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INTRODUÇÃO
À medida que entrávamos no final do século, a grande maioria
das empresas ficava imaginando o que as esperava no ano 2001 e
quais seriam as estratégias de sobrevivência frente às mudanças
tecnológicas sem precedentes que aconteceram no final do milênio
passado. O que é impossível ignorar é que nesta primeira metade do
século XXI o mundo deverá atingir 9 bilhões de habitantes (U. S.
Census Bureau, Internacional Data Base, 2000), demandando
essencialmente alimentos e empregos. A procura por uma sociedade
mais justa mostra que grandes desafios terão que ser vencidos
rapidamente pela humanidade frente ao seu crescimento populacional.
Produzir alimentos, gerar energia renovável, reciclar resíduos e explorar
recursos naturais em harmonia com o meio ambiente, são apenas o
início da procura pela sobrevivência, não somente para as empresas,
como também para todos aqueles que participam do processo produtivo
do país.
O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária brasileira fechou
o ano de 2001 com 99,40 bilhões, ou seja, 4,7% a mais que o valor
registrado em 2000, sendo 45,2% alavancados pelo setor pecuário
(Jornal O Estado de São Paulo, 5/4/2002). A análise feita por Floriani
(2001) sobre as nossas potencialidades em agricultura, pecuária e
ecologia projetam um cenário promissor de oportunidades para o
agribusiness brasileiro, com enormes possibilidades de gerar novos
empregos, alimentos e excedentes exportáveis. O Brasil possui a maior
área com potencial agrícola do mundo, onde o cerrado é um dos
melhores exemplos com sua área total de 204 milhões de hectares,
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conta com 151 milhões de hectares virgens, onde mais de 80 milhões
de hectares apresentam um potencial agrícola ímpar, conforme mostra
Tabela 1.
Tabela 1 - Dados Sobre a Utilização de Terras no Brasil
Especificações
Floresta Amazônica
Pastagens
Cerrado (potencial)
Reservas Legais
Lavouras
Centros urbanos, estradas e lagos.
Reflorestamento
TOTAL

Área – Milhões
de hectares
350
220
151
55
50
20
5
851

%
41,2
25,9
17,9
5,9
5,8
2,5
0,8
100,0

Fonte: MAPA, 2001. In: Floriani, 2001.

O Brasil, além do solo, é rico em água, possuindo 8% da água
doce do planeta, topografia e condições edáficas variadas com
excelente luminosidade. Esses fatores são todos favoráveis a uma
maior competitividade do agronegócio. Exportamos uma média de US$
20 bilhões ao ano, em produtos de origem agropecuária no final do
milênio, correspondendo a cerca de 40% do total das exportações
brasileiras, conforme mostra a Tabela 2.
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Tabela 2 - Exportações dos Maiores Complexos do Agronegócio
Brasileiro (Bilhões Us$)
Complexo
Soja
Madeira (Manufaturado/papel/celulose)
Bovino (Carne/couro/calçado/lácteos)
Café
Açúcar, álcool
Laranja, suco
Fumo
Avícola
Algodão
Suinícola
Castanha de Caju
Frutas
Outros
Total Agronegócio Brasileiro
Totais Exportações Brasileiras
% Participação do Agronegócio

1996
4,46
3,08
2,72
2,13
1,61
1,59
1,48
0,85
0,29
0,12
0,17
0,15
0,83
19,48
47,75
40,80

1997 1998 1999
5,73
4,76
3,78
3,24
3,13
3,56
2,72
2,42
2,50
3,12
2,60
2,46
1,77
1,94
1,91
1,17
1,32
1,34
1,63
1,56
0,96
0,89
0,75
0,89
0,25
0,24
0,22
0,14
0,17
0,13
0,16
0,14
0,14
0,15
0,12
0,15
0,78
0,83
0,74
21,75 19,98 18,78
41,04 39,08 39,11
41,04 39,08 39,11

2000
4,20
4,05
2,90
1,78
1,20
1,11
0,84
0,83
0,28
0,16
0,17
0,16
0,80
18,50
55,09
33,59

Fonte: SECEX/DECEX/CONAB/MAPA, 2001. In: Floriani, 2001.

