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RESUMO 
 

 

O experimento foi realizado nas dependências da Escola de Veterinária da 
Universidade Federal de Goiás, GO, com objetivo de estudar o efeito de 
diferentes misturas múltiplas no desenvolvimento de bovinos Nelore durante as 
estações de seca e chuva. Objetivou-se também verificar se as 
suplementações dos bovinos quando em pastagem influenciariam no 
desempenho dos bovinos em confinamento, principalmente, quanto aos 
resultados econômicos dos sistemas de produção propostos aos grupos de 
animais. Foram utilizados 40 novilhos da raça Nelore com idade média de 11 
meses e peso inicial médio de 197 kg, procedentes de uma única propriedade 
e pertencentes a um mesmo grupo contemporâneo que foram distribuídos 
inteiramente ao acaso, sendo separados em quatro tratamentos. A área 
experimental era formada com Brachiaria brizantha cv. marandu. Os 
tratamentos utilizados foram: T1 (sal mineralizado); T2 (mistura múltipla 250g); 
T3 (mistura múltipla 500g); T4 (mistura múltipla 1000g). Para avaliação do 
desempenho em ganhos de peso foram efetuadas pesagens dos animais a 
cada 28 dias. Foi verificada diferença (P<0,05) para desempenho de peso total 
e desempenho médio diário  entre os tratamentos. Foram observadas 
diferenças (P<0,05) para ganho médio final e desempenho de peso entre os 
tratamentos. Verificou-se que mesmo havendo uma diferença em percentagem 
de 10% entre T4 e T3 não houve diferença (P>0,05) entre o desempenho em 
ganho de peso diário. Não houve diferença (P>0,05) entre T1 e T2. Foi 
observado que a suplementação a pasto de 500 g (T3) proporcionou o menor 
gasto com o confinamento, devido ao menor tempo de permanência dos 
animais. Verifica-se também, que mesmo gastando 3,7 vezes mais em nível de 
pasto o tratamento T3 demonstrou-se 19,2% mais econômico que o lote dos 
animais de T1. Fato oposto foi observado nos animais que consumiram 1.000 g 
(T4) a pasto, sendo que mesmo com peso inicial maior que os animais 
suplementados com sal mineralizado (T1) e 250 g (T2), não tiveram uma 
melhor resposta econômica. Fica bastante claro que em casos onde a 
terminação dos animais será em confinamento o modelo de suplementação 
pode ser fator decisivo na questão econômica do sistema, reduzindo a 
permanência dos animais em até 50%.  

 

Palavras-chave: mistura múltipla, bovinos, suplementação. 



ABSTRACT 
 

The experiment was carried through in the dependences of the Escola de 
Veterinária of the Universidade Federal de Goiás, GO, with objective to study 
the effect of different multiple mixtures in the performance of Nelore bovines of 
stations of dry and rain. It was also objectified to verify if the supplementation of 
the bovines when in pasture they would influence in the performance of the 
bovines in confinement, mainly, how much to the economic results of the 
considered systems of production to the groups of animals. Forty beef Nelore of 
average and age of 11 months and 197 kg, respectively, that had been 
distributed entirely to perhaps, being separate in four treatments. The 
experimental area was formed with Brachiaria brizantha cv. marandu. The used 
treatments had been: T1 (mineralized salt); T2 (multiple mixture 250g); T3 
(multiple mixture 500g); T4 (multiple mixture 1000g). For evaluation of the 
performance in weight profits 28 days had been effected weighted of the 
animals to each. Difference was verified (P 0,05) enters the performance in 
profit of daily weight. It did not have difference (P 0,05) between T1 and T2. It 
was observed that the supplementation with of 500 g (T3) provided the lesser 
expense with the confinement, which had to the lesser time of permanence of 
the animals. It is also verified, that exactly spending 3,7 times more in grass 
level treatment T3 demonstrated 19.2% more economic than the lot of the 
animals of T1. Opposing fact was observed in the animals group that T4, being 
that same with bigger initial weight that the animals supplemented with 
mineralized salt (T1) and 250 g (T2), had not had one better economic reply. He 
is sufficiently clearly that in cases where the termination of the animals will be in 
confinement the supplementation model can be decisive factor in the economic 
question of the system, reducing the permanence of the animals in up to 50%. 

 

Keywords: multiple mixture, bulls, supplementation. 



1 – INTRODUÇÃO  
 

As projeções apontam, para o ano de 2006, um rebanho bovino 

brasileiro com aproximadamente 190 milhões de cabeças (ANUALPEC, 2005), 

sendo, portanto, o maior rebanho comercial do mundo. Tal supremacia impõe, 

de certa maneira ao Brasil, uma condição em que se deveria produzir com o 

máximo de tecnologia e eficiência.  

A bovinocultura de corte no Brasil vem passando por transformações 

constantes no processo de produção. Assim, cada vez mais se têm procurado 

adotar tecnologias que consigam aumentar tanto a produtividade como a 

eficiência econômica. Esta preocupação é em função da crescente competição 

dentro deste setor da pecuária, bem como com outros setores envolvidos na 

produção de fontes de proteína para alimentação humana.    

A utilização da suplementação mineral-protéica-energética em bovinos 

de corte em pastagem é sem dúvida uma das tecnologias que mais 

contribuíram de forma positiva para a pecuária no Brasil, diminuindo os efeitos 

da restrição alimentar, além de melhorar o aproveitamento das forragens, 

podendo suprir eventuais deficiências, como os níveis de proteína e energia.  

O questionamento, no entanto, estaria na quantidade que se deve 

ofertar aos animais, uma vez que ainda há a necessidade de dados 

complementares que possam ser utilizados para sanar tais dúvidas. Assim de 

acordo com a categoria animal, idade de abate proposta, grupos genéticos e 

condições de manejo devem ser traçados um sistema de produção que possa 

garantir um melhor retorno econômico. Consumos diários/animal da ordem de 

0,10% a 0,50% do peso corporal estão entre os mais preconizados pelas 

indústrias, no entanto, deve ser observada a resposta econômica, já que a 

quantidade a ser fornecida depende da disponibilidade e qualidade da 

forragem.  
Desta forma o objetivo dessa pesquisa foi obter informações referentes 

ao processo de produção de bovinos Nelore, da fase de recria ao abate, sob 

suplementos durante as estações de seca e chuva.  

Objetivou-se também verificar se as suplementações dos bovinos 

quando em pastagem influenciariam no desempenho dos bovinos em 
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confinamento, principalmente, quanto aos resultados econômicos dos sistemas 

de produção propostos aos grupos de animais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – REVISÃO DA LITERATURA 
 

O crescimento de bovinos de corte após a desmama de acordo com 

ANDRADE & ALCADE (1995) é influenciado por fatores ligados ao animal 

(raça, idade, peso vivo e sexo), a nutrição e alimentação (tipo de volumoso, 
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teores energéticos e protéico, relação concentrado:volumoso, processamento, 

uniformidade, freqüência de alimentação e palatabilidade), ao manejo 

(disponibilidade de cocho, uniformidade do lote, sistema a pasto ou 

confinamento, uso de anabolizantes, controle sanitário) e finalmente aos 

fatores climáticos (luminosidade, temperatura  e umidade relativa do ar).   

De forma geral, a produção animal em pastagens tropicais é 

freqüentemente abaixo da desejada durante a maior parte do ano, segundo 

Thiago et al. (1997) citado por SANTOS et al. (2004).  

Devido a tal inconveniente têm-se utilizado os suplementos alimentares 

que além de corrigirem a deficiência dos nutrientes limitantes dos pastos, têm 

por finalidade aumentar a digestibilidade da porção fibrosa da pastagem, 

aumentando a taxa de passagem e, conseqüentemente, levaando ao maior 

consumo da pastagem pelos animais. HADDAD & CASTRO (1998), citam que 

a maneira pela qual a suplementação protéica melhora o desempenho dos 

bovinos consumindo forragem com baixo teor protéico (< 7,0% PB) é através 

da estimulação do consumo voluntário. Pelos dados do NRC (1989) é 

necessário à presença de proteína degradável no rúmen para os 

microrganismos, ou seja, para a digestão da fibra é preciso que haja proteína 

disponível no rúmen. 

