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RESUMO 
 

 
Avaliou-se o desempenho produtivo, efeito de ganho compensatório e a eficiência econômica 
de diferentes estratégias de suplementação alimentar na fase de recria e engorda de novilhos 
Nelore. O experimento foi dividido em três períodos, seca, água-seca e terminação. Cinqüenta 
e quatro bezerros com peso médio inicial de 169,6kg foram divididos em 8 tratamentos, sendo 
cada tratamento uma estratégia de suplementaçãoalimentar. No período da seca os animais 
receberam suplemento proteico-energético-mineral com ingestão média diária de 0,1% do 
peso vivo médio (PV) para os tratamentosA, B, C, D e 0,2% do PV para os tratamentos E, F, 
G e H. No período das águas, os novilhos dos tratamentos A, B, E e F receberam suplemento 
proteico-energético-mineral com ingestão média diária de 0,5% do PV e os novilhos dos 
tratamentos C, D, G e H receberam suplementação mineral. No período de terminação, os 
animais dos tratamentos B, D, F e Hreceberam suplemento proteico-energético-mineral com 
ingestão média diária de 1,4% do PV e os animais dos tratamentos A, C, E e G foram 
engordados em confinamento. Houve efeito de ganho compensatório entre as estratégias 
durante os períodos. Os animais dos tratamentos que receberam suplemento 1,4% do PV na 
terminação permaneceram 70 dias a mais do que os animais que foram engordados em 
confinamento. Todas ostratamentos foram economicamente viáveis, contudo o tratamento G 
apresentou o maior resultado de caixa, VPL e TIR sendo eles R$349,00; R$252,10 e 2,45% 
respectivamente.Houve importante efeito de ganho compensatório dos animais no período de 
água-seca e a suplementação de proteína, energia e minerais a pasto ou em confinamento 
reduziu a idade ao abate dos animais, sendo uma alternativa economicamente viável para 
produção de bovinos de corte. 
 
Palavras-chave: bovino de corte, confinamento,pasto, rentabilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

It was evaluated the productive performance, effect of compensatory profit and the economic 
efficiency of different strategies of supplementation feed in the phase of recreates and grows 
fat of caves Nelore.  The experiment was divided in three periods, dry, water and termination.  
Fifty and four calves with initial medium weight of 169.6 kg were divided in 8 handlings, 
being each handling a strategy of supplementation feed. In the dry period, the animals 
received energy supplement with medium consumption daily rate from 0.1% of the medium 
weight alive (PV) for the handlings TO, B, C, D and 0.2% of the PV for the handlings AND, 
F, G and H.  In the period of the waters, the caves of the handlings TO, B, AND and F 
received energy supplement with medium consumption daily rate from 0.5% of the PV and 
the caves of the handlings C, D, G and H received mineral supplementation.  In the period of 
termination, the animals of the handlings B, D, F and H received energy supplement with 
medium consumption daily rate from 1.4% of the PV and the animals of the handlings TO, C, 
AND and G were grown fat in confinement.  There was an effect of compensatory profit 
between the strategies during the periods.  The animals of the handlings that received 
supplement 1.4% of the PV in the termination kept 70 days to more remained than the 
animals that were grown fat in confinement.  All of the handlings were economically viable, 
however, the handling G presented the most greatest result of box, VPL and TIR being 
R$349,00; R$ R$252,10 e 2,45% respectively. There was an important effect of 
compensatory profit of the animals in the period of water and to supplementation of protein, 
energy and mineral to grass or in confinement reducing the age upon counting on the animals, 
being an economically viable alternative for output of bovine of cut.   
 
Keywords: bovine of cut, confinement, grass, profit value.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A pecuária de corte no Brasil desempenha importante papel na economia, tendo em 
vista que o agronegócio representa boa parcela do PIB. Segundo levantamento do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) o rebanho bovino brasileiro somou 205,3 
milhões de cabeças no ano de 2009. Em relação ao ano de 2008, o crescimento foi 1,5%. O 
Brasil detém o posto de maior rebanho comercial e segundo maior rebanho do mundo, 
estando atrás somente da Índia. Regionalmente a maior parte destes animais está concentrada 
na região Centro-Oeste com cerca de 34,4% do efetivo nacional, seguido pela região norte 
com 19,7% e da região sudeste com 18,5%. O estado do Mato Grosso apresenta o maior 
número de animais com 13,3% do total e o município de Corumbá-MT lidera o ranking entre 
os municípios com cerca de 1,973 milhão de cabeças, representando 1% do rebanho nacional.  

Ainda, segundo o IBGE (2010) foram abatidos 28,63 milhões de cabeças e produzidas 
6,66 milhões de toneladas de carne bovina em 2009. Desse total 13,9% foram exportados, 
sendo Rússia, Hong Kong e Irã os maiores compradores da carne brasileira, que apesar do 
grande volume comprado exercem baixa remuneração financeira pela tonelada de carne 
adquirida. 

Para acompanhar esse crescimento e essa demanda, tem havido uma preocupação, por 
parte dos pecuaristas, em explorar mais intensivamente suas propriedades, buscando maior 
produtividade e lucratividade. Uma das formas de intensificar a produção de bovinos de corte 
seria a utilização da suplementação alimentar estratégica, seja ela a pasto ou em 
confinamento. 

Paulino e Ruas (1988) mencionaram que o aumento da eficiência na produção de 
bovinos no Brasil está incondicionalmente relacionado à melhoria das condições de 
alimentação, sendo a suplementação uma das alternativas mais práticas para adequar 
suprimento de nutrientes aos requerimentos dos animais, especialmente durante a seca. 

A suplementação alimentar para bovinos de corte em pastagens possibilita maior uso 
da forragem aumentando a eficiência de todo sistema, contribuindo para produção de carne de 
melhor qualidade, pois permite abater animais mais jovens e com melhor acabamento. 

Confinamento é o sistema criação de bovinos em que lotes de animais são encerrados 
em piquetes ou currais com área restrita, e onde os alimentos e água necessários são 
fornecidos em cochos. Assim sendo, o sistema de confinamento pode ser aplicado a todas as 
categorias do rebanho. Contudo, o confinamento  é mais propriamente utilizado para a 
terminação de bovinos, que é a fase da produção que imediatamente antecede o abate do 
animal, ou seja, envolve o acabamento da carcaça que será comercializada. 

As pesquisas mostram que o uso das tecnologias como suplementação nutricional 
estratégica, adubação e manejo de pastagens, manejo sanitário e reprodutivo, bem como, 
melhoramento genético animal, aumentam a produtividade, entretanto, nem sempre é avaliado 
o retorno econômico direto e seus benefícios no sistema de produção global. Portanto, é 
fundamental mensurar o impacto da tecnologia nos custos (variáveis e fixos) e na eficiência 
econômica do sistema de bovinos de corte (Barbosa, 2008a). 



 

 

O conhecimento dos custos permite ao empresário e/ou técnico avaliar 
economicamente a atividade e por meio dessa análise conhecer com detalhes e utilizar, de 
maneira inteligente e econômica, os fatores de produção (terra, trabalho, capacidade gerencial 
e capital). Sendo assim, permite localizar os pontos de estrangulamento e atingir os seus 
objetivos de maximização de lucros ou minimização de custos (Lopes e Magalhães, 2005). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho produtivo, efeito 
de ganho compensatório e a eficiência econômica de diferentes estratégias de suplementação 
alimentar na fase de recria e engorda de novilhos Nelore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1. Pastagens 
 

A pastagem é um componente importante da produção agropecuária em todas as regiões 
do Brasil, sendo fonte quase que exclusiva de alimentação da grande maioria dos sistemas de 
produção de gado de corte no país.A produção de forragem de qualidade em quantidade é o 
objetivo principal no manejo da pastagem e da colheita da forragem produzida, ou seja, do 
pastejo.  

As pastagens podem produzir grandes quantidades de matéria seca digestível por área 
se forem tratadas como culturas e manejadas corretamente. O objetivo de um bom sistema de 
pastejo é prover aos animais suprimento diário de forragem de boa qualidade, capaz de 
atender a seus requisitos nutricionais de forma econômica(Santos et al., 2009). 

Práticas como correção, adubação, subdivisão dos pastos, ajustes em taxa de lotação, 
conservação de forragem e uso de alimentos suplementares seguramente correspondem a 
ferramentas poderosas e que permitem a manipulação do sistema de forma a melhorar a 
produção e a produtividade animal (Da Silva et al., 2003). 

As forrageiras não crescem uniformemente ao longo do ano. Além de variações de 
temperatura e fotoperíodo, a estacionalidade das chuvas e característica das regiões tropicais, 
não permite uma produção uniforme de forragem durante todo o ano. As taxas de crescimento 
(kg de matéria seca/hectare/dia) são maiores nos meses de verão, intermediárias nos meses de 
primavera e outono e muito baixas nos meses de inverno, como demonstrado na Figura1. 
 

FIGURA 1. Taxa de acúmulo de forragens tropicais (kg/MS/ha) e de chuvas (mm) distribuído 
ao longo do ano  

 
Fonte: Demarchi, 2002. 

 

Segundo Euclideset al.(2001),além dessas variações nas taxas de crescimento da 
planta, existem alterações nas características morfológicas da pastagem. Durante a estação de 
crescimento há acúmulo de material morto associado à senescência natural da planta 



 

 

forrageira que é acelerada por déficit hídrico ou por geadas, alterando o comportamento 
ingestivo dos ruminantes limitando o consumo e também a densidade de lotação utilizada. 
Silva et al., (2009) revisaram vários trabalhos demonstrando o valor nutricional da 
brachiariabrizantha cv. Marandu no período seco do ano conforme demonstra a Tabela 1. 