O CENÁRIO DA CARNE BOVINA BRASILEIRA
Os dados reportados nas Tabela 3 e 4 mostram que
possivelmente o Brasil é o único país entre os produtores mundiais que
tem nitidamente potencial de crescimento do rebanho bovino e
condições de aumentar a quantidade de cabeças abatidas e seu índice
de desfrute médio. Tal como o Brasil o mercado americano cresceu
vertiginosamente até 1998, porém nos últimos cinco anos os Estados
Unidos adotaram uma política de abate planejado de fêmeas, visando
reduzir o rebanho de 103 milhões para 95 milhões de cabeças. Esta
política levou a um patamar crítico a oferta de carne bovina nos Estados
Unidos no final de 2001. Com melhores preços os pecuaristas
americanos passaram a retere fêmeas provocando uma alta da arroba
de boi gordo de US$ 38 para US$ 52. O mercado americano deverá
aumentar suas importações o que provocará alta dos preços
internacionais. Por outra parte, o consumo de carne bovina na Europa
vem se recuperando gradativamente, fazendo com que as importações
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deste continente também devam aumentar em virtude da redução de
seu rebanho.
Tabela 3 - Maiores Exportadores Mundiais de Carne Bovina (Mil
Toneladas Equivalentes de Carcaça)
Exportadores

1991

1998

1999

2001

Austrália

1.080

1.262

1.220

1.210

Estados Unidos
Brasil
Irlanda
Nova Zelândia
Argentina
França
Uruguai
China
TOTAL

539
335
402
428
390
500
117
222
4.013

985
370
488
519
291
356
257
66
4.594

1.071
541
520
420
340
335
220
40
4.607

1.118
710
500
495
390
350
220
40
5.033

Crescimento (%)
Em dez anos
12,0
107,4
112,0
24,3
15,6
0,0
-30,0
88,0
-81,9
25,4

Fonte: FNP Consultoria, 2001.

Tabela 4 - Dados da Pecuária de Corte no Brasil
Rebanho (Milhões de Cabeças)
Bezerros nascidos (Milhões Cab.).
Cabeças abatidas (Milhões Cab.).
Produção (Mil Ton. Eq. Carc).
Consumo per capita (kg/hab/ano)
Exportações (Mil Ton. Eq. Carc).
Importações (Mil Ton. Eq. Carc).
Valor das exportações (US$milh.).
Taxa de abate (%)
Fonte: FNP Consultoria, 2001.

1994
151,8
29,4
28,4
5.852
36,4
376
86
555
18,7

1995 1996 1997 1998
153,8 153,3 153,6 154,7
32,9 33,2 32,3 33,1
30,7 32,7 31,5 31,4
6.256 6.645 6.409 6.413
39,3 41,4 39,0 37,5
287 280 287 370
121 139 112 79
473 420 428 474
19,95 21,3 20,5 20,3

1999 2000 2001
157,4 159,4 161,8
34,2 36,0 37,5
31,0 32,8 34,1
6.422 6.681 7.022
35,6 36,9 36,4
541 544 710
42
57
36
761 755 950
19,7 20,6 21,1

A tabela 5 mostra que o consumo mundial de carne foi 232,6
milhões de equivalentes de carcaça; este consumo representou um
crescimento de 1,5% em relação ao ano 2000. No mesmo período o
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crescimento demográfico foi de 1,1%, e a carne bovina foi à única com
crescimento retraído devido ao aparecimento de casos de EEB e de
febre aftosa em vários lugares do mundo. Porém, o consumo de carne
bovina na União Européia recuperou os espaços perdidos,
provavelmente graças à eficiência do sistema de prevenção da EBS e
de rastreabilidade implantados e às campanhas de marketing e
orientação dos consumidores feitos pelo CIV (Centre d’Information de la
Viande) na França e o MLC (Meat and Livestock Commission) na
Inglaterra.
Tabela 5 - Consumo de Carnes no Mundo (Mil Toneladas de
Equivalentes de Carcaça)

Bovina
Ovina
Suína
Avícola
Total

1997
57.075
11.520
82.100
60.000
210.695

1998
58.300
11.364
88.000
61.500
219.164

1999
59.300
11.100
89.900
64.700
225.000

2000
60.100
11.400
91.100
66.600
229.200

2001
59.400
11.500
93.100
68.600
232.600

%00/01
-1,2
+0,9
+2,2
+3,0
+1,5

Fonte: FAO, 2001. In: Annuaire OFIVAL, 2001.