Baseando-se nesta hipótese, nossas forragens dificilmente atingem este 

patamar de proteína, logo, sempre estaremos trabalhando aquém do potencial 

animal.  

ANDRADE & ALCADE (1995) sugeriram que, em gramíneas tropicais 

pobres em proteína e com alta degradabilidade, pode haver resposta à 

suplementação com proteína de alta qualidade e baixa degradabilidade e, da 

mesma forma, NOLLER et al. (1996) afirmaram que é pouco provável que 

ocorra necessidade de suplementação energética de bovino nas condições do 

Brasil, a menos que as pastagens sejam extremamente pobres, ou que os 

animais entrem num processo de substituição de forragem por concentrado, 

estando a real necessidade de suplementação ligada ao nitrogênio e aos 

minerais.  

A suplementação dos nutrientes deficientes, através do aumento da 

concentração destes nos suplementos oferecidos para atender as exigências, 

freqüentemente resulta em sensível resposta no consumo de alimentos e 
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produção animal. O consumo de forragens tropicais pode variar 50,0% ou mais 

e os baixos teores de nitrogênio, mesmo em forragens verdes, podem reduzir o 

seu consumo, provocando uma diminuição no desempenho animal (NOLLER et 

al., 1996).   

Ainda segundo o mesmo autor, a proteína de escape torna-se mais 

importante à medida que a produção aumenta. Entretanto, é necessário um 

adequado suprimento de proteína degradável para manter a função ruminal, o 

que é essencial para maximizar o consumo de forragem e a digestibilidade no 

rúmen.  

Isto, segundo a literatura clássica, é função do aumento da taxa de 

degradação da fração fibrosa do volumoso (MINSON, 1990; VAN SOEST, 

1994).    

 

2.1 – Estação seca 
  

A estação de “seca” do ano é, sem dúvida, a mais preocupante no setor 

pecuário sendo, também, a responsável pelo aumento no fornecimento de 

suplemento alimentar em até 50 vezes em relação à estação das “águas”, na 

espécie  bovina. 

Essa suplementação ocorre como uma alternativa para reduzir os efeitos 

da baixa disponibilidade de forragens, além de melhorar o aporte de nutrientes 

deficitários neste período. Estrategicamente é muito utilizado o diferimento das 

forrageiras, no entanto, com o avanço de seu estádio vegetativo há um 

acúmulo de matéria seca, mas em contrapartida há uma acentuada redução 

nos níveis de proteína bruta (PB) e carboidratos e aumento nos níveis de fibra 

detergente neutro (FDN) e fibra detergente ácido (FDA). Desta forma, sendo 

realizada uma suplementação múltipla, a fim de corrigir os déficits de nitrogênio 

(N) e de carboidratos espera-se que haja melhor aproveitamento dessas 

forragens, ora denominadas de “fenos-em-pé”.     

Segundo LENG (1990), a eficiência de utilização da energia 

metabolizável (EM) da forragem pode ser significativamente melhorada pela 

suplementação. Ao reduzir as deficiências dos nutrientes, a suplementação 

pode garantir um crescimento microbiano melhor, o que pode resultar em uma 

eficiente fermentação microbiana, com conseqüente aumento na produção de 
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ácidos graxos voláteis. Além disso, o aumento da síntese microbiana, 

promovido pela PB solúvel no rúmen fornecida na dieta, eleva a saída de 

proteína microbiana do rúmen.  

A escassez de N na forragem na estação seca, em que os teores de PB 

não atingem 7,0 %, limitam a atividade microbiana ruminal, deprimindo a 

população de microrganismos celulolíticos, o que prejudica a digestibilidade da 

fração fibrosa da forragem (HADDAD & CASTRO, 1998). O enchimento ruminal 

é tido como importante limitador do consumo da maioria das dietas à base de 

forragem (VAN SOEST, 1994). A produção de proteína microbiana (PM) no 

rúmen pode ser limitada quando algumas gramíneas tropicais são consumidas 

em razão do baixo suprimento de substratos prontamente fermentáveis. Desta 

forma, a suplementação com grãos, em pequenas quantidades pode elevar a 

quantidade de PM que alcança o intestino, melhorando, conseqüentemente, o 

desempenho animal (CANTON & DHUYVETTER, 1997). 

Diante disso uma das formas de se melhorar a ingestão de energia está 

no estímulo ao consumo de forragens, sendo que isso está relacionado com a 

melhoria da digestibilidade das mesmas. Assim PATERSON et al. (1994) 

testaram suplementos protéicos para bovinos e concluíram que as maiores 

respostas em consumo de forragem ocorreram quando suplementos protéicos 

com mais de 20% de PB eram oferecidos quando comparados com 

suplementos contendo menos que 20,0% de PB. Usos de suplementos 

contendo baixa PB têm mostrado aumento no consumo de forragem, mas o 

incremento em consumo ainda pode não ser o bastante para o animal 

satisfazer suas exigências de mantença ou crescimento. 

  A maior fonte de proteína, para os ruminantes sob pastejo, é a proteína 

microbiana. Os microrganismos ruminais utilizam nitrogênio não protéico (NNP) 

ou proteína degradável no rúmen (PDR) como fonte de amônia a partir da qual 

sintetizam proteína para satisfazer suas próprias exigências. É durante a 

estação seca do ano, quando as forragens podem ser caracterizadas por 

elevados teores de fibra bruta e alta deficiência de em proteína, energia, 

minerais e vitaminas, que ocorre a redução da população de microrganismos 

celulolíticos no rúmen, prejudicando a digestibilidade da fração fibrosa da 

forragem. Essa depressão da digestibilidade da fibra resulta em menor 

produção de ácidos graxos voláteis, importantes fontes de energia para o 
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ruminante (Lesch et al., 1967; Van Schalkmyk and Lesch, 1970 citados por 

HADDAD & CASTRO, 1998). 

No entanto, para que a suplementação múltipla durante o período da 

seca tenha efeito positivo, a disponibilidade de forragem não pode ser fator 

limitante à ingestão voluntária de matéria seca. Animais pastejando sob 

forrageiras tropicais necessitam de pelo menos de 2.000 kg de MS / ha de 

acordo com MANNETJE & EBERSON (1980) e EUCLIDES et al. (1992), sendo 

que reduções nessas quantidades podem levar a diminuição no desempenho 

de ganho de peso dos animais. 

Portanto, para que haja resposta positiva em ganho de peso e 

principalmente retorno econômico é necessário fazer uma avaliação 

abrangente dos fatores ambientais e inerentes aos animais. Assim é 

necessário que haja uma disponibilidade mínima de forragem durante a 

estação de seca, e bastante atenção na escolha dos ingredientes e no 

balanceamento do suplemento que irão ser ofertados aos animais em questão.    

 
2.2 – Estação chuvosa 
 

A polêmica da suplementação múltipla, na estação chuvosa, tem 

marcado presença em praticamente todas as reuniões de ordem científica 

como comercial, onde o posicionamento de alguns pesquisadores tem sido 

abordado e as argumentações e resultados de pesquisa têm-se mostrado, em 

alguns casos, bastante contraditórios. 

A nutrição é um fator determinante na produção animal e várias 

estratégias têm sido pesquisadas para aumentar o ganho de peso do gado de 

corte, sendo que uma das alternativas consiste em suplementar os animais 

com uma mistura múltipla formulada especialmente para a época chuvosa.  

As plantas forrageiras tropicais apresentam alta produtividade, em 

função dessas apresentarem um sistema enzimático eficiente na incorporação 

de carbono (C4), o qual confere maior eficiência no uso de água e nutrientes 

minerais para o crescimento e conseqüente acúmulo de matéria seca (MS). 

Entretanto, essas plantas demonstram elevado conteúdo de parede celular e 

apresentam menores valores de digestibilidade, e conseqüentemente menores 

consumos por animais ruminantes (HUMPHREYS, 1991). Isso ocorre porque 
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as forragens tropicais apresentam níveis de fibra em detergente neutro (FDN) 

ao redor de 65 a 75% da MS (VAN SOEST, 1994; COWAN & LOWE, 1998; 

NUSSIO et al. 1998). 