 
TABELA 1. Composição química dos teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente 
ácido (FDA), proteína bruta (PB) e digestibilidade in vitro da matéria seca ou orgânica (DIVMS/O) 
daBrachiariadecumbense B. brizanthautilizadas em pastejo no período seco de acordo com vários 
autores. 

Autores 
Constituinte em % da MS 

FDN FDA PB DIVMS/O 
Kabeyaet al. (2002) 71,89 - 4,2 54,25 
Manellaet al. (2002) 74,8 - 5,1 45,2 
El-Menari Neto et al. (2003) - - 6 51 
Acedo (2004) 66,34 50 4,38 49,06 
Oliveira et al. (2004) 78,2 44,4 6,82 50,2 
Goeset al. (2005) 70,26 39,42 7,17 60,6 
Moraes et al. (2006) 78,2 - 5,8 - 
Barbosa et al. (2007) 65,55 32,35 6,87 54,1 
Itavoet al. (2007a) 67,39 - 5,66 55,68 
Sales et al. (2008a) 71,59 46,7 8,97 47,55 
Sales et al. (2008b) 71,86 44,31 8,75 49,62 
Silva (2008) 84,3 46 6,09 - 
Schio (2009) 85,58 50,51 3,88 - 

 
86,72 58,86 4,08 - 

 
86,15 32,22 4,04 - 

Souza (2009) 76,04 39,13 6,68 - 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2009) 

 

De acordo com Mertens(1994), 60 a 90% das variações na qualidade potencial entre 
forrageiras são atribuídos às diferenças em consumo, enquanto 10 a 40% às diferenças em 
digestibilidades dos nutrientes. 

Segundo Leite & Euclides (1994), o valor nutritivo de uma espécie forrageira é 
influenciado pela fertilidade do solo, condições climáticas, idade fisiológica e manejo a que 
está submetida. O baixo valor nutritivo das forrageiras está associado ao reduzido teor de 
(proteína bruta) PB e de minerais e ao alto conteúdo de fibra e à baixa digestibilidade da 
matéria seca (MS) (Van Soest, 1994).  
 Várias pesquisas têm comprovado que a proximidade da estação seca provoca declínio 
da DIVMS (Acunha & Coelho, 1997; Gomide et al., 1985; Ribeiro et al., 1999; Ruggieri et 
al., 1995) em plantas forrageiras. 

Deresz&Mozzer (1994) afirmam que o consumo de matéria seca de 2,5% ou mais do 
peso vivo, por animais jovens, representa alta produção animal, especialmente no ganho de 
peso vivo. O consumo de forragem normalmente aumenta à medida que a digestibilidade da 
MS aumenta, até em torno de 68%.De acordo com o NationalResearchCouncil(NRC, 1996) 
eMinson (1990)  pastagens com menos de 2.000 kg de matéria seca (MS) por hectare levam a 
menor consumo de pastagem pelos animais e aumento do tempo de pastejo. Este consumo cai 
quando a forragem ingerida possui menos de 6 a 8% de proteína bruta na MS. 



 

 

Trabalhos recentes t
suplementação concentrada mesmo durante a fase de recria em pastejo são mantidos na fase 
de terminação (Euclides et al., 2001; Resende et al., 2008). Assim a suplementação com 
concentrado, seja na fase de recria ou de terminação permite reduzir o tempo de abate, 
aumentar a taxa de desfrute e o giro de capital.   

Segundo Euclides et al. (2000)
demonstrado que onde há grande acúmulo sazonal de material morto, a produção animal não 
está correlacionada com o total de forragem disponível. No entanto, ela está assintoticamente 
correlacionada com a disponibilidade de matéria seca verde (MSV) (Figura 2). Nos pontos 
máximos, os ganhos diários foram de 500 g e 580 g e as disponibilidades de MSV de 1.000 
kg/ha e 900 kg/ha, respectivamente, para 
acúmulos de MSV alcançaram esses pontos no início do verão, isto é, de outubro a dezembro, 
a quantidade de MSV era o fator que limitava o ganho de peso. 
 

FIGURA 2.Relações entre os ganhos de peso diários por animal (y) e as disponibilidades de 
matéria verde seca (x) em pastagens dos gêneros 

Fonte: Euclides & Euclides Filho (1998).
 

Avaliando ganho de peso diário e a taxa de lotação 
(2001) encontraram valores superiores para estes indicadores para os tratamentos que os 
animais receberam suplementação alimentar proteico
com os tratamento em que os animais foram recriados em sist
apenas suplementação mineral 

Os fatores que podem ser utilizados para potencializar a utilização do pasto são: a 
escolha da espécie e manejo do pasto, que permita a colheita de forragem pelo animal em um 
estádio imaturo; e a substituição parcial da forragem por alimentos concentrados, através da 
suplementação tática e, ou estratégica (Oliveira et al., 2010). 

 
 
 
 
 

Trabalhos recentes tem demonstrado que ganhos de peso adicionais advindos da 
suplementação concentrada mesmo durante a fase de recria em pastejo são mantidos na fase 
de terminação (Euclides et al., 2001; Resende et al., 2008). Assim a suplementação com 
concentrado, seja na fase de recria ou de terminação permite reduzir o tempo de abate, 
aumentar a taxa de desfrute e o giro de capital.    

egundo Euclides et al. (2000), inúmeros trabalhos com forrageiras tropicais, têm 
demonstrado que onde há grande acúmulo sazonal de material morto, a produção animal não 
está correlacionada com o total de forragem disponível. No entanto, ela está assintoticamente 

isponibilidade de matéria seca verde (MSV) (Figura 2). Nos pontos 
máximos, os ganhos diários foram de 500 g e 580 g e as disponibilidades de MSV de 1.000 
kg/ha e 900 kg/ha, respectivamente, para Brachiaria e Panicum. Em ambos osgêneros, os 

alcançaram esses pontos no início do verão, isto é, de outubro a dezembro, 
a quantidade de MSV era o fator que limitava o ganho de peso.  

Relações entre os ganhos de peso diários por animal (y) e as disponibilidades de 
matéria verde seca (x) em pastagens dos gêneros Panicum e Brachiaria.

Fonte: Euclides & Euclides Filho (1998). 

Avaliando ganho de peso diário e a taxa de lotação das pastag
(2001) encontraram valores superiores para estes indicadores para os tratamentos que os 
animais receberam suplementação alimentar proteico-energética-mineral quando comparados 
com os tratamento em que os animais foram recriados em sistema extensivo, recebendo 
apenas suplementação mineral (Tabela 2). 

Os fatores que podem ser utilizados para potencializar a utilização do pasto são: a 
escolha da espécie e manejo do pasto, que permita a colheita de forragem pelo animal em um 

; e a substituição parcial da forragem por alimentos concentrados, através da 
suplementação tática e, ou estratégica (Oliveira et al., 2010).  
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. 

 

das pastagens, Euclides et al. 
(2001) encontraram valores superiores para estes indicadores para os tratamentos que os 

mineral quando comparados 
ema extensivo, recebendo 

Os fatores que podem ser utilizados para potencializar a utilização do pasto são: a 
escolha da espécie e manejo do pasto, que permita a colheita de forragem pelo animal em um 

; e a substituição parcial da forragem por alimentos concentrados, através da 



 

 

TABELA 2. Médias de quadrados mínimos para ganho de peso diário e taxa de lotação (TL) 
durante o segundo ano experimental.  

Tratamentos 
g/novilho/dia TL (UA/ha) 

Seca Águas Seca Águas 
A –Testemunha - 130 d 790 b 0,94 b 0,87 
B - Supl. 1ª seca -240 e 910 a 0,98 b 0,88 
C - Supl. 2ª seca 660 b 530 c 1,16 a 1,02 
D - Supl. 1ª e 2ª seca 500 c 610 c 1,35 a 1,14 
E - Supl. 1ª seca e conf. 2ª seca 1285 a - - - 
Médias, na mesma coluna, seguidas de letras diferentes são diferentes (P<0,05) pelo teste Tukey. 

Fonte: Adaptado de Euclides et al., (2001). 

 
2.2. Suplementação nutricional estratégica 
 
2.2.1. Suplementação nutricional estratégica na seca 
 

Nos trópicos existe elevada flutuação qualitativa e quantitativa das pastagens, o que 
resulta em ganhos de peso no período das águas e perda de peso no período seco, com duas 
estações bem definidas no Brasil central. Segundo Euclides et al. (1998), a sazonalidade é a 
principal causa da baixa produção bovina nos trópicos, promovendo inadequação no 
atendimento das exigências nutricionais dos animais.  

Para aumento da utilização da forragem de baixa qualidade, é necessário suprir as 
deficiências nutricionais dos microorganismos ruminais, favorecendo sua taxa de crescimento 
e a extração de energia partir dos carboidratos presentes na forragem, com consequente 
aumento na produção de ácidos graxos voláteis (Leng, 1990), condição que pode ser 
alcançada com a utilização de suplementos múltiplos. A formulação de suplementos para 
atender determinado desempenho depende não só dos níveis de suplementação, mas também 
de sua composição, em especial de proteína bruta, proteína degradável no rumem e energia 
(Baroniet al., 2010).  

A ingestão de MS é o fator mais importante na determinação do desempenho animal, 
pois é o ponto responsável pelo ingresso de nutrientes, principalmente energia e proteína, 
necessários ao atendimento das exigências de mantença e produção (Nolleret al., 1997). 