A tabela 6 mostra que o mercado mundial de carnes ainda tem
espaço para crescimento, o que trará oportunidades aos produtores. O
Brasil se projeta como forte candidato a ocupar este espaço. As
exportações de carne brasileira bateram todos os recordes em 2001,
graças ao controle da febre aftosa no Brasil Central, à imagem de carne
produzida a pasto e essencialmente à desvalorização cambial que
alavancou a competitividade da carne brasileira, frente ao aumento do
preço da carne americana e, finalmente, a disparada dos preços do
couro no mundo. A redução dos abates do gado bovino no mundo
significa menor oferta de couro, o que faz seus preços aumentarem.
Esta redução se deve a dois fatores distintos, o primeiro se refere a uma
retenção maior de fêmeas em função do aumento do preço
internacional do boi gordo e o segundo ao sacrifício que houve na
Europa, por conta da prevenção da aftosa e da vaca louca. Em 2001 as
exportações de carne e couro brasileiros alcançaram quase US$ 1,8
bilhões, ou seja, quase 24% do PIB da pecuária de corte. Esta
participação das exportações deverá avançar para 30% o que deverá
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sustentar uma alta do preço do boi gordo ao redor de US$ 25/arroba no
Estado de São Paulo. Este cenário internacional da carne bovina deverá
permanecer nos próximos anos; acredita-se, portanto, que as
exportações brasileiras de carne e couro bovino continuarão a crescer
acentuadamente, tendo um peso maior na formação de preços no
mercado interno do boi gordo e acelerando as inovações tecnológicas
em toda cadeia produtiva, imposta pelas severas exigências do
mercado internacional (Nehmi Filho, 2001).
Tabela 6 - Consumo de Carnes e Projeções para 2020
Região
China
Índia
Sudeste Asiático
América Latina
Países desenvolvidos (médias)
Países em desenvolvimento (médias)
Média mundial

1983
mil t.
16
3
4
15
50
88
139

1993
mil. T
38
4
7
21
88
97
184

2020
mil t.
85
8
16
39
188
115
303

Cresc. Anual (%)
1982/94 93/2020
8,6
3,0
3,6
2,9
5,6
3,0
3,3
2,3
5,4
2,8
1,0
0,6
2,9
1,8

Fonte: FAO, 2000. In: Neves et al., 2000.

A Tabela 7 mostra que os mercados consumidores de maior
crescimento têm sido os Estados Unidos e os paises Asiáticos.
Mercados estes com fortes restrições para a carne in natura brasileira.
Atualmente o principal mercado do Brasil, quer na exportação de carne
in natura, quer na de carne industrializada, é a União Européia que
possui um consumo decrescente. Dentro deste contexto é preciso
considerar que a carne bovina vem perdendo espaço na mesa dos
consumidores do mundo inteiro, seja por questões sanitárias, seja por
supostos problemas de saúde, preço e até mesmo por modismo
(Ferraz, 2001). Os mercados norte-americano e asiático, no que se
refere à importação de carne in natura, impõem ao Brasil a necessidade
de erradicar definitivamente a febre aftosa e adotar um sistema eficiente
de rastreabilidade.
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Tabela 7 - Maiores Importadores de Carne Bovina (Mil Toneladas
Equivalentes de Carcaça) e seu Consumo Per Capita
(Kg/Habitante/Ano)
IMPORTADORES
Estados Unidos
Japão
Itália
França
Alemanha
Coréia do Sul
Reino Unido
Hong Kong

1991
Kg/hab/ano
43,8
9,2
26,6
30,1
21,1
7,0
19,6
13,7

1991

1998

1999

1.091
508
530
450
396
176
139
80

1.198
951
400
302
258
107
228
61

1.272
972
420
315
255
180
247
69

2001

2001
Kg/hab/ano
1.383
43,2
990
12,0
425
27,2
341
26,9
320
15,6
275
12,3
280
19,6
72
12,0

Fonte: FNP Consultoria, 2001.

