Cocho coberto, com piso concretado e depósito de sal na parte
inferior da cobertura.

Fonte: SSAP
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Os armazenamentos de insumos devem ficar distantes de residências, fontes de água e abrigos para 
animais, com proteção das aberturas existentes para evitar a entrada de pássaros e outros animais 
no interior do depósito, com proteção contra a entrada de umidade proveniente das paredes, portas, 
janelas e telhado, manter adubos e agroquímicos em depósitos separados dos galpões de rações, 
suplementos alimentares e medicamentos.

15. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE.

A mão-de-obra qualificada é fator determinante para que as operações e atividades executadas sejam 
aquelas que foram planejadas. Todos os funcionários devem ser constantemente treinados. A falta de 
pessoal qualificado é um dos fatores limitantes na obtenção de resultados satisfatórios. Imperfeições 
no manejo de animais, na execução das tarefas e mesmo a interação humano-animal durante os 
procedimentos são geralmente apontados como componentes relevantes, embora fatores ligados à 
satisfação como trabalho e à qualidade de vida também o sejam. Por isso, há a necessidade de avaliar 
melhor o processo de gerenciamento deste profissional nas propriedades rurais. Cursos de reciclagem, 
treinamentos em manejo racional e premiações (meritocracia) podem ser utilizados para capacitar e 
melhorar a autoestima dos trabalhadores, melhorando a eficiência dos processos produtivos.

Figura 30. Confinamento de bovinos de corte com cocho coberto.

Fonte: SSAP
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Do ponto de vista de gestão operacional, sugere-se que os responsáveis pelo gerenciamento do processo 
produtivo estabeleçam critérios para a seleção dos funcionários, realizando verificações constantes 
durante o ano. Cursos de reciclagem e treinamentos em manejo racional devem ser ofertados sempre 
que possível, não esquecendo também estímulo à autoestima dos profissionais, dando-lhes certificados, 
medalhas ou outras premiações, que devem valorizar a equipe envolvida e não apenas o trabalhador. 
Além disso, medidas da qualidade de vida, levantadas por meio de questionários e reuniões periódicas 
também podem ser utilizadas para monitorar a satisfação com o ambiente de trabalho, permitindo 
detectar os problemas antecipadamente (Russi et al., 2009).

Siqueira, 2009 adota para sua propriedade um organograma, onde todas os cargos estão descritos e todos 
conheçam suas funções e responsabilidades, com a adoção de técnicas de gestão para gerenciamento da 
rotina (POPs – Procedimentos Operacionais Padrões, PDCA – Plan - planejar, Do - executar, Check - verificar, 
Act – corrigir; Informatização operacional e Plano de ação), indicadores de desempenho (Metas e Reuniões 
mensais de avaliação) e remuneração variável (toda a equipe, até 30% do salário e pagamento mensal).
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2009, o Grupo de Trabalho da 
Pecuária Sustentável (GTPS) é 
formado por representantes de 
diferentes segmentos que inte-
gram a cadeia de valor da 
pecuáriapecuária bovina no Brasil, entre 
eles indústrias, organizações do 
setor, produtores e associações, 
varejistas, fornecedores de insu-
mos, bancos, organizações da so-
ciedade civil, centros de pesquisa 
e universidades.

O objetivo do GT é debater e for-
mular, de maneira transparente, 
princípios, práticas e padrões 
comuns a serem adotados pelo 
setor, que contribuam para o 
desenvolvimento de uma 
pecuária sustentável, social-
mente justa, ambientalmente 
correta e economicamente viável.