Durante a estação seca do ano, as gramíneas tropicais apresentam baixo valor nutritivo 
e teor proteico inferior ao valor mínimo de 7,0% para que os microrganismos tenham 
condições de utilizar os substratos energéticos fibrosos da forragem ingerida, o que limita o 
consumo da forragem, resultando em baixo desempenho (Lazzarini et al., 2009). Como o 
desempenho animal nessas pastagens não é satisfatório, é necessário o fornecimento de 
suplementos múltiplos ou concentrados, considerando sempre o ponto de vista técnico-
econômico. 

Segundo Euclides et al. (2009) a suplementação alimentar é uma alternativa 
tecnológica efetiva e importante para acelerar o ganho de peso animal e potencializar a 
utilização dos recursos forrageiros disponíveis. De acordo com Itavoet al. (2008) a 
suplementação proteica pode aumentar a eficiência de utilização de forragens de baixo valor 



 

 

nutricional, principalmente, devido ao atendimento da exigência microbiana ruminal em 
nitrogênio. 

Um dos fatores preponderantes com relação à produção de animais em sistema de 
suplementação a pasto consiste na definição dos objetivos principais da suplementação dentro 
do sistema produtivo. Conseqüentemente,devem ser estabelecidas estratégias de fornecimento 
de nutrientes, via suplementação, que viabilizem da melhor forma possível, os padrões de 
crescimento estabelecidos pelo sistema de produção, seja para possibilitar elevado ganho de 
peso, ganhos moderados ou, simplesmente, para a manutenção de peso durante o período da 
seca (Paulino et al., 1998).  

A oferta sincronizada de nitrogênio e carboidratos melhora a eficiência de síntese 
microbiana, a ingestão e alimento e o consumo de energia. Desta forma, a suplementação com 
proteinados pode melhorar o processo de fermentação ruminal (Hennessyet al., 1995), 
influenciando positivamente as taxas de passagem (Hess et al., 1994) e provocando um 
aumento no consumo de MS (Oliveira et al., 2004).  

Suplementos ricos em proteína degradávelno rúmen podem levar ao melhor 
aproveitamento deforragens tropicais, sobretudo quando a relaçãoentre o NDT (nutrientes 
digestíveis totais) e a PB(proteína bruta) da forragem for maior que 7(Moore et al., 1999). 

Suplementos energéticos geralmente possuem maior coeficiente de digestibilidade da 
matéria seca (MS) que as forragens, de modo que o fornecimento destes suplementos 
geralmente melhora o coeficiente de digestibilidade da MS da dieta total desde que a PBda 
forragem não esteja limitante (Paulino et al., 2005). 

Neste contexto, o uso de suplementos múltiplos que proporciona o fornecimento de 
nutrientes pode possibilitar desempenho diferenciado aos animais, desde a simples 
manutenção de peso, passando por ganhos moderados de 200 a 300 g/dia, até ganhos de 500 a 
600 g/dia (Paulinoet al., 2001).  

Dado que, geralmente o suplemento é um insumo de alto custo (custo mais elevado), 
há necessidade de fornecê-lo de forma racional, afim de que a eficiência econômica não fique 
comprometida. Para ganhos diários de 100 a 300 gramas, há necessidade de se incluir energia 
no sal mineral com uréia, além de proteína verdadeira. Nesse caso, a mistura tem sido 
comumente denominada de “Mistura Múltipla” e seu consumo diário deve ser de 0,1 a 0,2% 
do peso vivo. 

Na revisão de Haddad & Castro (2000), sobre suplementação de bovinos a pasto, os 
suplementos com teores maiores que 30% de PB (50 a 60% PDR) e consumo de 0,1 a 0,3% 
de peso vivo (PV), a eficiência alimentar esperada é de 150 a 300 g de suplemento por 100 g 
de ganho de peso adicionado. Para consumo de 0,3 a 0,5% do PV, sem reduzir consumo de 
forragem, de um suplemento com teor médio de 20 a 30% de PB, a eficiência alimentar 
esperada é de 500 a 1.000 g de suplemento por 100 g de ganho de peso adicionado.  

Outro procedimento que pode ser utilizado, para otimizar o uso das pastagens e manter 
níveis mais elevados de produção, é a suplementação alimentar com mistura balanceada de 
concentrados, também denominado de semi-confinamento. Nesse caso, as taxas médias de 
ganho durante o período de suplementação variam entre 500 e 1.200 g/dia e será função da 
quantidade de suplemento oferecido (0,6 a 1% do peso vivo), do tipo de animal, da condição 
corporal, do tempo de permanência no trato digestivo, da forragem disponível e sua 
qualidade, do tamanho dos pastos, da distância das aguadas e da declividade do terreno. 



 

 

Em sistemas que almejam a produção de carne da melhor qualidade, proveniente de 
novilhos jovens, os suplementos são fornecidos em quantidades equivalentes a até 0,8-1,0% 
de ingestão do peso vivo (PV), especialmente se os animais são terminados durante a seca em 
sistema de semi-confinamento (Paulino, 1999). Paulino et al. (2002a) avaliando diferentes 
fontes proteicas na composição de suplementos para terminação de bovinos em pastejo, 
encontraram níveis satisfatórios de ganho, superando 1 kg/animal/dia, em pastagem de 
Brachiariadecumbensno período seco sem influencia da fonte proteica. 

Trabalhos recentes têm demonstrado que ganhos de peso adicionais advindos da 
suplementação concentrada mesmo durante a fase de recria em pastejo são mantidos na fase 
de terminação (Resende et al., 2008; Rezende et al., 2009). Assim a suplementação com 
concentrado, seja na fase de recria ou de terminação permite reduzir o tempo de abate, 
aumentar a taxa de desfrute e o giro de capital. Euclides et al. (2001), reduziu a idade ao abate 
de 2 a 6 meses com a suplementação proteico-energética-mineral no período seco quando 
comparada com apenas suplementação mineral em pastagens de brachiariadecumbens.  

O desempenho de bovinos adultos em fase de terminação em pastagens de capim-
marandu durante o período seco aumenta linearmente com os níveis de suplementação 
(Baroniet al., 2010). A conversão de suplemento em kg/kg de ganho de peso foi de 13,5:1, 
típica de suplementação energética.  

Segundo Baroniet al. (2010), a suplementação de animais adultos em terminação 
apenas é viável em níveis superiores a 2,0 kg/animal/dia em situações de preços de 
comercialização favoráveis e insumos mais baratos. A forragem com pelo menos 10% de 
folhas verdes e disponibilidade total de MS superior a 2,5 t/ha é eficiente em promover 
desempenhos satisfatórios em animais na fase de terminação. 
 
2.2.2 Suplementação nutricional estratégica nas águas 

 
Mesmo na estação chuvosa, quando, aparentemente, as pastagens podem atender às 

demandas nutricionais dos animais, a suplementação de proteína e energia pode ser benéfica. 
Segundo Paulino et al. (2002b) e Goes etal. (2003), a suplementação de proteína durante a 
estação chuvosa proporcionou ganho adicional diário de 160 a 300g/animal.  

A suplementação no período chuvoso deve ser exaustivamente analisada em termos da 
meta a ser alcançada dentro de um determinado sistema de produção de carne. O ganho 
adicional a ser obtido com a suplementação nas águas (100 a 200 g a mais por animal/dia) 
pode resultar em redução considerável no período de engorda do animal, quer seja em pasto 
ou em confinamento, com possíveis retornos econômicos (Silva, 2001). 

Os ruminantes possuem grande potencial em transformar proteína de baixo valor 
biológico, e até mesmo os compostos nitrogenados não-proteicos (CNNP) em proteína 
microbiana com excelente perfil de aminoácidos. Fonte de CNNP, como ureia, e fontes de 
proteína de origem vegetal, oriunda de subprodutos agroindustriais, como farelo de algodão, 
farelo de glúten de milho ou grão de soja, constituem alternativas frequentemente 
recomendadas para diminuir a deficiência protéica de bovinos de corte mantidos a pasto ( 
Paulino et al., 2002a). Isso pode ser considerado até mesmo no período das águas, pois pode 
melhorar o ganho de peso e antecipar a idade de abate dos animais, impedindo que entrem em 
uma próxima estação seca.  



 

 

Minson (1990) relatou que, embora os níveis de proteína sejam altos nos estágios 
iniciais de crescimento das gramíneas tropicais, há considerável variação na fração 
efetivamente degradada. Em condições brasileiras, as gramíneas tropicais sob pastejo 
apresentam na época das águas 40% do total de proteína na forma de proteína insolúvel em 
detergente neutro (PIDN), o que pode comprometer a utilização da energia latente, pois, sob 
condições de carência de compostos nitrogenados na dieta, parte dos substratos energéticos 
deixa de ser efetivamente utilizada por deficiência dos sistemas enzimáticos microbianos 
(Paulino et al., 2001). Nesse sentido, uma dieta composta apenas de pasto e mistura mineral 
proporciona ganhos de peso aquém do necessário para otimização produtiva dos sistemas 
extensivos.  

Porto et al. (2009), enfatizam que o uso de suplementos múltiplos, até mesmo no 
período das águas, é indispensável quando se deseja manter a curva de crescimento contínua 
dos bovinos e abater animais superprecoces alimentados basicamente com forrageiras 
tropicais.  

Zervoudakiset al. (2000) suplementaram novilhas com 200g de PB por dia em 
pastagens de B. brizanthacv. Marandu, com média de 10% de PB. A resposta à 
suplementação proteica foi 193g a mais em ganho médio diário de peso em comparação ao 
suplemento mineral e os resultados foram de0,708; 0,883; 0,920kg/novilha para suplemento 
mineral, suplemento com milho e farelo de glúten de milho e suplemento com milho e farelo 
de soja, respectivamente. 