É evidente a vantagem relativa que o Brasil detém no
mercado mundial de carne bovina (Pineda, 2001), menores custos
de produção como mostra a Tabela 8, e o grande potencial de
crescimento em sistema extensivo com produtividade e qualidade
crescentes. Todas esta vantagens competitivas do Brasil no
mercado internacional de carne bovina precisam ser consolidadas
através de uma política comercial mais agressiva e iniciativas
consistentes de marketing para melhorar nossa imagem e,
sobretudo, criar condições e alternativas na procura da integração
da cadeia produtiva através de alianças mercadológicas.
Tabela 8 - Preços de Carne Bovina Pagos ao Produtor (Us$ Por
Tonelada)
Argentina
Austrália
Brasil
EU
USA

1997
1.655
1.387
1.630
2.757
2.655

1998
1.927
1.252
1.610
2.756
2.480

1999
1.436
1.460
1.230
2.555
2.622

2000
1.532
1.532
1.480
2.265
2.764

2001
1.400
1.655
1.250
1.867
2.965

% 00/01
-8,6
+8,0
-15,5
-17,6
+7,3

Fonte: Gordon International Research Institute, 2001. In: Annuaire OFIVAL, 2001.
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Por outra parte, o mercado de exportação de carne bovina
brasileira está mostrando uma nítida concentração: os frigoríficos Bertin,
Independência, Friboi e Minerva detinham 36% em 1997 e em julho de
2001, 59% do total (Gazeta Mercantil, 2001). Com arrendamentos e
aquisições, estes frigoríficos podem ficar com 70% das exportações
esperadas para 2002, o que deve incentivar as oportunidades para a
formação de alianças mercadológicas para atender mercados mais
exigentes que remuneram melhor.
A FORMAÇÃO DE ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS
Define-se, segundo Neves et al. (2000), uma rede agroalimentar
como um conjunto de empresas fornecedoras distribuidoras da empresa
sendo analisada ou, em caso de uma aliança, como um conjunto de
empresas que gerenciam uma marca em comum. Parceria vertical ou
aliança mercadológica no sistema carne bovina é definida como uma
iniciativa conjunta de supermercados, frigoríficos e pecuaristas
objetivando levar ao consumidor uma carne de origem conhecida e
qualidade assegurada (Rocha et al., 2001). Entretanto, não há porque
não ampliar esta definição de modo a incluir outros agentes como
açougues e serviços de alimentação que podem ser vistos como um
meio-termo entre os extremos do livre mercado de commodities, ou
seja, de produtos sem marca, e da completa integração vertical.
As alianças na cadeia da carne bovina são estratégias
comerciais utilizadas em vários países. Tanto na Austrália quanto nos
Estados Unidos, França e Inglaterra, esta iniciativa é feita na maioria
das vezes em conjunto com associações de raças e com apoio do
governo. Na Austrália basta existir relacionamento em apenas dois elos
da cadeia para ser considerada uma aliança, ou seja, uma iniciativa em
conjunto com produtores e supermercado ou qualquer canal de
distribuição pode se enquadrar no conceito.
Uma aliança é uma associação com caráter duradouro entre
fornecedores de produtos ou serviços com clientes e/ou intermediários
comerciais. Podem contribuir para a melhoria da qualidade de
atendimento dos clientes, bem como viabilizar a diminuição de estoques
em pontos da cadeia de abastecimento, através da reposição contínua
de produtos e entrega just in time na distribuição ao varejo (Alves,
1997). Para promover maior integração entre todos os agentes é
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necessário que se estabeleça normas (responsabilidades) para cada
envolvido, da produção ao varejo (Fundepec, 1997).
Alianças estão surgindo como resposta ao consumidor final,
que recebe a matéria prima carne na maioria das vezes tratada como
commodity e raramente seus anseios chegam ao frigorífico e menos
ainda ao pecuarista. Somente analisando a cadeia produtiva como
apresentada em sua totalidade na Figura 1, fica evidente seu nível de
complexidade e pode-se constatar que as poucas modificações
alcançadas se devem a estratégias setoriais de curto prazo, sem
aplicação de conceitos modernos visando diminuição das tensões entre
os elos e maximização do poder de adaptação às mudanças de
mercado (Lazzarini et al, 1996).

Indús tri a
do couro
Outros

MERCADO
EXTERNO

Insumos

Pecuária

Frigoríficos

Atacado

Açougues

C
O
N
S
U
M
I
D
O
R

Supermercado
s

Figura 1 - Cadeia Produtiva da Carne Bovina.
Fonte: Machado & Neves, 2000.

As alianças mercadológicas vêm sendo criadas para atender
segmentos de mercado diferenciados. Para isto, são necessários
mecanismos específicos de coordenação entre os diversos agentes que
compõem o sistema. Esta ação visa gerar um produto com atributos de
qualidade, demandado por agentes que sinalizam para trás e para
frente na cadeia. Nestas relações se necessita cada vez mais de
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postura cooperativa entre os componentes. Aumentam-se as
especificidades dos ativos envolvidos, com o intuito de atender o
consumidor, cada vez mais exigente e atento para adquirir produtos
com uma segurança garantida. É de fundamental importância a
existência de um agente que promova a coordenação entre os elos da
cadeia.