Na estação chuvosa o conteúdo protéico dessas plantas apresenta nível 

acima de 7%, o que garante uma adequada fermentação ruminal, não limitando 

assim o consumo de forragem pelo nitrogênio (N). Nesse período o consumo 

estaria limitado pelo alto conteúdo de parede celular presente na matéria seca 

da forragem (MERTENS, 1994). 

Sendo assim, o consumo de MS por um animal é limitado por processos 

físicos e ou fisiológicos. O limite físico significa a capacidade do rúmen suportar 

a quantidade de alimento ingerido. Esse fator exerce maior importância quando 

a dieta, caracterizada por maior proporção de volumoso, apresenta 

digestibilidade entre 52,0 e 66,7%, enquanto que o limite fisiológico passa a ter 

importância em dietas com digestibilidade acima de 66,7% (THIAGO & GILL, 

1990; FORBES, 1995). 

Como forma de melhorar essas limitações na estação chuvosa surgiram 

os suplementos mineral-protéicos-energéticos que têm a finalidade de corrigir 

eventuais deficiências, além é claro de melhorar a digestibilidade dessas 

frações de MS. Assim, o ganho de peso adicional é dependente da quantidade 

de suplemento oferecido (COUTINHO FILHO et al. 2001).  

Segundo POPPI & MCLENNAN (1995), baixos níveis de ganho de peso 

durante a estação chuvosa tem como conseqüência mais importante, o fato de 

impossibilitar que os ganhos de peso anuais dos sistemas de produção 

baseado em pastagens tropicais sejam capazes de atender a um mercado 

moderno que requer animais jovens com carcaças pesadas. Nessas condições, 

o fator que limita o crescimento dos animais é deficiência tanto de proteína 

quanto de energia.  

Segundo EUCLIDES (2001), quando as pastagens são manejadas nas 

suas capacidades de suporte, as gramíneas tropicais são capazes de promover 

ganhos de peso entre 600 e 800 g/dia. 

ANDRADE & ALCADE (1995) sugeriram que, em gramíneas tropicais 

pobres em proteína e com alta degradabilidade, pode haver resposta à 

suplementação com proteína de alta qualidade e baixa degradabilidade e, da 

mesma forma, NOLLER et al. (1996) afirmaram que é pouco provável que 
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ocorra necessidade de suplementação energética de bovino nas condições do 

Brasil, a menos que as pastagens sejam extremamente pobres, ou que os 

animais entrem num processo de substituição de forragem por concentrado, 

estando a real necessidade de suplementação ligada ao nitrogênio e aos 

minerais.  

A suplementação dos nutrientes deficientes, pelo aumento da 

concentração destes nos suplementos oferecidos para atender as exigências, 

freqüentemente resulta em sensível resposta no consumo de alimentos e 

produção animal. O consumo de forragens tropicais pode variar 50,0% ou mais 

e os baixos teores de nitrogênio, mesmo em forragens verdes, podem reduzir o 

seu consumo, provocando uma diminuição no desempenho animal (NOLLER et 

al., 1996).   

Ainda segundo os mesmos autores, a proteína de escape torna-se mais 

importante à medida que a produção aumenta. Entretanto, é necessário um 

adequado suprimento de proteína degradável para manter a função ruminal, o 

que é essencial para maximizar o consumo de forragem e a digestibilidade no 

rúmen.  

Isto, segundo a literatura clássica, é função do aumento da taxa de 

degradação da fração fibrosa do volumoso (MINSON, 1990; VAN SOEST, 

1994).    

3 – MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1– Local e época 
 

O experimento foi desenvolvido no campo experimental da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), CAMPUS II, Goiânia, GO, entre  julho de 2003 e 

outubro de 2004.   
Os dados meteorológicos, no período, encontram-se sumariados na 

Tabela 1.1 e foram obtidos da estação meteorológica da EA/UFG, pela maior 

proximidade da área experimental. 

 
TABELA 1.1 – Valores médios para temperatura e precipitação pluviométrica 

(PP) durante o período experimental (1)
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Temperatura (°C) PP 
PERÍODOS 

Máx.                     min. (mm) 

16/08 a 13/09 31,9 12,6 4,8 

14/09 a 11/10 32,6 17,2 34,2 

12/10 a 08/11 31,9 18,0 98,4 

07/02 a 06/03 32,2 15,6 387,8 

07/03 a 03/04 31,6 16,5 293,4 

04/04 a 01/05 30,9 16,0 107,7 

02/05 a 29/05 30,6 15,5 31,8 

   (1) Fonte Climatológica da Estação meteorológica da Escola de Agronomia da 

UFG 

 
3.2– Animais e pastagem 

 

Foram utilizados 40 novilhos não castrados da raça Nelore com idade 

média de 11 meses e peso inicial médio de 197 kg, procedentes de uma única 

propriedade e pertencentes a um mesmo grupo contemporâneo.  

Os animais receberam vermífugos a base de abamectina 1% e foram 

vacinados contra clostridioses e febre aftosa, seguindo o calendário profilático 

da região Centro-Oeste. 

A área experimental formada com Brachiaria brizantha cv. marandu 

estava vedada desde o mês de janeiro de 2003. A área de pastagem foi 

dividida em 16 piquetes de 1 ha, providos de comedouros e bebedouros. O 

pastejo adotado foi o rotacionado, sendo cada módulo constituído por quatro 

piquetes com um período de permanência de 12 dias e um descanso de 36 

dias e uma taxa de lotação média de 1,4 UA/ha. 

Para estimar a disponibilidade de forragem durante o pastejo foram 

coletadas amostras dos piquetes no momento da entrada e saída dos animais. 

O corte da forrageira foi efetuado mediante o auxílio de quadro de amostragem 

(FAVORETTO, 1993), medindo 0,25 m2, que foi arremessado aleatoriamente 

cinco vezes sobre a área do piquete sendo a forragem cortada a 10 cm do solo, 

abrangendo toda a massa dentro dos lados do quadro, desde que estivessem 

ligadas à planta (GARDER, 1986). A estimativa de produção de massa seca de 
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cada piquete foi determinada após a coleta das amostras em pesagens 

efetuadas em balança eletrônica de precisão. 

Para a execução das determinações bromatológicas da forragem, as 

amostras coletadas foram homogeneizadas, retiradas duas sub-amostras para 

determinação da matéria seca, matéria mineral, fibra detergente neutro, fibra 

detergente ácido e proteína bruta, de acordo com recomendações de SILVA 

(1990). 

 
3.3– Tratamentos 

 

Foram avaliados quatro suplementos que constituíram os tratamentos. 

Esses tratamentos, conforme suas composições, foram oferecidos em 

diferentes quantidades / animal / dia.  

 

 

Tratamento 1(T1)...............................ad libitum (sal mineralizado) 

Tratamento 2 (T2)...............................250 g (mistura múltipla 250) 

Tratamento 3 (T3)...............................500 g (mistura múltipla 500) 

Tratamento 4 (T4).............................1.000 g (mistura múltipla 1000) 

 

Os suplementos foram balanceados a fim de atenderem as exigências 

em macro e micros minerais de acordo com os níveis sugeridos pelo NRC gado 

de corte de 1996.  

O grupo testemunho recebeu sal mineralizado, sendo que os demais 

grupos receberam suplementos protéicos cujas bases em macro e micro-

minerais foram procedentes do suplemento testemunho e de acordo com a 

ingestão proposta no estudo, considerada uma mesma quantidade de uréia, 

em todos tratamentos nos períodos analisados. As diferenças entre os 

tratamentos se referiram às quantidades de energia e proteína oferecidas.  