 
2.2.3. Confinamento 

 
A necessidade de produzir carne vermelha de qualidade e em grandes quantidades para 

atender o mercado interno e externo vem impulsionando o sistema de engorda de bovinos em 
confinamento.  

De acordo com Burgi (2001), o confinamento pode ser visto como uma estratégia para 
o pecuarista ganhar em escala no seu sistema de produção e obter qualidade em seus produtos. 
Esse autor apontou alguns benefícios do confinamento, como o adiantamento de receitas e a 
aceleração do giro de capital, a redução da lotação das pastagens durante a seca, o aumento da 
escala de produção e da produtividade da propriedade e o abate de animais mais jovens. 
Segundo Barbosa (2007) e Lanna (1998), a forma mais simples para alcançar a composição 
desejada é por intermédio do fornecimento de alimentação de alta qualidade no período de 
terminação do animal, aumentando o peso de abate e proporcionando o acabamento adequado 
da carcaça.  

A alimentação dos animais destaca-se como um dos itens mais onerosos, girando em 
torno de um terço do custo total (Ezequielet al., 2006). Lopes e Magalhães (2005) analisaram 
os dados provenientes de um confinamento de bovinos de corte localizado no Oeste de Minas 
Gerais. Os itens componentes do custo operacional efetivo que exerceram maior influência 
sobre os custos da atividade foram a aquisição de animais (66,57%) e em seguida a 
alimentação dos animais com 30,25% do custo total. Por essas razões, deve ser dada a devida 
atenção quanto à utilização de determinados alimentos e os benefícios que esses propiciam 
(Ezequiel et al., 2006). 



 

 

Coanet al. (2004) relataram que o controle do consumo de alimentos é explicado pelos 
mecanismos físicos e fisiológicos.  Mertens (1994) afirma que a ingestão de MS também é 
controlada por fatores psicogênicos. Para este autor, o mecanismo físico se refere à distensão 
física do rúmen-retículo; o fisiológico, ao balanço energético; e o psicogênico, à resposta 
comportamental do animal frente a fatores inibidores ou estimuladores no alimento, ou no 
manejo alimentar, que não está relacionado ao valor energético do alimento nem ao efeito de 
enchimento.  

Henrique et al. (2004) não observaram alteração na ingestão de matéria seca em 
tourinhos Santa Gertrudis alimentados com dietas de alto concentrado, quando a fonte de 
volumoso utilizada foi bagaço ou silagem de milho. Já resultados apresentados por Putrinoet 
al. (2002), avaliando o efeito de diferentes proporções de concentrado (20, 40, 60 ou 80%) na 
dieta de tourinhos Nelore e Brangus, usando como volumoso a silagem de milho, observaram 
redução na ingestão de matéria seca pelos animais Nelore a partir de 46,7% de concentrado na 
dieta, enquanto para os animais Brangus essa redução ocorreu somente a partir de 57,76% de 
concentrado.  

A utilização de alimentos como a polpa cítrica, casca de soja, pellets e até mesmo o 
milho grão inteiro podem ser alternativas economicamente viáveis aos alimentos padrão, que 
são em parte responsáveis pelos elevados custos de produção dos sistemas de confinamento 
(Costa et al., 2005).   

Ribeiro et al. (2002) trabalhando com tourinhos ¾ Europeu x ¼ Nelore alimentados 
com dieta de alto concentrado e diferentes proporções de volumoso verificaram que os baixos 
níveis de fibra não alteraram as características qualitativas das carcaças dos animais. De 
acordo com Bartleet al. (1994), animais alimentados com restrição de volumoso tiveram o 
mesmo ganho de peso, melhor avaliação de carcaça e menores custos de alimentação quando 
comparados aos animais que receberam 10% de volumoso em suas dietas. 

Margarido et al. (2011) comparando o efeito do nível de concentrado (46,7 e 76,6%) 
sobre o desempenho e qualidade da carne de novilhos Nelore e cruzamento Bostauros 
terminados em confinamento, verificaram que o maior nível de concentrado não influenciou o 
ganho médio diário, a espessura de gordura subcutânea e a área de olho de lombo, mas 
aumentou o peso e o rendimento de carcaça dos animais avaliados. 

De acordo com Putrinoet al. (2002), o aumento do nível de concentrado (20, 40, 60 e 
80%) esteve associado a um aumento linear do GMD. Por outro lado, Lemeet al. (2003) não 
verificaram diferença no GMD de animais alimentados com dietas contendo altos níveis de 
concentrado (73, 79 ou 85%).  Margarido et al. (2011) comentam que os dados da literatura 
mostram resultados contrastantes em relação ao efeito do nível de concentrado sobre o 
desempenho, principalmente de animais zebuínos. 
 
2.3. Ganho Compensatório 
 

Ryan (1990) definiu ganho compensatório como a taxa de crescimento acima do 
normal, algumas vezes observadas após um período de restrição nutricional, que tenha 
resultado em ligeiro aumento, em manutenção ou redução do peso vivo do animal e cuja 
duração tenha sido suficiente para permitir sua adaptação ao estado nutricional mais baixo.  



 

 

De acordo com alguns pesquisadores (Ryan, 1990; Hogg, 1991; Sainz, 1998), durante 
o período de restrição alimentar, ocorrem mudanças no perfil hormonal dos animais e redução 
do tamanho dos órgãos metabolicamente ativos, ligados à função digestiva. A extensão em 
que ocorre a redução do tamanho desses órgãos, segundo esses autores, influencia a resposta 
compensatória, em decorrência da relação direta entre o tamanho dos órgãos e as exigências 
de energia de mantença do animal.  

Segundo Fontes et al. (2007), os animais submetidos a um período de restrição 
alimentar em pastagem ganham mais peso na fase inicial do período de realimentação em 
confinamento, como consequência do maior ganho de peso dos componentes não carcaça. O 
maior ganho de peso corporal dos animais em crescimento compensatório não reflete em 
maior ganho de peso de carcaça e, portanto, não contribui para elevação do valor comercial 
dos animais abatidos. 

Hogg (1991) relatou que o estresse nutricional que acarreta manutenção ou perda de 
peso influencia o peso e a proporção dos órgãos internos, especialmente, fígado, estômago e 
intestinos. Nesse sentido, Peronet al. (1993) observaram que o peso do trato gastro-intestinal 
(TGI) foi menor em animais submetidos à restrição alimentar. Da mesma forma, Jorge et al. 
(1997) relataram menores pesos dos compartimentos do TGI e do fígado de animais 
estressados nutricionalmente, assim como Oliveira (1999), em animais submetidos a pastejo 
restrito. 

Resultados de vários trabalhos têm possibilitado concluir-se que a restrição na 
ingestão de alimentos apesar de produzir crescimento anormal nos animais, resulta em 
maiores taxas de crescimento durante o período de realimentação quando comparados com 
animais que foram alimentados normalmente (O.Donovan, 1984, Owens et al., 1993). No 
entanto, esta estratégia deve ser analisada cuidadosamente, uma vez que, segundo Euclides et 
al. (1998), este ganho compensatório é, na maioria das vezes, parcial e uso dessa estratégia 
está em função da idade ao abate dos animais. 

Cieslar& Fleming (2003) alertam que, em bovinos, a restrição de crescimento abaixo 
dos níveis de mantença, seguida por um período de realimentação, aumenta a eficiência de 
ganho de peso dos animais. Bailet al. (2000) verificaram que a restrição alimentar qualitativa 
no período que antecedeu a terminação em confinamento resultou em aumento do ganho de 
peso, consumo e eficiência alimentar no período subsequente.  
 
2.4. Avaliação Econômica 
 

2.4.1. Avaliação econômica da suplementação alimentar de bovinos de corte 
 
A necessidade de prover suplemento proteico, energético e mineral aos bovinos em 

pastagens e asquantidades a serem fornecidas dependem das metas a serem atingidas de 
acordo com o planejamento de ganho de peso proposto na propriedade (Barbosa et al., 
2007).O uso de suplementos alimentares, no sistema de produção de bovinos, ocasiona maior 
desembolsode capital no início do trabalho. Para que essa técnica seja difundida é necessário 
que seja economicamente viável. O ganho em peso do animal tem de pagar o investimento 
com a suplementação e os outros custos de produção (Barbosa et al., 2008a).  



 

 

Esta intensificação do sistema de produção geralmente resulta em maiores 
investimentos e em maiores riscos, pois compreende a combinação de dois segmentos: 
eficiência agrícola para confecção de volumoso de qualidade e eficiência técnica para 
produção de carne, que engloba os fatores genético e nutricional. Vaz et al. (2003) afirmaram 
que, na estratégia de comercialização, devem ser considerados a época planejada para a 
venda, o peso de abate e o grau de acabamento pretendido, fatores estreitamente relacionados 
à rentabilidade do processo produtivo.  

Existem duas formas básicas de interferir no ganho financeiro real de uma atividade: 
aumentando seu preço de venda, mas com algumas consequências em relação à demanda, ou 
implementando uma política de redução de custos e aumento de produtividade, que também 
favoreceria oaumento da margem de lucro sem, contudo, depender diretamente do fator 
demanda (Figueredoet al., 2007). 
 