Várias tentativas de se organizar a oferta de animais com
qualidade diferenciada, para serem abatidos em frigoríficos
previamente habilitados e capacitados com o objetivo de agregar
valor ao produto final e que resultasse numa remuneração
diferenciada para o pecuarista foram realizadas no Brasil. O foco
das experiências sempre foi o mercado interno, uma vez que a
lógica dessas experiências busca um diferencial de preços no
varejo e procurou o envolvimento de grandes redes de
supermercados.
Basicamente, todas as alianças formadas no Brasil, têm em
comum um acordo entre pecuaristas, frigoríficos, transportadores e
supermercados, objetivando relações estáveis entre os diversos elos da
cadeia configurando base para assegurar a qualidade dos produtos ao
consumidor final. Algumas destas iniciativas obtiveram sucesso e estão
em atividade, outras já se extinguiram. Na grande maioria dos casos o
fracasso foi conseqüência de falta de coordenação entre os produtores
e o forte poder do varejo sobre as transações.
VANTAGENS DAS ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS
Uma estratégia do tipo coordenação vertical, através da aliança
mercadológica, visa trazer vantagens a todos os segmentos que a
compõem. Para o pecuarista, participar de um programa de qualidade,
aumenta o giro de capital dentro da sua propriedade devido ao fato de
estar trabalhando com uma matéria prima mais precoce e também pela
possibilidade de haver uma remuneração extra pela qualidade de seu
produto. A indústria terá a garantia do fornecimento de sua matéria
prima, em quantidade e qualidade com regularidade, pré-determinada
entre as partes. O varejo poderá promover aproximação entre o
consumidor e o produto garantido.
As vantagens de uma aliança estão fundamentalmente
associadas à redução de custos de transação e melhorias em
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processos devido ao maior fluxo de informações e capacidade de
previsão. Indústrias processadoras teriam a garantia de que o
fornecimento de suas matérias-primas, em quantidade e qualidade,
estaria de acordo com suas necessidades e a vantagem de poder estar
mais próximas do consumidor de seus produtos e assim identificar mais
facilmente suas necessidades de consumo, aumentar sua diferenciação
em termos de qualidade e de serviços, controlar melhor seus canais de
distribuição, entre outros (Silva e Batalha, 1997).
As alianças estabelecem um programa de qualidade que leva
em conta uma redefinição do comportamento dos agentes que
compõem a mesma. O oportunismo que geralmente compromete as
relações comerciais entre os agentes econômicos na cadeia da carne
bovina é um impedimento à melhoria da eficiência econômica dos
diversos elos desta cadeia. A re-engenharia deste sistema produtivo
não é fácil e está comprometida pelo individualismo, condição precária
de exploração, baixo nível tecnológico dos pecuaristas e proprietários
de frigoríficos e finalmente pela falta de informação dos açougueiros e
consumidores. Somente as exigências dos consumidores provocarão a
re-organização e educação do sistema produtivo da carne bovina. Nesta
ótica o varejo assume uma posição estratégica, pois ele terá que
identificar as exigências dos consumidores e repassar estas
informações para toda a cadeia, surtindo os efeitos desejados no
produto final (Pineda & Tonhati, 2001).
OS DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO
Existem muitos desafios, que poderiam ser traduzidos em
incertezas ligadas ao ambiente e ao comportamento dos agentes: os
pecuaristas encontram dificuldade em trabalhar com oferta concentrada
de novilhos ou bois para obter melhor fluxo de oferta, forçando as
alianças a criar uma estratégia operacional, determinando um
fluxograma ou programação de produção mensal/anual de novilhos
acabados de acordo com os padrões estabelecidos para o abate, e,
com relação ao peso das carcaças, os quais afetam diretamente a
produtividade industrial e a padronização dos cortes. O custo
operacional onera o produto, motivo pelo qual os pesos das carcaças
são tão relevantes.
Outra das principais dificuldades do sistema de alianças é
promover uma harmonia de interesses dos participantes, que muitas
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vezes são conflitantes e requer do processo de coordenação
transparência dos objetivos e das etapas a serem cumpridas por cada
parte. Existe uma enorme diferença entre o poder de barganha dos
distintos agentes.
Segundo Perosa (1999) este poder de barganha ora se
apresenta maior para o pecuarista, ora pelos frigoríficos e, mais
recentemente, para os distribuidores varejistas, observando ainda hoje
a postura oportunista dos elos quando diz respeito a ganhos
momentâneos. Tal postura dificulta estabelecer um planejamento e uma
modernização ao longo da cadeia. Adiciona custos de transação e
reduz a confiança das partes na relação.
Para obtenção de sucesso entre os relacionamentos
organizacionais alguns aspectos devem ser levados em consideração.
A excelência individual de cada participante, com adequado padrão
produtivo e tecnológico que possam realmente contribuir para a
produção de um produto diferenciado pronto a atender as exigências
dos consumidores torna-se importante para a parceria. As relações
entre os participantes devem ser congruentes com objetivos
estratégicos a fim de beneficiar ambos parceiros, devendo haver
dependência mútua.
As alianças no mercado da carne bovina e especificamente nos
programas de qualidade para a carne são estratégias de coordenação
que estão crescendo em importância e podem representar mecanismos
de melhor coordenação das cadeias produtivas. Viu-se que diversas
foram e estão sendo formadas, realizando estudos, executando novas
tecnologias e cumprindo as especificações necessárias para garantir a
qualidade do produto em todas as fases, onde o principal objetivo é o
consumidor final.
Os problemas enfrentados por este tipo de coordenação são
principalmente a falta de padronização e a irregularidade de oferta dos
novilhos, a sazonalidade da produção, o oportunismo nas negociações
mas essencialmente a falta de sintonia entre os elos da cadeia
produtiva. As iniciativas de coordenação do setor, promovida pelas
alianças, contribuem para o progresso financeiro e produtivo do sistema
agroalimetar, fazendo com que os produtores e a indústria tenham
melhores lucros, os supermercados tenham produtos de melhor
qualidade para ofertar aos consumidores, que por sua vez estão cada
dia mais exigindo esta diferenciação.
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ALGUMAS TENDÊNCIAS E PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR
BRASILEIRO
De uma forma geral, algumas tendências e preferências dos
consumidores estão bem definidas: a demanda por refeições mais
curtas, a diferenciação entre o cotidiano e a refeição especial, o
aumento da alimentação fora do domicílio, a necessidade de alimentos
de conveniência e os food services, a tendência pelos produtos
naturais, as comidas étnicas e, sobretudo a necessidade de segurança.
Assim, um consumidor mais exigente determinará as novas exigências
para um programa de Marketing para definir as estratégias para
conquistar o consumidor. De uma maneira geral a preocupação de
seduzir o consumidor brasileiro não existe em função da clara
preferência nacional pela carne bovina como mostra o Gráfico 1.
2%