Assim seguem na Tabelas 1.2 e 1.3 as composições dos suplementos 

oferecidos durante as estações de “seca’ e “chuva”, respectivamente. 
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Tabela 1.2 – Composição dos suplementos fornecidos durante a estação 

“seca” de acordo com os tratamentos propostos. 
Tratamentos T1 T2 T3 T4 

Elementos     

Ca 114,0 g 45,3 g 22,7 g 11,2 g 

P 89,6 g 35,9 g 18,0 g 8,9 g 

S 45,6 g 18,2 g 9,1 g 4,5 g 

I 33,6 mg 13,4 mg 6,7 mg 3,4 mg 

Co 17,1 mg 6,8 mg 3,4 mg 1,7 mg 

Cu 672,0 mg 269,0 mg 135,0 mg 67,0 mg 

Fe 1960,0 mg 784,0 mg 392,0 mg 196,0 mg 

Mn 1300,0 mg 520,0 mg 260,0 mg 130,0 mg 

Zn 2600,0 mg 1040,0 mg 520,0 mg 260,0 mg 

Se 1,35 mg 0,6 mg 0,3 mg 0,15 mg 

Na 117,0 g 46,8 g 23,4 g 11,7 g 

PB - 63,5% 40,5% 29,0% 

NDT - 34,1% 56,1% 67,0% 

NNP - 90,0 g 45,0 g 22,5g 

Ingredientes (%) 

Carbonato cálcio 1,3000 0,8400 0,9000 0,9000 

Cloreto sódio 32,5000 13,0000 6,5000 3,2500 

Enxofre ventilado 4,6500 1,8600 0,9300 0,4650 

Farelo de soja - 11,0080 17,9777 21,6514 

Fosf. bicálcico 49,8000 19,1500 8,6600 3,4000 

Iodato sódio 0,0060 0,0024 0,0012 0,0006 

Milho moído - 33,0239 54,4732 65,0541 
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Sulf. Cobalto 0,0090 0,0036 0,0018 0,0009 

Sulf. Cobre 0,2800 0,1120 0,0560 0,0280 

Sulf. Manganês 0,5000 0,2000 0,1000 0,0500 

Óxido zinco 1,3000 0,5200 0,2600 0,1300 

Selenito sódio 0,0003 0,00012 0,00006 0,00003 

Uréia pecuária - 20,0000 10,0000 5,0000 

Agamaltolito 8,9547 - - - 
* T1 – sal mineralizado; T2 – mistura múltipla 250; T3 – mistura múltipla 500; T4 – mistura múltipla 1000. 

 

 

Tabela 1.3 – Composição dos suplementos fornecidos durante a estação 

chuvosa de acordo com os tratamentos propostos. 
Tratamentos T1 T2 T3 T4 

Elementos     

Ca 160,0 g 64,0 g 32,0 g 16,2 g 

P 80,0 g 32,0 g 16,0 g 8,0 g 

S 18,0 g 7,2 g 3,6 g 1,8 g 

I 100,0 mg 40,0 mg 20,0 mg 10,0 mg 

Co 130,0 mg 52,0 mg 26,0 mg 13,0 mg 

Cu 1200,0 mg 480,0 mg 240,0 mg 120,0 mg 

Mn 1200,0 mg 480,0 mg 240,0 mg 120,0 mg 

Zn 5000,0 mg 2000,0 mg 1000,0 mg 500,0 mg 

Se 14,0 mg 5,6 mg 2,8 mg 1,4 mg 

Na 117,0 g 46,8 g 23,4 g 11,7 g 

PB - 29,8% 18,9% 13,5% 

NDT - 45,8% 63,1% 72,0% 

NNP - 22,5 g 11,25 g 5,63 g 

Ingredientes (%) 

Carbonato cálcio 14,8148 6,7254 3,9499 2,5622 

Cloreto sódio 31,6216 12,6486 6,3243 3,1622 

Enxofre ventilado 1,8367 0,7347 0,3674 0,1837 

Farelo de soja - 30,0000 15,0000 7,5000 

Fosf. bicálcico 44,4444 16,1803 7,1673 2,6608 

Iodato sódio 0,01587 0,0064 0,0032 0,0016 

Milho moído - 28,0458 64,3585 82,5148 

Sulf. Cobalto 0,0619 0,0248 0,0124 0,0062 

Sulf. Cobre 0,4800 0,1920 0,0960 0,0480 

Sulf. Manganês 0,4444 0,1778 0,0889 0,0445 

Óxido zinco 0,6578 0,2632 0,1316 0,0658 
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Selenito sódio 0,0031 0,0012 0,0006 0,0003 

Uréia pecuária - 5,0000 2,5000 1,2500 

Agamaltolito 5,6192 - - - 
* T1 – sal mineralizado; T2 – mistura múltipla 250; T3 – mistura múltipla 500; T4 – mistura múltipla 1000. 

 

 Para que fosse realizada a terminação dos animais e finalizasse o 

experimento foi realizado a partir do mês julho de 2004 um confinamento. 

Desta forma agrupou-se todos animais em um curral com área aproximada de 

900m2 dotada de bebedouro, cochos para alimentação e sombrite. A 

alimentação era fornecida três vezes ao dia, dividida na proporção de 40,0%, 

10,0% e 50,0%, sendo que os horários de fornecimento eram as 6:30, 12:00 e 

17:00 horas. 

 Utilizou-se como dieta total silagem de sorgo e resíduo de milho 

proveniente de agroindústria, ração comercia (milho, farelo de soja e núcleo 

mineral-vitamínico com uréia e aditivos) e caroço de algodão, sendo que a 

composição bromatológica segue na Tabela 1.4. 

  

Tabela 1.4 – Composição bromatológica dos alimentos e da dieta total 

fornecidos aos novilhos Nelore em matéria seca (MS), proteína 

bruta (PB), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido 

(FDA) e nutrientes digestíveis totais (NDT), expressos em % de 

matéria seca (MS). 

Ingredientes MS (%) PB (%) FDN (%) FDA (%) NDT (%) 

Ração  91,00 17,88 24,30 8,60 78,00 

Caroço de algodão 90,50 21,05 44,00 34,00 94,00 

Silagem de sorgo 27,00 7,12 61,00 33,00 59,05 

Resíduo de milho 24,00 7,80 68,00 40,60 60,50 

Dieta total 65,00 12,80 26,00 18,00 73,00 
Fonte: Laboratório de Análises de Alimentos do Departamento de Produção Animal / EV / UFG. 

 

3.4 – Período experimental e instalações 
  
 A duração do experimento foi de 460 dias, com início em 01 de julho de 

2003 e término dia 03 de outubro de 2004.  Neste período, tiveram os períodos 

de adaptação para o inicio do experimento e os períodos para adaptação nos 
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sistemas de suplementação no período chuvoso e para o período de 

confinamento. Assim os dias de experimentação foram de 129 dias para a 

época de seca; 133 dias para época chuvosa e 105 dias para confinamento, 

totalizando 367 dias. 

 Para condução deste trabalho, foi utilizado um curral de manejo com 

quatro repartições, tronco, balança eletrônica e brete de contenção. Os 

piquetes foram divididos por fios eletrificados. 

 

3.5 – Fornecimento do suplemento e medição do consumo 
  
 Para todos os tratamentos, foram realizadas as reposições diárias dos 

suplementos, sendo anotadas as quantidades oferecidas aos animais, e 

semanalmente, quantificada as sobras dos cochos. Desta forma, o consumo foi 

medido em função da diferença da quantidade inicial ofertada e as sobras, em 

relação ao número de animais e dias de suplementação.  