2.4.2. Fluxo de Caixa 
 

Fluxo de caixa operacional: para o cálculo de fluxo de caixa operacional, calculamos a 
diferença entre as receitas e as despesas, porém não se considera a depreciação e o pagamento 
de juros. O fluxo de caixa operacional é um dado importante, pois demonstra se os ingressos 
no caixa são suficientes para cobrir os gastos, dando informações sobre a saúde da empresa 
(Macário, 2001).  
 Zdanowics (2001) sugere que as principais modalidades de entradas operacionais são 
as vendas à vista, recebimentos, descontos, cauções e cobranças das duplicatas de venda a 
prazo. Quanto as saídas podem ser relacionadas com a compra de matéria-prima, salários e 
ordenados com os encargos sociais pertinentes, custos indiretos de fabricação, despesas 
administrativas, despesa com vendas, despesas financeiras e tributárias.     
 A analise de fluxo de caixa basicamente mostrará a relação entre a despesa decorrente 
do cumprimento das obrigações e a receita obtida pela venda do seus produtos. O fluxo de 
caixa resultante do término e de liquidação de um projeto no final de sua vida econômica é o 
fluxo de caixa residual ou resultado de caixa. A combinação de entrada e saída de dinheiro 
pode resultar em saldo positivo ou negativo para o resultado de caixa. 

Ludícibusetal. (1999) afirmam que a demonstração de fluxo de caixa (DFC) 
demonstra a origem e aplicação de todo o dinheiro que transitou pelo caixa em um 
determinado período e o resultado desse caixa. 
 
2.4.3. Análise de investimentos 

 
Segundo Barbosa (2008b), as análises de investimentos têm o tempo como 

componente fundamental de seu processo. Isto ocorre, pois um investimento é uma decisão 
que envolve desembolso de capital realizado no presente que proporcionará receitas no futuro. 
Por esse motivo, ao avaliá-lo, é preciso projetar as receitas e despesas que ocorrerão em 
tempos diferentes e então ajustá-las para que se possa fazer uma análise econômica adequada. 

Uma empresa é estruturada para maximizar o lucro de seu investimento. Dessa forma, 
os critérios para investir permitem determinar o valor de um grupo de propostas, de forma que 
se possa escolher entre elas, a partir de uma ordenação das mais lucrativas. Chudleigh (1982) 



 

 

n 

cita a taxa interna de retorno (TIR) e o valor presente líquido (VPL) como critérios 
comumente utilizados para análise de investimento. 

 
2.4.3.1. Valor presente líquido (VPL) 

 
Este método consiste em transferir para o momento atual todas as variações de caixa 

esperadas para o projeto, descontando uma taxa de juros. Esta, também chamada de taxa de 
desconto (ou custo de oportunidade), deve ser definida pelo administrador em função das 
alternativas de investimentos do mercado (Nogueira, 2001). 
 

O VPL pode ser definido pela expressão:  
 
 
VPL =Σ                          ;  em que: 

j=0 
 
 
X = saldo do caixa para cada período (ano ou mês) do estudo. 
j = número de períodos estudados. 
i = taxa de desconto. 
 

O projeto deverá ser aprovado se o VPL for positivo e abandonado se for negativo. Se 
a taxa de desconto usada for igual ao custo do capital e o VPL for negativo, significa que o 
investimento não é atrativo. 

2.4.3.2.Taxa interna de retorno (TIR) 
 

A taxa de juros ou de desconto que torna uma série de receitas e desembolsos iguais 
no presente é considerada a TIR. Por definição, a TIR é a taxa que torna o VPL igual a 
zero.Nos casos em que a TIR da alternativa estudada for maior que a taxa mínima de 
atratividade de retorno ou que o custo do capital, o investimento deverá ser aprovado, caso 
contrário, o investimento deverá ser rejeitado (Nogueira, 2001). 

O cálculo da TIR é feito pelo método de tentativa e erro, estimando-se um valor para a 
taxa de desconto e calcula-se o VPL. Se o VPL for positivo, significa que a TIR é maior que o 
valor estimado. O segundo passo, então, é estimar um novo valor maior para a taxa de 
desconto até encontrar o valor exato (Nogueira, 2001). 
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3. MATERIAL E METODOS 
 

 O experimento foi conduzido na Fazenda Água Limpa, pertencente à Fundação 
Universidade de Brasília, no período de junho de 2009 a janeiro de 2011.  A fazenda está 
localizada no Distrito Federal, cujas coordenadas geográficas são: 15º55’12.55’’ latitude sul e 
47º55’12.55’’ longitude oeste. A altitude é de aproximadamente 1.000 metros e o clima é do 
tipo tropical, apresentando precipitações médias anuais em torno de 1500 mm. 

A área experimental era composta de 12 piquetes de dois hectares cada, estabelecidos 
com Brachiariabrizanthacv. Marandu e providos de saleiros, bebedouros e cochos para 
suplementação concentrada e 2 currais de confinamento, providos de cochos para 
suplementação volumosa e concentrada, saleiros e bebedouros. Foram utilizado dois boxes 
deconfinamento (20 m²/animal),cocho de concreto coberto para fornecimento de alimentose 
bebedouro com água à vontade regulada porbóia automática 

O período experimental teve duração máxima de 591 dias, no qual foi dividido em três 
períodos:  

- 1ª seca: período entre o mês de julho a novembro do ano de 2009, totalizando 140 
dias; 

- água-seca: período entre o mês de novembro do ano de 2009 a junho do ano de 
2010, totalizando 266 dias; 

- terminação: período entre o mês de julho do ano de 2010 a fevereiro do ano de 
2011, sendo que na fase de terminação os animais que foram terminados no confinamento e 
permaneceram por 110 dias, e os animais terminados emsemi-confinamentopermanecerampor 
185 dias.  

Foram utilizados 54 bezerros desmamados da raça Nelore, entre 7 e 8 meses de idade e 
peso vivo médio inicial de 169,6kg no qual foram distribuídos aleatoriamente nos seguintes 
tratamentos (Quadro 1). 

Quadro 1.Tratamentos 
Tratamentos 1ª SECA 1ª ÁGUA TERMINAÇÃO 

A Sup. Protéico-Energético-
Mineral de 0,1% do PV de IMS 

Sup. Protéico-Energético-Mineral 
de 0,5% do PV de IMS 

 Confinamento 

B 
Sup. Protéico-Energético-
Mineral de 0,1% do PV de IMS 

Sup. Protéico-Energético-Mineral 
de 0,5% do PV de IMS 

Semi-Confinamento 

C Sup. Protéico-Energético-
Mineral de 0,1% do PV de IMS 

Suplementação Mineral  Confinamento 

D Sup. Protéico-Energético-
Mineral de 0,1% do PV de IMS 

Suplementação Mineral Semi-Confinamento 

E 
Sup. Protéico-Energético-
Mineral de 0,2% do PV de IMS 

Sup. Protéico-Energético-Mineral 
de 0,5% do PV de IMS 

 Confinamento 

F Sup. Protéico-Energético-
Mineral de 0,2% do PV de IMS 

Sup. Protéico-Energético-Mineral 
de 0,5% do PV de IMS 

Semi-Confinamento 

G Sup. Protéico-Energético-
Mineral de 0,2% do PV de IMS 

Suplementação Mineral  Confinamento 

H 
Sup. Protéico-Energético-
Mineral de 0,2% do PV de IMS 

Suplementação Mineral Semi-Confinamento 

 



 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizadocom 8 
tratamentos e 3 a 10 repetições, sendo que as médias de tratamentos foram comparadas 
através do teste de Tukey a 5% de significância com o peso inicial dos animais como 
covariável. Para a análise do ganho compensatório dos animais em cada tratamento nos 
períodos, foi feita uma análise estatística com delineamento inteiramente casualizado em 
parcelas sub-subdivididas. 

No início e durante o período experimental, os animais foram vermifugados e 
receberam vacinações preventivas.Foi adotado o sistema de pastejo contínuo, porém a cada 14 
dias, os animais de cada tratamento foram rotacionados nos piquetes como forma de eliminar 
os efeitos de piquete. A taxa de lotação média na primeira seca foi de 0,9 unidade animal 
(UA) de 450 kg por hectare (ha), na primeira época das águas foi de 1,3 UA/ha e na 
terminação dos animais em semi-confinamento a taxa média foi de 2,0 UA/ha.  As pesagens 
dos animais foram realizadas a cada 28 dias, após jejum alimentare hídrico de 16 horas. 

Os suplementos foram oferecidos no cocho três vezes por semana. A composição dos 
suplementos e valores nutricionais se encontra na Tabela 3. No período da terminação, os 
animais passaram por um período de adaptação as dietas experimentais de aproximadamente 
21 dias. No confinamentoas dietas eram fornecidas três vezes ao dia (7h30, 10h30 e 15h30). 

 
TABELA 3. Proporção dos ingredientes e composição químico-bromatológica do suplemento 
mineral (SM), suplemento proteico-energético-mineral com 0,1% PV; 0,2% PV; 0,5% PV; 
1,4% PV e da dieta de confinamento (Conf) 

Ingredientes 
Suplementos e dieta do confinamento 

SM 0,1% PV 0,2% PV 0,5% PV 1,4% PV Conf 

Silagem de Milho (%) - - - - - 30,00 

Milho moído (%) - 47,74 0,65 - 43,50 43,27 

Casca de soja (%) - - - 90,66 10,50 13,18 

Farelo de girassol (%) - - - - - 10,80 

Farelo de soja - - 51,78 - - - 

Caulim - 11,50 16,27 - - - 

Ureia (%) - 13,45 5,00 2,67 - 1,05 

Suplemento Mineral - % 45,00 15,00 15,00 2,86 - - 

Sal Branco - % 55,00 10,76 10,75 2,86 - - 

Calcário (%) - - - - - 0,70 

Sulfato de Amônio - % - 1,55 0,55 0,95 - - 

Núcleo Proteico-Mineral - - - - 46,00 - 

Núcleo Confinamento (%) - - - - - 1,00 

Composição Nutricional       

MS (%) - 92,51 92,75 85,53 88,20 57,21 

PB (%) - 45,23 42,11 20,83 18,50 13,90 

NDT* (%) - - - 75,74 79,10 75,30 

FDN (%)     - 36,68 

FDA (%)     - 30,82 

* NDT =0,99 x DIVMO (Nutrient..., 1996). 