Feijoada
10%

Frango
9%

Carne-seca
2%

Sem resposta
1%

Churrasco
26%

Bife / frita
11%

Macarronada
12%

Camarão
13%

Peixe
14%

Gráfico 1 - Prato Preferido Dos Brasileiros (IPESP, 1997).
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As preferências de compra do consumidor de carne bovina no
Brasil são mostradas pelas pesquisas de De Zen (1998) e Batalha &
Buzzo (2001):
1. O fator renda parece ser o principal impedimento para um maior
consumo de carne bovina.
2. De uma maneira geral o consumidor está pouco sensível à
fidelidade junto aos pontos de venda.
3. Os consumidores mais satisfeitos com a qualidade da carne
bovina são os das camadas de renda mais elevada.
4. A carne dita de primeira e a carne moída são as mais
consumidas de modo geral.
5. A satisfação do consumidor com o produto final diminui à medida
que ele tem que consumir produto de preço mais baixo.
6. O açougue é o ponto de venda de maior preferência,
contrariando comentários no setor, que indicavam o
supermercado como maior canal de distribuição do produto.
7. A falta de confiança do consumidor em relação ao produto final é
muito grande, pois a única unanimidade, entre todas as
camadas sociais, refere-se ao manuseio da carne. O consumidor
prefere que a carne seja manuseada na sua frente. Isso explica
a dificuldade da expansão da comercialização da carne
embalada a vácuo e dificulta o crescimento de produtos
elaborados.
8. As feiras livres ocupam o último lugar de compra para o
consumidor.
9. O ponto de venda deve possuir elevado grau de controle de
higiene, qualidade dos produtos comercializados e atendimento
correto para atrair a atenção dos consumidores.
10. As informações relacionadas a dados mais específicos sobre o
produto ainda são pouco valorizadas pelo consumidor. De uma
forma geral prazo de validade, origem e teor de gordura foram
significativos.
11. A maioria dos consumidores não sabe o significado de carne
maturada, os consumidores de tal produto pertencem à classe
de maior poder aquisitivo e é nestas classes que existe também
a maior restrição ao consumo de carnes vermelhas por motivos
de saúde.
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12. As questões relacionadas a cor, odor e sabor como sinônimo de
qualidade seguem o instinto do ser humano. Esta é uma
informação importante para definir o aspecto de apresentação
do produto.
13. As carnes com gordura aparente não são desejadas. Porém as
pessoas que procuram produtos com gordura preferem as de
coloração amarela.
ESTRATÉGIAS INICIAIS PARA DELINEAR UMA CAMPANHA DE
MARKETING DA CARNE BOVINA