  
3.6 – Medição do desempenho em ganho de peso  

  
Para avaliação do desempenho em ganhos de peso foram efetuadas 

pesagens dos animais a cada 28 dias. As pesagens, realizadas por meio de 

balança eletrônica aferida pelo INMETRO (0,1%), no curral de manejo, foram 

precedidas por jejum alimentar e hídricas de 16 horas. Os animais eram 

recolhidos no final da tarde anterior e pesados na manhã seguinte e os ganhos 

de peso foram obtidos em cada fase, segundo a fórmula: 

 

DMD = PF – PI / 28, onde: 

 

DMD = desempenho médio diário (Kg) 

PF = peso final da fase correspondente (Kg) 

PI = peso inicial da fase correspondente (Kg) 

 

3.7- Determinação do equivalente carcaça (EC) 
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O EC foi determinado para se conhecer o valor a ser pago ao produtor 

com base no peso médio final (PMF), do lote em questão. Considerou-se o 

rendimento de carcaça estimado de 50,0% para os períodos a pasto e de 

57,0% ao abate, ou seja: 

 

 EC= (PMF x 50)/100 (a pasto)  

                           ou  

 EC=(PMF x 57)/100 (abate frigorífico) 

 

3.8- Cálculo da receita total (RT) 
 
 A RT foi determinada com o objetivo de se obter a receita bruta gerada 

pelo desempenho diário em peso dos respectivos tratamentos. Para se calcular 

a remuneração total, dividiu-se por 15 o valor calculado para o equivalente 

carcaça (EC), para que o quociente desta divisão fosse expresso em arrobas. 

Posteriormente, multiplicou-se este valor pelo preço pago pela arroba na 

estação seca (R$ 56,70); na estação chuvosa (R$56,00); no período de 

confinamento (R$ 55,00). No período experimental, a cotação média do dólar 

americano (U$) era de (R$ 2,94). A fórmula é representada: 

 

 RTs = (EC /15) x 56,70 – (Estação seca) 

 

 RTc = (EC /15) x 56,00 – (Estação chuvosa) 

 

 RTpc = (EC /15) x 55,00 – (Período confinamento) 

 

3.9- Cálculo do custo de produção (CP) e receita líquida (RL) por animal 
 
 O CP foi calculado considerando os custos da forragem, mão-de-obra, 

do suplemento durante o período experimental, produtos veterinários, custo 

financeiro. Montou-se uma planilha com dados referentes ao CP, no período, 

que segue exemplificado no Quadro 1.1. O valor do aluguel do pasto foi 

considerado pelo valor médio da região, sendo R$ 10,00 por animal por mês. A 

mão-de-obra foi estimada na base de 2,5 salários mínimos para 1000 bois (1 
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salário mínimo era R$ 260,00 reais).  Considerado 40 bois obtêm-se R$ 26,00 

por mês para manejar os animais, ou seja, R$ 0,65 por animal mês. O cálculo 

da despesa com suplemento foi obtido pela multiplicação da quantidade de 

produto consumido e preço do suplemento. 

 

Quadro 1.1 – Modelo de planilha utilizada no controle do desempenho, dos 

gastos com os animais e a rentabilidade em dólares ($) e em 

percentagem (%), durante o período total e por mês. 

Programa de Suplementação a Pasto        Desempenho   P.V.I 197,0 

Suplem. Secas AGO NOV 84 Dias   0,10 kg/cab/dia 8,40 205,4 

Suplem. Águas OUT ABR 0 Dias   0,00 kg/cab/dia 0,00 205,4 

Suplem. Secas MAI JUL 0 Dias   0,00 kg/cab/dia 0,00 205,4 

S. Mineral Trad. OUT ABR 0 Dias   0,00 kg/cab/dia 0,00 205,4 

Semi-Confin. MAI JUL 0 Dias   0,00 kg/cab/dia 0,00 205,4 

Confinamento MAI JUL 0 Dias   0,00 kg/cab/dia 0,00 205,4 

        Total  em meses   $/mês       P.V.F 205,4 

  Pasto seca 2,8 X  2,00           

  Pasto 0,0 X  0,00           

  Semi-Confi 0,0 X  0,00           

  Confina 0,0 X  0,00           

    Total: 2,8 MESES   2,80       

                    

Receita   U$ / @   @                              Total U$     

Venda / Boi   19,23 X 6,85     131,73 50% RC 

                    

Despesas   U$ / @   @     U$     

Reposição/Boi   16,67 X 6,57     109,52     

Suplementação         U$/cab/mês     5,60     

Pasto       3,33     9,32     

Mão-de-obra        0,216     0,605     

Produtos Veterinários     0,166     0,46     

Despesas Adm       0,00     0,00     

Perda     0,0% Período     0,00     

Despesa Financeira (Cap Bov)   0,7% Período     2,15     

              Total / U$     

Receita Líquida        Rentabilidade Mês   127,66     

      U$ 4,08 1,45         

      % 3,18 1,14         

 

 
 
3.10- Delineamento experimental e análises estatísticas 
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Quarenta bovinos machos não castrados foram distribuídos inteiramente 

ao acaso, sendo separados em quatro tratamentos. 
Após a tabulação, os dados foram analisados por meio de análise de 

variância dos ganhos de peso, de cada tratamento, nos períodos do 

experimento, para avaliar o efeito da utilização de diferentes suplementos no 

período de recria dos animais, conforme demonstra Quadro 1.1. Foi adotado o 

programa estatístico SAS (1991). 

 

Quadro 1.2 - Quadro de Análise de variância. 

Fontes de Variação Grau de liberdade 

Suplementação 3 

Erro 36 

Total 39 

  

O modelo matemático empregado foi: 

 

Yij = µ + Sj + eij; onde: 

 

Yij= representa a observação realizada no i-ésimo animal, pertencente ao j-

ésimo grupo suplementado; 

µ= representa a média geral da característica; 

Si= representa o efeito do tipo de suplementação; 

eij= representa o efeito residual. 

 

 

 

 

 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1- Estação seca  
 



 29

A Figura 1.1 resume as composições bromatológicas das forragens dos 

piquetes de pastejo, sendo que demonstra o comportamento dos níveis de PB, 

FDA, FDN e NDT estimado, expressos em porcentagem durante a estação 

“seca”.  

 

Figura 1.1 – Composição bromatológica média das amostras de forragens 

durante a estação “seca”. 
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Pastagens durante o período seco, em sua maioria, apresentam  menos 

de 7,0% de PB na matéria seca conforme comprovam as análises mostradas 

na Figura 2.2, assim há deficiência de PDR para o crescimento microbiano e 

atividade fermentativa adequada (VAN SOEST, 1994), o que leva à depressão  

na digestão na celulose e no consumo, acarretando baixo desempenho animal. 

Nessa condição é necessária a correção da deficiência protéica (PAULINO, 

1998). 

A correção energética pode ocorrer indiretamente com o fornecimento 

de PB, o que proporcionará aumento na população de microrganismos do 

rúmen e, conseqüentemente, elevará a digestibilidade  da forragem de baixa 

qualidade e o consumo de MS e de energia digestível (REIS et al., 1997).   
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 A suplementação protéica melhora o desempenho de bovinos 

consumindo forragens de baixa qualidade, pelo estímulo no consumo voluntário 

(VANZANT & COCHRAN, 1994).  Nessas condições, tendo-se forragem 

disponível, mesmo que de baixa qualidade, as condições fornecidas pelo 

suplemento ao crescimento microbiano possibilitarão maior digestibilidade da 

forragem. 

 As pastagens são a forma mais econômica e prática de alimentação de 

bovinos. Com isso, torna-se prioridade aumentar a utilização das forragens via 

otimização do consumo e da disponibilidade de seus nutrientes. 

Os dados relativos aos desempenhos em ganhos de pesos encontram-

se na Tabela 1.5. 

 

Tabela 1.5 – Médias dos pesos iniciais (PI), pesos finais (PF), desempenho de 

peso total (DPT), desempenho médio diário (DMD) e coeficiente 

de variação (CV%) por tratamento. 

Tratamentos PI (kg) PF (kg) DPT (kg) DMD (kg)

(Sal mineral) 192,30a 190,10c -2,20c -0,026c

(Mistura múltipla 250 g) 194,00a 199,10b 5,10b 0,061b

(Mistura múltipla 500 g) 206,60a 216,50a 9,90b 0,118b

(Mistura múltipla 1000 g) 196,00a 220,40a 24,40a 0,290a

CV (%) 8,83 2,64 58,73 58,73 
*Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente, pelo teste de 
Student-Newman-Keuls ao nível de 5% de probabilidade.  
 