 



 

 

Os consumos dos suplementos, proteico-energético-mineral e do mineral, foram 
calculados pela soma das quantidades de suplemento fornecidas, diminuído da sobra e 
dividido pelo número de cabeças e pelo número de dias. No confinamento foi feita a 
mensuração do consumo médio da dieta de cada tratamento através da quantidade de alimento 
fornecida que foi ajustada diariamente, a partir do consumo observado no dia anterior, e as 
sobras pesadas diariamente. 

Foi feita avaliação da disponibilidade de matéria seca dos piquetes no primeiro dia de 
cada período experimental pelo corte, a cinco cm do solo, de oito amostras compreendidas em 
um retângulo metálico de 0,5 x 1,0 m, alocado aleatoriamente de acordo com metodologia 
proposta por McMeniman (1997). Dessa amostra total foram retiradas duas sub-amostras 
representativas, amostra verde e amostra composta. A sub-amostra composta teve como 
objetivo avaliar o percentual das frações da matéria seca verde (MSV) e da matéria seca morta 
(MSM), dessa forma, foi feita a separação manual dos constituintes morfológicos (lâmina 
verde, lâmina seca, haste e matéria morta). A MSV foi obtida a partir da soma das frações de 
lâmina verde e haste e a MSM foi obtida a partir da fração de lâmina seca e matéria morta.  

As amostras de forragem, dos alimentos que correspondemas dietas experimentais e as 
sobras do confinamento foram analisadas em metodologias citadas por Silva e Queiroz 
(2002), quanto ao teor de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro 
(FDN) e fibra em detergente ácido (FDA).As percentagens dos nutrientes digestíveis totais 
(NDT) foram estimadas pela equação, proposta por Capelle (2001), onde: NDT = 83,79 – 
0,4171 FDN para forragem e NDT = 0,99 X DIVMO (Nutrient..., 1996) para os suplementos 
proteico-energéticos-minerais. 

Foram utilizadas planilhas eletrônicas do Programa Excel® para estimar os indicadores 
econômicos. Foram consideradas como despesas: valor de compra dos animais, valor de 
arrendamento das pastagens, suplementos minerais e proteico-energéticos, ração concentrada 
e volumosodo confinamento, medicamentos e mão-de-obra para fornecimento das dietas.  

O valor médio dos bezerros desmamados foi deR$424,38/cabeça, o valor do 
arrendamento da pastagemfoi de R$15,00/cabeça/mês, o custo dos medicamentos foi de 
R$4,00/cabeça/aplicação. Os custos dos suplementos foram de R$0,77/kg para o suplemento 
com IMS de 0,1% do PV; R$0,76/kg para o suplemento com IMS de 0,2% do PV; R$0,39/kg 
para o suplemento de 0,5% do PV e  R$0,36/kg para o suplemento com IMS de 1,4% do PV. 
O custo do suplemento mineral foi de R$1,17/kg e o custo da dieta do confinamento foi de  
R$3,50/bovino/dia.  

Foram considerados os valores reais praticados em 2009 para compra de insumos e os 
valores reais referentes à venda dos animais de 2010 e 2011. Para estimativa do custo com 
mão-de-obra foi considerado salário referente aos anos de 2009 a 2011com encargos sociais, 
em 4,0 horas/homem/dia para todos os tratamentos correspondentes ao tempo para 
fornecimento da alimentação. 

Considerou-se o valor de arroba de boi gordo no dia do abate, sendo o valor de venda 
dos animais de R$3,66/kg para os animais engordados em confinamento e R$3,33/kg para os 
animais engordados em semi-confinamento. Para a análise econômica foi calculado o 
resultado de caixa, sendo o resultado da receita subtraído a despesa do fluxo de caixa, o valor 
presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). Para o cálculo do VPL foi 
considerado uma taxa de juros de 6,75% ao ano.  



 

 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Os valores médios de matéria seca total (MST), matéria seca verde (MSV) e matéria 
seca morta (MSM) dos piquetes durante o experimento estão representados na Tabela4. A 
disponibilidade de MST da forragem não foi limitante para desempenho dos animais, 
apresentando valores acima de 2.000 kg de MST/ha, de acordo com Flores et al. (2008). Já os 
valores de MSV foram abaixo dos 1.000 kg/ha recomendados por (Euclides et al., 2000), 
sendoquea taxa de lotação média foi de 1,69 UA/ha. 

 

TABELA 4. Médias para a disponibilidade de matéria seca, matéria verde seca e matéria seca 
morta em kg por hectare (kg/ha) durante o período da seca, das águas e da terminação de 
Brachiariabrizanthacv. Marandu 
  Seca Água-seca Terminação 
MST (kg/ha) 4720 4772 5855 
MSV (kg/ha) 612 994 861 
MSM (kg/ha) 4108 3778 4994 

 

Os dados da composição nutricional média das amostras da forragem são mostrados na 
Tabela 5. Foi observado que nos períodos da seca e da terminação os teores médios de 
PBforam de 4,35 e 5,65% respectivamente, contra 6,49% para o período das águas, que foi de 
6,49%. Os baixos teores de PB podem ser atribuídos à queda de produção de MS, ao mesmo 
tempo em que os tecidos vão se tornando de baixa qualidade, o que diminui o valor nutritivo 
da forragem. Este fato é atribuído ao processo de senescência da parte aérea da forragem com 
aumento no teor de fibra e perda de seu valor nutritivo (Van Soest, 1994).  
 
TABELA 5. Composição químico-bromatológica dos componentes da 
Brachiariabrizanthacv.Marandu ao longo do período experimental 
 Seca Água-seca Terminação 
MS (%) 42,84 40,85 47,70 
PB (%MS) 4,35 6,49 5,65 
FDN (%MS) 70,64 77,31 74,13 
FDA (%MS) 39,2 43,6 42,27 
MM (%MS) 6,64 7,38 7,25 
NDT (%)* 50,67 51,55 52,86 
DIVMS (%MS) 51,72 57,46 56,75 
MS = matéria seca, PB = proteína bruta, FDN = fibra em detergente neutro, FDA = fibra em detergente ácido, 
MM = matéria mineral, NDT = nutrientes digestíveis totais. *NDT = 83,79 – 0,4171 FDN (Capelleet al., 2001). 

 

O resultado de PB encontrado no período da água-secanesta pesquisa está abaixo aos 
resultados encontrados por Thiago et al. (2001), que durante um período de dois anos, em 
sistemas de pastejo rotacionado, obtiveram teores de PB de 10,1% para o capim Marandu. 
Este baixo valor da médiaPB da Brachiariabrizanthacv. Marandu no período da água-seca foi 
devido a uma ocorrência de um veranico nosmeses de janeiro e fevereiro, onde foi relatado 
aproximadamente 40 dias sem chuvas na fazenda onde se realizou a pesquisa. 



 

 

O teor médio de FDN no período das águas foi superior em relação aos 70,64 e 
74,13% encontrados no período da primeira seca e da terminação respectivamente,sendo que 
para época da água-seca a média encontrada foi superior a 77,31%.  

Os resultados encontrados para a FDA neste estudo foram de 39,2; 43,6 e 42,27 no 
período da seca, da água-seca e da terminação respectivamente. Os valores encontrados para 
FDA do capim no período das águas foramsuperiores aos encontrados por Thiagoet al. (2000), 
que durante um período de dois anos, em sistemas de pastejo rotacionado, obtiveram teores de 
FDA de 34,4 % para o capim Marandu, na época das águas. 

Os valores de FDN e FDA encontrados neste estudo estão próximos aos encontrados 
por Silva et al. (2009), em uma revisão onde compilou dados de vários autores e encontraram  
um valor médio de FDN e FDA de 75,3% e 44,0% para Brachiariabrizanthautilizadas em 
pastejo no período seco. 

Foram estimados os coeficientes de DIVMS de 51,72; 57,46 e 56,76% para os 
períodos da seca, água-seca e da terminação respectivamente. Os valores de DIVMS obtidos 
nesta pesquisa estãoabaixo aos relatados por Mari (2003), média de 65,1% (primavera), 
63,8% (verão/outono) e 66,6% (inverno), e Silva (2004), também na mesma espécie, 
coeficientes de 66,6% nas alturas de corte de 10 e 20 cm e 62,7% e de 30 e 40 cm. A variação 
ocorrida na DIVMS da Brachiariabrizanthacv.Marandu entre os períodos é decorrente das 
variações ambientais, principalmente com fator do regime pluviométrico.    
 Durante o primeiro período seco, todos os animais ganharam peso, sendo que os 
animais que foram suplementados com 0,2% do PV apresentaram um ganho superior 
(P<0,05), quando comparado ao grupo de animais que foram suplementados com 0,1 % do 
PV de acordo com os dados da Tabela6.  

TABELA6. Médias para peso vivo e ganho de peso diário dos novilhos durante a 1ª seca.  