O Marketing é confundido pela maioria da pessoas com
uma de suas ferramentas, a comunicação. A popularização do
conceito agrava a errônea interpretação e a imagem do termo.
Marketing foi definido como um processo de gestão pelo qual
indivíduos e grupos (empresas) obtêm o que querem através da
criação, oferta e troca de produtos e valores com outros (Kotler,
1999).
Dentro do conceito do agribusiness, o marketing envolve
atividades administrativas que visam ajustar o processo de troca
nos sistemas produtivos agroalimentares oferecendo valores,
principalmente através da configuração (é o ato de “desenhar” o
objeto - o produto), da valoração (estabelecendo termos de troca
ou preços), da simbolização (associação a determinados
significados através da propaganda) e finalmente através da
facilitação (alterando a acessibilidade, a distribuição adequada
dos produtos e serviços). Além da comunicação, o marketing
mostra às empresas do sistema a indústria de insumos, o
produtor rural, a agroindústria, a indústria de alimentos e bebidas,
o atacado, o varejo, setor de serviços de alimentação e o
consumidor final através da pesquisa de marketing, que estes
agentes todos são variados em relação a preferências, motivos
para compra, gostos e outros. Precisamos entender estes
comportamentos de compra, para atender necessidades de
consumo.
Qualquer estratégia de marketing para aumentar o consumo da
carne bovina no Brasil deverá ter seu início na compreensão do
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consumidor, na criação de uma imagem emocional do produto e na
comunicação eficaz de suas qualidades numa seqüência de agregação
de valor ao produto final que deverá cumprir quatro condições básicas
para iniciar uma campanha eficiente: segurança higiênico-sanitária,
valor nutricional garantido, qualidade sensorial e, num futuro bastante
próximo, o rastreamento do produto do produtor até a gôndola. O
produto tendo qualidade assegurada, o marketing se inicia enfocando o
consumidor e suas necessidades, trabalhando por uma parte o lado
emocional e por outra o racional de seus impulsos, confirmando às
vezes suas respostas e em outras oportunidades induzindo uma
mudança de comportamento. A educação e a orientação do consumidor
de como comprar e como preparar a carne bovina são parte integrante
de qualquer campanha de marketing a exemplo do que vem sendo feito
na Austrália pela MLA (Meat and Livestock Austrália), na França pelo
CIV (Centre d’Information de la Viande), na Inglaterra pela MLC (Meat
and Livestock Commission) e no Brasil pelo SIC (Serviço de Informação
da Carne). Estes órgãos trabalham a imagem da carne e coordenam
programas de marketing direcionados ao consumidor.
Basicamente, a MLA trabalha em conjunto com o governo, a
indústria e organizações de pecuaristas, com o intuito de desenvolver e
vistoriar programas que garantam a integridade da carne bovina
australiana. Seus principais objetivos são: criar oportunidades para
crescimento e ganhos na indústria; criar ferramentas e informações que
permitem aos produtores a melhorar seus empreendimentos; gerar
atitudes positivas no consumidor de carne vermelha; trabalhar com o
governo e indústria para abrir, desenvolver e proteger seus mercados;
trabalhar com o setor comercial para promover a venda de carne; se
esforçar para manter a indústria australiana na vanguarda de novas
tecnologias; ajudar a indústria a aumentar a base de recursos naturais e
também comunicar os benefícios sociais da indústria à comunidade.
O CIV foi criado em 1987 em Paris, com a missão de agir como
um interlocutor e veiculador de informações sobre carne bovina, de
vitelo, ovina e miúdos entre os profissionais da cadeia da carne, os
poderes públicos e os consumidores. É uma associação sem fins
lucrativos, criado pelo setor privado, ou seja, a própria cadeia produtiva
da carne. A missão do CIV pode ser explicada em cinco objetivos
principais: verificar e coordenar as mensagens de comunicação que se
referem ao setor de carne bovina, ovina e miúdos; ser um interlocutor
com os formadores de opinião e consumidores; difundir todas as