 
 Os coeficientes de variação dos pesos iniciais e finais foram 

considerados adequados, expressando a homogeneidade dos animais no inicio 

e ao longo do período experimental. Esses resultados estão dentro do proposto 

por JUDICE (2000) e também concordam com os mostrados por OLIVEIRA 

(2002) que avaliou o desempenho de bovinos sob pastejo, suplementados com 

diferentes misturas múltiplas, durante o período seco. 

 Foi verificada diferença (P<0,05) para desempenho de peso total e 

desempenho médio diário  entre os tratamentos, sendo que estão de acordo 

com MOORE et al. (1999) que encontraram efeitos positivos sobre o ganho de 

peso quando o consumo de PB foi maior que 0,10% do PV. Melhor resposta 
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seria proveniente de um maior aporte de nitrogênio para as bactérias ruminais, 

possivelmente aumentando a formação de proteína microbiana que irá suprir o 

animal. 

É verificado que na primeira de seca os pesos foram baixos, quando 

comparados com o proposto EUCLIDES FILHO & CEZAR (1995), que 

alcançaram desempenho de 0,391 kg / animal / dia. No entanto, verifica-se que 

a quantidade ofertada de suplemento para os animais foi de 1,53 kg / dia, em 

contrapartida nesse mesmo período os animais de T2, T3 e T4 ganharam em 

média 0,061; 0,170; 0,290, respectivamente. 

Ao suplementarem bezerros Nelores desmamados, durante a seca, 

MACELLARO JR. et al. (1996) verificaram que os animais não-suplementados 

perderam 0,033 kg / dia, valor este bem similar ao observado pelo experimento 

no T1, que foi de 0,026 kg /dia, sendo que de acordo com o verificado nas 

composições bromatológicas houve uma deficiência na quantidade mínima de 

PB para os microrganismos ruminais, o que estaria prejudicando o processo 

fermentativo ruminal e justificaria a perda de peso.  

GOES et al. (2005) observaram respostas semelhantes ao 

suplementarem com uma mistura múltipla semelhante a do experimento 

novilhos com 0,15% do PV quando comparados aos que receberam apenas sal 

mineral. 

 A figura 1.2 mostra o desempenho em ganho de peso de acordo com os 

períodos da estação “seca”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Desempenho de peso de novilhos Nelore sob quatro suplementos 

em pastagens de Brachiaria brizantha na estação “seca”. 
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 Fica evidente que durante o período de setembro somente os animais do 

T4 ganharam peso, alcançando média diária de 0,135 kg / dia, contra perdas 

de 0,386 kg; 0,297 kg e 0,181 kg dos tratamentos 1, 2 e 3, respectivamente, 

fato esse que poderia ser explicado devido há um maior ingestão de 

suplemento, sendo que aumentaria a quantidade de N e de carboidratos para 

os microrganismos ruminais. 

 Para se poder analisar economicamente a prática de suplementação na 

estação seca” foi montado um quadro que demonstrasse todas as despesas 

relativas ao sistema de produção dos animais. Foram consideradas despesas 

com a compra de animais, aluguel de pasto, suplementação, mão-de-obra, 

produtos veterinários e despesa sobre capital investido. 

 Desta forma a Tabela 1.6 demonstra os resultados referentes aos pesos, 

despesa, receita e remuneração. 

 

 

 

 

Tabela 1.6 – Valores médios dos pesos iniciais (PI), pesos finais (PF) expresso 

em @, despesa total (DT), receita líquida (RL) e remuneração 
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sobre o capital investido (RCI) de acordo com os tratamentos na 

estação “seca”. 

Itens 

Tratamentos 
PI (@) PF (@) DT (U$) RL (U$) 

RCI 

(%/mês) 

6,41 6,34 
1 

(U$106,79) (U$125,53)
12,82 5,92 1,68 

6,47 6,63 
2 

(U$107,79) (U$131,27)
14,41 9,07 2,47 

6,89 7,22 
3 

(U$114,79) (U$142,96)
19,90 8,27 2,07 

6,53 7,35 
4 

(U$108,79) (U$145,53)
25,95 10,79 2,65 

 *Preços dos animais, sendo que, os valores em dólar no PI são de @ = U$16,66, enquanto 

que para PF são de @ = U$ 19,80, devido à valorização da @ no período de entressafra. 
   

 O tratamento T4 (consumo verificado de 1.000 g /animal / dia) foi o 

melhor em resultado de ganho de peso, além de ter tido a melhor resposta 

econômica na estação seca. Esse tratamento (T4) obteve também o melhor 

retorno sobre o capital investido ao mês, sendo seguido pelo tratamento T2 

(consumo verificado de 250 g / animal / dia).  

 Observa-se que os resultados encontrados nesse trabalho estão abaixo 

dos verificados por SANTOS et al. (2004) e EUCLIDES (2001), que 

suplementaram os animais com 0,8 a 1,0% do PV, durante a seca, e 

encontraram melhor desempenho dos animais quando comparados à 

suplementação mineral, no entanto, com desempenho insuficiente para 

compensar os custos adicionais da suplementação. 

 É importante observar que houve uma valorização do valor da @ no 

período de entressafra de 16,80%. Este fato proporcionou uma receita líquida 

positiva em todos tratamentos, inclusive para T1, cujo lote perdeu peso.  

Ficou evidente que o modelo de suplementação a ser utilizado está 

correlacionado com as perspectivas futuras de mercado, sendo que o 

investimento ou não na qualidade de suplementação adotada será crucial para 

a lucratividade do empresário rural. 
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4.2- Estação chuvosa 
  
 A Figura 1.3 resume as composições bromatológicas das forragens dos 

piquetes de pastejo, sendo que demonstra o comportamento dos níveis de PB, 

FDA, FDN e NDT estimado, expressos em porcentagem durante a estação 

“chuvosa”. 

 

Figura 1.3 – Composição bromatológica média das amostras de forragens 

durante a estação “chuvosa”. 
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 Os valores de PB obtidos no período chuvoso foram inferiores ao 

mínimo necessário para adequada fermentação, que seria de 7,0% (MINSON, 

1990), no entanto, o melhor método a ser utilizado seria a utilização de animais 

com fistula esofágica, como demonstrado por DETMANN et al. (2001), que 

utilizaram bovinos mestiços Limousin-Nelore com 396 kg e 22 meses de idade 

para verificar a qualidade e quantificarem o consumo de MS em forragem de 

brachiaria decumbens no período de dezembro a março.  Esses autores 

verificaram que os animais demonstram características seletivas no momento 

do pastejo quando há alta disponibilidade de MS como foi no caso de 
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experimento e que justifica os ganhos de peso mesmo com os níveis de PB 

abaixo do recomendado para eficiente fermentação ruminal.  

 As pastagens são à base da alimentação de rebanhos estabelecidos nas 

regiões tropicais, sendo que pela interação existente entre as exigências 

nutricionais e o valor nutritivo das pastagens obtém-se o desempenho animal, o 

qual pode ser satisfatório ou não. Frente a um desempenho não-satisfatório, há 

necessidade e se promover a suplementação dos animais, a qual deve ser 

conveniente do ponto de vista técnico-econômico (ANDRADE, 1993). 

 Os resultados referentes ao desempenho em ganhos de peso são 

mostrados na Tabela 1.7. 

 

Tabela 1.7 – Médias do peso inicial (PI), peso final (PF), desempenho de peso 

total (DPT), desempenho médio diário (DMD) e coeficiente de 

variação (CV%) por tratamento. 

Tratamentos PI (kg) PF (kg) DPT (kg) DMD (kg)

(Sal mineral) 254,70 324,20c 69,50b 0,620b

(Mistura múltipla 250 g) 266,50 332,80b 66,30b 0,591b

(Mistura múltipla 500 g) 284,80 357,90a 73,10a 0,653a

(Mistura múltipla 1000 g) 273,80 354,60a 80,80a 0,721a

CV (%) - 2,67 12,62 12,62 
*Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente, pelo teste de 

Student-Newman-Keuls ao nível de 5% de probabilidade. 
Foram observadas diferenças (P<0,05) para ganho médio final e 

desempenho de peso entre os tratamentos. Os coeficientes de variação dos 

pesos finais e desempenhos foram adequados durante o período experimental. 