Tratamentos 
Peso Vivo (kg) Ganho de peso diário 

(g/animal/dia) Início Fim 
E, F, G e H 169,38 203,04 a 0,239 a 
A, B, C e D 169,75 194,01 b 0,174 b 

Médias seguidas de letras distintas, na mesma coluna, diferem entre si estatisticamente para teste de Tukey 
(P<0,05). 
E, F, G e H: os animais receberam suplemento proteico-energético-mineral na quantidade diária de 0,1% do 
peso vivo na 1ª seca. A, B, C e D: os animais receberam suplemento proteico-energético-mineral na quantidade 
diária de 0,2% do peso vivo no período da 1ª seca. 

 

A melhora no ganho de peso com o aumento da suplementação provavelmente foi 
ocasionada pelo crescente consumo de nutrientes digestíveis totais (NDT) e proteína bruta 
(PB) suplementar.  Essa observação está de acordo com Moore et al. (1999), que afirmaram 
que a resposta à suplementação para ganho de peso é maior quando a suplementação 
proporciona consumo de proteína bruta maior que 0,05% do peso vivo, e quando esse 
consumo for maior que 0,1% do PV a resposta é positiva. 

No período da água-seca, os animais que receberam 0,5% PV de suplementação 
proteico-energética-mineral apresentaram peso vivo final e ganhos de peso superiores 
(P<0,05) quando comparados com os animais que  receberam apenas suplementação mineral 
de acordo com a (Tabela 7). Estes animais apresentaram um ganho adicional de 59 a 174g por 



 

 

dia e terminaram o período das águas 12,61 a 46,02kg mais pesados quando comparados com 
os animais que receberam apenas suplementação mineral.  

 

TABELA 7. Médias para peso vivo e ganho de peso diário dos novilhos  
durante o primeiro período das águas para os tratamentos 0,2%SM; 0,1% SM; 0,2% SP e 
0,1% SP.  

Tratamento 
Peso Vivo Final (kg) 

 
Ganho de peso diário 

(g/animal/dia) 

SM SP 
 

SM SP 
E, F, G e H (0,2%) 316,96 Ba 329,57 Ab 

 
0,434 Ba 0,493 Ab 

A, B, C e D (0,1%) 294,67 Bb 340,69 Aa 
 

0,361 Bb 0,535 Aa 
Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na mesma linha e minúsculas na mesma coluna, diferem entre 
si estatisticamente para teste de Tukey (P<0,05). 
Siglas: 0,1%- tratamentos A, B, C e Dno qual os animais receberam suplemento proteico-energético-mineral 
na quantidade diária de 0,1% do peso vivo na 1ª seca; 0,2%- tratamentosE, F, G e Hno qual os animais 
receberam suplemento proteico-energético-mineral na quantidade diária de 0,2% do peso vivo no período da 1ª 
seca; SP– tratamentos A, B, E e F no qual os animais receberam suplemento proteico-energético-mineral na 
quantidade diária de 0,5% do peso vivo no período da água-seca; SM– tratamentos C, D, G e H no qual os 
animais receberam suplemento mineral no período da água-seca. 

 

O ganho adicional apresentado pelos animais que receberam suplementação proteico-
energética-mineral no período da água-seca está de acordo com afirmação de Paulino et 
al.(2002b), onde os animais frequentemente respondem à proteína extra durante a estação das 
águas, um período em que a qualidade da pastagem tropical, em termos de digestibilidade e 
conteúdo de proteína é alta, ensejando ganhos adicionais diários de 200-300 g/animal.  

Resultados semelhantes quanto à resposta à suplementação proteica foram encontrados 
por Zervoudakiset al. (2000) suplementando novilhas com 200 gramas de PB por dia em 
pastagens de Brachiariabrizanthacv. Marandu com média de 10% de PB. A resposta à 
suplementação proteica foi 193 gramas a mais em ganho médio diário de peso em 
comparação ao suplemento mineral. 

Dentro do grupo de animais que receberam apenas suplementação mineral no período 
da água-seca, não houve efeito de ganho compensatório em relação ao período seco anterior. 
Os animais das estratégias que foram suplementados com 0,2% do PV no período seco 
anterior tiveram GMD e PF superior (P<0,05) aos animais que foram suplementados com 
0,1% do PV. O GMD foi de 0,434kg contra 0,361kge o PF foi de 316,96 contra 294,67 
respectivamente, apresentando um PF superior de 22,29kg. 

Os resultados deste estudo assemelham com os resultados encontrados por Euclides et 
al.(1998), no qual os autores avaliaram o efeito do ganho compensatório em animais que 
receberam suplementação mineral e  animais que receberam suplemento proteico-energético-
mineral no período seco e posteriormente todos animais receberam apenas suplementação 
mineral no período das águas subsequente. No primeiro período das águas, os animais que 
passaram por restrição alimentar ganharam mais peso do que os que não sofreram tal 
restrição, entretanto, não o suficiente para que o mesmo peso fosse atingido ao final deste 
período, apresentando uma compensação parcial. A diferença em peso vivo dos lotes 



 

 

suplementados e dos não-suplementados decresceu de 50 kg no início do período das águas 
para 31 kg no final do mesmo período. 

 No tratamento onde os animais receberam suplementação proteico-energética-
mineralcom 0,5% do PV no primeiro período da água-seca, houve efeito de ganho 
compensatório em relação ao período seco anterior. Esse ganho compensatório foi total, sendo 
que o GMD e PF foram superiores (P<0,05). Os animais que receberam suplementação com 
ingestão de 0,1%do PV no período anterior apresentaram GMD adicional no período das 
águas de 42g e um PF de 11,12kg superior aos animais que receberam suplementaçãocom 
ingestão de 0,2%   do PV no período  seco anterior.   

Segundo Euclideset al. (1998), quando o crescimento do animal é retardado em 
consequência de uma subnutrição e quando cessa essa restrição alimentar, o animal cresce  
normalmente a uma taxa mais acelerada, podendo apresentar uma compensação parcial até 
total.  

No período da terminação, não houve diferença (P<0,05) para PF e GMD dentre o 
grupo de animais que receberam 0,5% de ingestão do PV de suplementação proteico-
energética-mineral e dos não-suplementados durante o período da água-seca anterior. Mesmo 
não havendo diferença (p>0,05), houve efeito de ganho compensatório parcial em relação ao 
período da água-seca anterior. A diferença da média em peso vivo dos lotes que receberam 
0,5% PV de suplementação proteico-energética-mineral dos não-suplementados durante o 
período das águas anterior decresceu de 29,32 kg no início do período da terminação para 
16,73kg no final do mesmo período de acordo com a Tabela. 8. 

 

TABELA 8. Médias para peso vivo e ganho de peso diário dos novilhos para os tratamentos 
SP, SM, Conf e Semi-conf durante a seca.  

Tratamento 
Peso Vivo (kg) 

Peso Vivo Inicial  
Peso Vivo Final  

Média 
Conf Semi-Conf 

SM 305,81 432,95 Ba 467,06 Aa 450,00 
SP 335,13 449,91 Ba 483,55 Aa 466,73 

Média   441,43 475,30   

 
Ganho de peso diário (kg/animal/dia) 

    Conf Semi-Conf Média 
SM 

 
1,092 Aa 0,896 Ba 0,994 

SP 
 

1,010 Aa 0,792 Ba 0,901 
Média   1,051 0,844   

Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na mesma linha e minúsculas na mesma coluna, diferem entre si 
estatisticamente para teste de Tukey (P<0,05). 
Siglas: SM– tratamentos A, B, E e F no qual os animais receberam suplemento mineral no período da água-
seca; SP – tratamentos A, B, E e F no qual os animais receberam suplemento proteico-energético-mineral na 
quantidade diária de 0,5% do peso vivo no período da água-seca; Conf - tratamentos A, C, E e G no qual os 
animais foram confinados no período da terminação; Semi-conf – tratamentos B, D, F e H no qual os animais 
receberam suplemento proteico-energético-mineral na quantidade diária de 1,4% do peso vivo no período da 
terminação.  

 



 

 

Estes resultados corroboram com os verificados por Boin e Tedeschi (1996), que, após 
uma revisão sobre ganho compensatório,concluíram que casos de compensação total são raros 
na literatura e em condições práticas de produção. Fontes et al. (2007) avaliando efeito de 
ganho compensatório em novilhos Holandês-Gir também verificou que  não houve diferença 
de GMD no confinamento para os animais que haviam passado por uma restrição alimentar 
com os animais que receberam alimentação ad-libitun no período anterior ao confinamento. 

Os valores de peso final acumulado (PFA), ganho médio diário acumulado (GMDA) e 
idade ao abate são apresentados na Tabela 9.Todos os tratamentos apresentaram valores de PF 
semelhantes com exceção ao tratamento C (P<0,05). O menor PF acumulado do tratamento C 
está relacionado a menor quantidade ingerida de nutrientes com a suplementação na primeira 
seca com ingestão de 0,1% (do peso vivo), apenas suplementação mineral no período da água-
seca e, posteriormente, acabados em confinamento, sendo este tratamento com o menor nível 
de suplementação alimentar durante o período de pastejo. Durante o confinamento esses 
animais não conseguiram atingir o mesmo peso final dos outros tratamentos. 

Os animais pertencentes aos tratamentos que apresentaram PF superior, foram os 
animais que receberam suplementação proteico-energética-mineral de 1,4% do peso vivo em 
semi-confinamento, sendo abatidos aos 27 meses de idade, permanecendo 70 dias a mais no 
experimento quando comparado com os tratamentos em que os animais foram engordados em 
confinamento.  