Esses resultados estão de acordo com JUDICE (2000) e evidenciam a 

homogeneidade dos animais. Verificou-se que mesmo havendo uma diferença 

em percentagem de 10% entre T4 e T3 não houve diferença (P>0,05) entre o 

desempenho em ganho de peso diário. 

 Não houve diferença (P>0,05) entre T1 e T2, conforme observaram 

LAMBERTUCCI et al. (2005) em teste no período chuvoso na região 

Amazônica, com sal mineralizado e suplementação múltipla de 0,15 e 0,25% 

de consumo em relação ao PV.   
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O mesmo não foi observado por BALSALOBRE et al. (1999) que ao 

trabalharem com suplementos proteinados comerciais de baixo consumo, 

contendo teores de 25,0 e 46,1% de PB, verificaram que os animais 

suplementados apenas com minerais apresentaram ganho (0,57 kg / dia) 

semelhantes ao deste trabalho, mas aqueles que consumiram os suplementos 

proteinados apresentaram ganhos de 0,70 e 0,64 kg / dia, para suplementos 

com e sem uréia. Esses desempenhos estão acima do observado nesse 

trabalho para a mesma categoria de suplementação, sendo que os valores 

ficaram 18,4 e 8,3% do obtido nessa fase.    

PAULINO et al. (1996) e BALSALOBRE et al. (1999) demonstraram que 

a inclusão de fontes protéicas nos suplementos para novilhos a pasto resultou 

em melhorias no desempenho dos animais. A suplementação com proteínas 

verdadeiras ou compostos nitrogenados não protéicos tem sido recomendada 

com a idéia de melhorar o aproveitamento e a utilização da forragem pastejada. 

Um dos fatores preponderantes com relação à produção de animais em 

sistema de suplementação a pasto consiste na definição dos objetivos 

principais desta suplementação dentro do sistema de produção existente. 

Conseqüentemente, deve-se estabelecer estratégias de fornecimento de 

nutrientes que viabilizem, da melhor forma possível, os padrões de crescimento 

estabelecidos pelo sistema de produção (PAULINO, 1998). Nesse contexto, o 

fornecimento de nutrientes via suplementação pode ensejar ganhos 

diferenciados de desempenho dos animais, objetivando mantença de peso, 

ganhos moderados diários de 200-300 g /animal ou até mesmo ganhos de 500-

600 g /animal, quando se pretende abater machos aos 24 meses de idade, 

aumentando o desfrute anual das propriedades. 

Segundo EUCLIDES (2001), quando as pastagens são manejadas nas 

suas capacidades de suporte, as gramíneas tropicais são capazes de promover 

ganhos de peso entre 600 e 800 g/dia, conforme mostra Tabela 3.5. 

 A figura 1.4 mostra o desempenho em ganho de peso de acordo com os 

períodos da estação “chuvosa”. 

 

Figura 1.4 – Desempenho de peso de novilhos Nelore sob quatro suplementos 

em pastagens de Brachiaria brizantha na estação “chuvosa”. 
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 Foi verificado que no período de abril a junho os animais que foram 

suplementados com 1.000 g / dia (T4) tiveram uma resposta em ganho de peso 

superior aos demais grupos, fato esse estaria relacionado com o tipo de 

suplementação fornecida a esse grupo. 

 Para se poder analisar economicamente a prática de suplementação na 

estação “chuvosa” foi montado um quadro que demonstrasse todas as 

despesas relativas ao sistema de produção dos animais. Foram consideradas 

despesas com a compra de animais, aluguel de pasto, suplementação, mão-

de-obra, produtos veterinários e despesa sobre capital investido. 

Desta forma os pesos iniciais e finais convertidos em @, despesa total, 

receita liquida e remuneração sobre o capital investido são apresentados na 

Tabela 1.8. 

 

Tabela 1.8 – Valores médios dos pesos iniciais (PI), pesos finais (PF) expresso 

em @, despesa total (DT), receita líquida (RL) e remuneração 

sobre o capital investido (RCI) de acordo os tratamentos na 

estação “chuvosa”.  

Itens 

Tratamentos 
PI (@) PF (@) DT (U$) RL (U$) 

RCI 

(%/mês) 
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8,49 10,81 
1 

(U$160,12) (U$198,08)
12,82 25,14 3,40 

8,88 11,09 
2 

(U$167,48) (U$203,28)
14,41 21,39 2,82 

9,49 11,93 
3 

(U$178,98) (U$218,68 
19,90 19,80 2,43 

9,13 11,82 
4 

(U$172,19) (U$216,66)
25,95 18,52 2,30 

 *Preços dos animais, sendo que, os valores em dólar no PI são de @ = U$18,86, enquanto 
que para PF são de @ = U$ 18,33, devido à valorização da @. 
 

 O tratamento com sal mineraizado (T1) foi o melhor em resultado de 

resposta econômica no período testado. Esse tratamento obteve também o 

melhor retorno sobre o capital investido ao mês, sendo seguido pelo tratamento 

de 250 g / dia (T2).  

 Resultados contrários foram encontrados por EUCLIDES (2001) que 

suplementou novilhos em pastagens de B. decumbens e B. brizantha, com uma 

mistura múltipla mineral na base de 0,2% do peso vivo. Os novilhos 

suplementados apresentaram ganhos médios de 740 g/dia e os não-

suplementados de 535 g/dia. Foi realizada a análise econômica e verificou-se 

que o consumo do suplemento, durante 184 dias, foi de 90 Kg por novilho, a 

um custo de R$ 0,29 (cotação de abril de 2001). A diferença de ganho de peso 

foi de aproximadamente 200 g/dia, sendo que resultou em novilhos mais 

pesados (40 Kg de PV) com um custo total do concentrado igual a R$ 26,00 / 

novilho. Essa diferença em desempenho pode representar grande diferença no 

sistema como um todo, uma vez que esse ganho é suficiente para que o animal 

seja terminado no período seco subseqüente, quer seja utilizando-se 

suplementação em pasto, quer seja pelo uso de confinamento, fazendo com 

que possa ser diminuído o período de permanência do animal na propriedade, 

o que liberaria espaço para outras categorias animais. 

 De acordo com análises de mercado verificou-se que houve uma 

valorização em reais de 2,0%, no entanto, o mesmo não ocorreu em relação 

com o preço da arroba (@) em dólar, sendo que houve uma valorização da 
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moeda americana em 6,20%. Essa valorização levou a um decréscimo do valor 

da @ referente ao período inicial do experimento.  

Fica evidente que o modelo de suplementação a ser utilizado está 

correlacionado com as perspectivas futuras de mercado, sendo que o 

investimento ou não no tipo de suplementação será crucial para a lucratividade 

do empresário rural. 

 

4.3- Período de Confinamento 

  

A Tabela 1.9 mostra as médias do peso incial, final, desempenho de 

peso total, desempenho médio diário e coeficiente de variação por tratamento.  

 

Tabela 1.9 – Médias do peso inicial (PI), peso final (PF), desempenho de peso 

total (DPT), desempenho médio diário (DMD) e coeficiente de variação (CV%) 

por tratamento. 

Tratamentos PI (kg) PF (kg) DPT (kg) DMD (kg) 

1 192,30 444,00b 204,80b 0,585b

2 194,00 445,40b 200,30b 0,572b

3 206,60 480,90a 228,35a 0,652a

4 196,00 459,90a 235,21a 0,672a

CV (%) 2,64 5,58 9,37 9,37 
*Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente, pelo teste de 
Student-Newman-Keuls ao nível de 5% de probabilidade.  
 

 

Foram observadas diferenças (P<0,05) para ganho médio final e 

desempenho de peso entre os tratamentos. Os coeficientes de variação do 

peso final e desempenho foram adequados durante o período experimental. 

Esses resultados estão de acordo com JUDICE (2000) e evidenciam a 

homogeneidade dos animais. Verificou-se que mesmo havendo uma diferença 

em percentagem de 5,0% entre T4 e T3 no peso final não houve diferença 

(P>0,05) entre o desempenho em ganho de peso diário. 

 A Figura 1.5 mostra o desempenho em ganho de peso de acordo com os 

períodos do experimento. 
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Figura 1.5 – Desempenho de peso de novilhos Nelore da desmama ao abate 

sob quatro suplementos durante os períodos de “seca” e chuva. 
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Os ganhos de peso durante o período testado estão bem acima dos 

índices observados no Brasil, o que torna bastante favorável à utilização de 

técnicas para reduzir a idade de abate de bovinos de corte.  

A pecuária de corte no Brasil passa por transformações constantes 

como a redução da idade para a primeira cria e a idade ao abate, o que gera 

um aumento na taxa de desfrute no país.  

De acordo com EUCLIDES FILHO & CEZAR (1995) o impacto na 

redução do abate de 26 meses de idade para 42 meses permite uma melhoria 
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considerável nos indicadores físicos de produção e econômicos, sendo 

possível aumentar a taxa de desfrute em 25,0% e em até 70,0% a margem 

bruta / ha / ano em valores financeiros. 

Assim diversos modelos de produção estão sendo utilizados, sendo que 

cada um tem vantagens e desvantagens. Atualmente existem programas de 

abate de vitelo, super-precoce e precoce, sendo que todos são unânimes em 

utilizar uma suplementação diferenciada para se alcançar o peso de abate o 

mais cedo possível. Programas como esses também são usados juntamente 

com o confinamento no período final de engorda, ou seja, para manter uma 

escala de produção ou para uniformizar os animais e liberar pastos para outra 

categoria animal. 

Segundo EUCLIDES et al. (1998), a utilização de diferentes sistemas de 

suplementação pode trazer os seguintes benefícios: antecipação de até 12 

meses na idade de abate comparando animais sem suplementação com 

animais suplementados na primeira seca e confinados na segunda, além de 

valores presentes líquidos até dez vezes maiores.  

Assim, a utilização do confinamento na parte final do experimento foi 

imprescindível para se alcançar o peso de abate dos animais, além de reduzir o 

período de recria e engorda. 

Os custos referentes aos tratamentos estão demonstrados no Quadro 

3.1 e são referentes a todas despesas relativas ao sistema de produção dos 

animais, sendo que são descritos despesas referentes à compra de animais, 

aluguel de pasto, suplementação, mão-de-obra, produtos veterinários e 

despesa sobre o capital investido. 

Desta forma os pesos iniciais e finais convertidos em @, despesa totais, 

receitam liquida e remunerações sobre o capital investido são apresentadas na 

Tabela 1.10. 
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Tabela 1.10– Valores médios dos pesos iniciais (PI), pesos finais (PF) expresso 

em @, despesa total (DT), receita líquida (RL) e remuneração sobre o capital 

investido (RCI) em função dos tratamentos.  

Itens 

Tratamentos 
PI (@) PF (@) DT (U$) RL (U$) 

RCI 

(%/mês) 

6,41 16,87 
1 

(U$106,79) (U$326,14)
114,12 105,26 2,10 

6,47 16,93 
2 

(U$107,79) (U$327,26)
117,30 102,17 2,04 

6,89 18,27 
3 

(U$114,78) (U$353,24)
128,28 110,18 2,03 

6,53 17,48 
4 

(U$108,79) (U$337,89)
140,38 88,72 1,71 

 *Preços dos animais, sendo que, os valores em dólar no PI são de @ = U$16,66, enquanto 
que para PF são de @ = U$ 19,33, devido à valorização da @. 
 

 O tratamento T3 foi o melhor em resultado de resposta econômica no 

período testado. Com relação ao retorno sobre o capital investido ao mês, T1 

obteve o melhor resultado, sendo que ficaram muito próximos os grupos T2 e 

T3.  

As oscilações referentes à moeda americana tornaram a explicação dos 

custos um pouco confusa, uma vez que mesmo havendo valorização do valor 

da arroba no período de entressafra em valores de reais (R$), o mesmo não 

ocorreu com a moeda americana. 

Além das análises efetuadas é conveniente explanar que devido ao tipo 

de suplementação a pasto, os animais chegaram ao início do período de 

confinamento com pesos diferentes. Essas diferenças analisadas juntamente 

com o tempo de permanência dos animais no confinamento poderiam mostrar 

diferenças na parte de análise econômica, uma vez que se fixando o peso final 
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de abate em determinado valor e alimentando os animais com a mesma 

quantidade e qualidade de dieta, teríamos o desempenho influenciado 

basicamente pelo peso inicial e desempenho dos animais durante o período de 

confinamento.  

Desta forma as médias do peso inicial, peso final, desempenho de peso 

total, desempenho médio diário e coeficiente de variação durante o período de 

confinamento seguem na Tabela 1.11. 

    

Tabela 1.11 – Médias do peso inicial (PI), peso final (PF), desempenho de peso 

total (DPT), desempenho médio diário (DMD) e coeficiente de variação (CV%) 

por tratamento durante o período de confinamento. 

Tratamentos PI (kg) PF (kg) DPT (kg) DMD (kg) 

1 344,20 444,00b 99,80a 1,188a

2 356,00 445,40b 89,40b 1,064a

3 377,20 480,90a 103,70a 1,235a

4 365,20 459,90a 94,70a 1,127a

CV (%) 2,64 8,58 6,37 6,37 
*Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente, pelo teste de 
Student-Newman-Keuls ao nível de 5% de probabilidade.  

 

 Foi observado que não houve diferenças (P>0,05) no desempenho 

médio diário entre os animais no período de confinamento. 

Para análise do efeito das suplementações a pasto sob o peso inicial 

dos animais à entrada do confinamento foi fixado o peso de abate dos animais 

em 445 kg de peso vivo, sendo que foi pretendido analisar o período 

necessário de permanência dos animais no confinamento.  

Assim as médias de peso inicial (PI), peso final (PF), dias aproximados 

de confinamento (DC), custo com diárias de confinamento (CDC), custo com 

suplementação a pasto (CSP) e custo total com suplementação (CTS) seguem 

na Tabela 1.12. 
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Tabela 1.12 – Médias do peso inicial (PI), peso final (PF), dias aproximados de 

confinamento (DC), custo com diárias de confinamento (CDC), custo com 

suplementação a pasto (CSP) e custo total com suplementação (CTS). 

Tratamentos 
PI  

(kg) 

PF 

 (kg) 

DC 

 (kg) 

CDC 

 (R$) 

CSP 

(R$) 

CTS 

(R$) 

1 344,20 445,00 85 255,00 17,00 272,00

2 356,00 445,00 84 252,00 48,50 300,50

3 377,20 445,00 55 165,00 63,00 228,00

4 365,20 445,00 71 213,00 98,00 311,00
Custo de diária no confinamento= R$ 3,00 

 

Foi observado que a suplementação a pasto de 500 g (T3) proporcionou 

o menor gasto com o confinamento, devido ao menor tempo de permanência 

dos animais. Verifica-se também, que mesmo gastando 3,7 vezes mais em 

nível de pasto o tratamento T3 demonstrou-se 19,2% mais econômico que o 

lote dos animais de T1.  

Fato oposto foi observado nos animais que consumiram 1.000 g (T4) a 

pasto, sendo que mesmo com peso inicial maior que os animais 

suplementados com sal mineralizado (T1) e 250 g (T2), não tiveram uma 

melhor resposta econômica. 

Fica bastante claro que em casos onde a terminação dos animais será 

em confinamento o modelo de suplementação pode ser fator decisivo na 

questão econômica do sistema, reduzindo a permanência dos animais em até 

50%. 
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5- CONCLUSÃO 
 

 A utilização de suplementos protéicos logo após a desmama melhora o 

ganho de peso em novilhos Nelore. 

 A utilização de uma suplementação protéica de médio consumo (500 g / 

animal / dia) mostrou-se como a melhor em resultado econômico quando 

combinada com o confinamento no período de terminação. 

 Quando se fixou o peso final de abate para todos os tratamentos 

verificou-se que a suplementação protéica a pasto pode reduzir a permanência 

dos animais no confinamento em pelo menos 50%. 
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