Do mesmo modo, no segundo período das águas, apesar de os animais que sofreram 
restrição apresentarem maiores ganhos diários, estes não foram suficientes para possibilitar 
que eles atingissem pesos de abate à mesma idade Tabela9. 
 
TABELA 9. Desempenho de novilhos Nelore na fase de recria e engorda para peso inicial 
(PI), peso final acumulado (PFA), ganho médio diário acumulado (GMDA) e idade ao abate 
nos diferentes tratamentos 

Tratamentos PI (kg) PFA (kg) GMDA (kg) Idade ao Abate (dias) 
A 170,0 457,3 ab 0,511 a 746 
B 170,0 475,1 a 0,515 a 816 
C 169,0 418,8 b 0,479 a 746 
D 168,0 461,0 ab 0,495 a 816 
E 166,0 442,5 ab 0,529 a 746 
F 169,0 492,0 a 0,546 a 816 
G 170,0 447,2 ab 0,532 a 746 
H 176,0 473,1 a 0,502 a 816 

Médias seguidas de letras distintas, na mesma coluna, diferem entre si estatisticamente (P<0,05). 

 

A redução da idade ao abate em 70 dias dos animais confinados relaciona-se com o 
maior GMDA durante o período de confinamento. Apesar dos animais do confinamento terem 
sido abatidos mais leves, os mesmos apresentaram um padrão visual  aceitável de acabamento 
para o abatedevido a ingestão de uma dieta rica em energia. Já os animais do semi-
confinamento, tiveram que ficar por período maior para que pudessem ganhar mais peso e 
atingir um bom padrão aceitável de acabamento para o abate. 



 

 

Estes resultados são semelhantes aos encontrados por Euclides et al.(1998), onde os 
animais que receberam suplementação proteico-energética-mineral na 1ª seca e confinados na 
2ª seca, apresentaram redução de 120 dias quando comparado aos animais que receberam 
suplementação proteico-energética-mineral na 1ª e 2ª seca. 

Os valores para idade ao abate encontrados neste estudo são inferiores aos encontrados 
por Euclides et al. (1998) e Villela (2004), em que os animais receberam apenas 
suplementação mineral na fase de recria e engorda, foram abatidos com 33 e 40 meses de 
idade. Baroniet al. (2010a) trabalharam com novilhos Nelore na fase de engorda em regime de 
pastagens e forneceram suplementação proteico-energético-mineral com 25% de PB com 
consumo de 0,9% do PV e os animais apresentaram um PF de 458,6kg aos 33 meses de idade.  

Não houve diferença para (P<0,05) para o ganho médio diário acumulado (GMD). Os 
resultados de GMD para os tratamentos onde os animais foram semi-confinados são 
semelhantes aos encontrados por Euclides et al. (1998), onde os animais que receberam 
suplementação alimentar durante a primeira e segunda seca, tiveram um GMD acumulado de 
510g, ganho este semelhante aos encontrados nesse estudo, que variaram de 495 a 546g.  

As despesas, a receita, o resultado de caixa, o valor presente líquido (VPL) e a taxa 
interna de retorno (TIR) estão apresentados Tabela 10. Os resultados econômicos para todas 
os tratamentos avaliados apresentaram valor positivo para resultado de caixa, VPL e para TIR.  

O melhor retorno econômico foi do tratamento G, no qual os animais receberam 
suplemento proteico-energético-mineral com ingestão média diária de 0,2% do peso vivo no 
período da 1ª seca; suplemento mineral no período da água-seca e na terminação os animais 
foram confinados, onde o VPL foi de R$252,10 e a TIR foi de 2,45% ao mês, sendo esses 
valores obtidos pelo maior resultado de caixa dentre os tratamentos, que foi de R$349,00 por 
animal. Os animais do tratamento B, apresentaramos menores resultados para os valores de 
VPL e TIR, com um valor deR$92,00 e 1,16% ao mês respectivamente. 

Os animais dos tratamentos que foram acabados em confinamento atingiram um peso 
final de abate aos 746 dias idade, coincidindo com o período de valorização do preço de 
venda do boi gordo. Esses tratamentos tiveram um acréscimo de 10% no preço de venda em 
comparação com os animais que foram acabados recebendo 1,4% do PV em semi-
confinamento e abatidos aos 816 dias de idade em um período com tendência de queda dos 
preços do boi gordo.  

Neste estudo pode se verificar que na estratégia de comercialização, devem ser 
considerados a época planejada para a venda, o peso de abate e o grau de acabamento 
pretendido, fatores estreitamente relacionados à rentabilidade do processo produtivo. Além 
disso, deve ser levado em consideração que o animal suplementado sairá mais rápido da 
propriedade, reduzindo o custo de permanência e permitindo a entrada de nova categoria 
animal, com aumento de giro de capital. 

Os valores econômicos deste estudo assemelham-se aos encontrados por Euclides et 
al. (1998), onde encontraram dentre cinco tratamentos avaliados, o segundo maior valor para 
o VPL no tratamento em que os animais receberam suplementação na primeira seca e foram 
confinados na segunda seca de vida dos animais. Itavoet al. (2008) em experimento avaliando 
diferentes suplementos proteico-energético-mineral, obtiveram lucro de R$0,65/kg para os 
animais que receberam suplemento a base de minerais+uréia+milho quando comparado com  
R$0,60/kg para os animais que receberam apenas suplementação mineral. 



 

 

Avaliando diferentes estratégias de suplementação nas fases de recria e terminação, 
Figueredo et al. (2007) encontraram uma TIR de 1,26% ao mês para bovinos abatidos aos 720 
dias de idade em condições semelhantes a este estudo. Para otratamentocujos animais foram 
abatidos aos 1200 dias de idade sem receber suplementação proteico-energética, a TIR teve 
um valor negativo. 

 
TABELA 10. Médias das despesas, da receita, do resultado de caixa, do valor presente 
liquido (VPL) e da taxa interna de retorno (TIR) dos diferentes tratamentos. 

Despesas 
Tratamentos 

A B C D E F G H 
Compra de Animais 425,00 425,00 422,50 420,00 415,00 422,50 425,00 440,00 

Suplementação 612,54 530,65 460,48 378,54 628,34 546,34 476,17 394,17 

Mão-de-obra 103,46 115,71 103,46 115,71 103,46 115,71 103,46 115,71 

Medicamentos 16,00 20,00 16,00 20,00 16,00 20,00 16,00 20,00 

Arrendamento 210,00 300,00 210,00 300,00 210,00 300,00 210,00 300,00 

Sub-Total (A) 1367,00 1391,35 1212,44 1234,25 1372,69 1404,54 1290,54 1269,94 

Receita (R$)         

Venda de Animal (B) 1676,77 1583,67 1535,42 1536,67 1622,50 1640,00 1639,59 1577,07 

Resultado de Caixa (B-
A) 

309,77 192,32 323,02 302,42 249,81 235,46 349,00 307,13 

VPL 212,02 92,00 230,55 198,77 157,48 129,40 252,10 199,57 

TIR 2,09% 1,16% 2,36% 1,91% 1,72% 1,37% 2,45% 1,96% 

Tir: Taxa interna de retorno. VPL: valor presente liquido. 
 

Euclides et al. (2009) registraram valores para margem líquida de R$41,71 a R$248,36 
para bovinos recebendo 0,6 e 1,0% do PV de suplemento proteico-energético-mineral em 
pastagens de Brachiariabrizanthacv. Marandu, demonstrando a viabilidade econômica da 
suplementação alimentar na fase de terminação de bovinos de corte. 

Euclides et al (2001) suplementaram, durante a época das águas, novilhos em 
pastagens de B. decumbense B. brizantha, com uma mistura múltipla na base de 0,2% do peso 
vivo. Os novilhos suplementados apresentaram ganhos médios diários de 740 g/dia e os não 
suplementados de 535 g/dia. O custo da suplementação foi de R$ 26,00/ novilho, e adiferença 
de cerca de 200 gramas/cab/dia em 184 dias significou 36,8 kg de peso vivo ou 1,28@ (52% 
de rendimento de carcaça). Esta diferença de cerca de 40 kg significou R$ 56,00 (@ = R$ 
44,00) ou ainda que este animal poderia ser abatido no período seco subseqüente sem ter que 
permanecer mais uma estação na propriedade.  

Tomichet al. (2002) não encontraram diferenças estatísticas no ganho de peso de 
novilhos Nelore em pastagens de Brachiariabrizanthae B. ruziziensis, suplementados com 
mistura múltipla, durante a época das águas, com consumo de 168 gramas/cabeça/dia. 
Entretanto, ao analisarem o lucro por cabeça (receita – custo suplementação) encontraram R$ 
86,40/cabeça para a mistura múltipla e R$ 84,09/cabeça para o suplemento mineral (controle), 
com uma relação benefício x custo de 21% superior para a mistura múltipla. 

 
 



 

 

5. CONCLUSÃO 
 
 -Houve importante efeito de ganho compensatório durante o período de ádua-seca da vida do 
animal. 

 - As estratégias de suplementação proteico-energética-mineral em pelo menos duas 
fases de vida dos bovinos permitem abatê-los com idades variando de 746 a 816 dias de idade.  

- A suplementação alimentar para a recria e engorda de bovinos Nelore teve resultados 
econômicos positivos para todas os tratamentos avaliados, contudo a suplementação proteico-
energética-mineral com consumo de 0,2% do PV no período seco, seguida de uma 
suplementação mineral nas águas e a terminação feita em confinamento apresentou um maior 
resultado de caixa, VPL e TIR.   
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