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informações sobre os produtos cárneos e sobre a cadeia produtiva,
permitindo uma melhor compreensão dos produtos e das funções dos
operadores da cadeia; liderar estudos sobre o consumo a fim de definir
os anseios dos consumidores em matéria de produtos e de informações
e divulgar informações objetivas, advindas de estudos científicos,
seguindo um rigoroso procedimento de validação de informações.
A MLC tem como missão, manter e melhorar a competitividade
da indústria pecuária britânica, levando em consideração as
necessidades dos consumidores. Ela atua nas áreas de economia,
pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, marketing e
gerenciamento do banco de dados do setor. Esta entidade é financiada
por produtores e frigoríficos. Eles são responsáveis pela campanha de
marketing que estimulam o consumo de carne bovina e ovina, atuando
no Serviço de Informação da Carne. A MLC lançou um padrão de
qualidade para a carne suína, destacando o programa de bem estar
animal praticado nestes rebanhos, o qual servirá de exemplo para
outras espécies. O departamento de marketing trabalha no
desenvolvimento de receita para consumidores e chefes de cozinha,
mantém contato com serviços de bufê institucionais como as forças
armadas e ajuda os exportadores a conquistar novos mercados.
A iniciativa brasileira de informação sobre a carne vermelha, o
SIC, é uma organização sem fins lucrativos que atua em prol da carne
bovina através de uma política de orientação e esclarecimento ao
consumidor. Criado em conjunto com o Fundepec em setembro de
2001, este trabalho é um esforço das associações de criadores de gado
de corte do Brasil e empresas de insumos do setor agropecuário. A
missão do SIC é informar ao consumidor as características, qualidades
e benefícios da carne bovina. Os principais objetivos do SIC são:
ampliar o conhecimento do público em relação à carne bovina; divulgar
informações corretas sobre os aspetos nutricionais da carne com
embasamento científico; orientar o consumidor na escolha de carne;
esclarecer mitos e preconceitos sobre esta fonte de proteína,
desenvolver e disponibilizar receitas de saborosos pratos com carne
bovina. Estes objetivos serão alcançados pela utilização de todos os
canais possíveis de comunicação com a população, desde o contato
direto até o acesso por meio da imprensa falada e ouvida.
E, finalmente, o objetivo de todas estas ações deverá estar
focalizado sobre a responsabilidade do crescimento total do setor,
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selecionando as oportunidades de mercado e estabelecendo estratégias
para alcançar o domínio dos mercados-alvo (Kotler, 1999).
Tradicionalmente a indústria da carne nunca se preocupou
seriamente com publicidade, pois, a cadeia produtiva é tão extensa que
nenhum de seus integrantes se dispõe a financiar individualmente a
campanha do produto. Como a carne chega ao consumidor
simplesmente como um produto congelado sem marca específica,
finalmente é a imagem do açougueiro, responsabilizando-se pela
qualidade, que determina a decisão da dona de casa. Desta maneira, o
investimento econômico seja para o produtor, para o frigorífico ou para
o supermercado, torna-se difícil. É indispensável que o marketing da
carne seja orientado e financiado por um órgão que reúna os interesses
de toda a cadeia e que cada elo colabore economicamente para o êxito
da campanha. O marketing da carne precisa ser genérico e não
específico (Hardwick, 1998).
Porém, para que uma campanha alcance sucesso é preciso
conhecer e entender profundamente o consumidor. As mudanças
devem ser detectadas com antecedência por meio de pesquisas de
opinião constantes e os aspectos emocionais e racionais devem ser
trabalhados simultaneamente dentro de uma campanha institucional
para aumentar e incentivar o consumo da carne bovina.
1- Aspectos emocionais: o consumidor precisa de auto-afirmação,
sentir-se bem com aquilo que está fazendo. É preciso mostrar-lhe
que tem motivos para comer carne vermelha e que este
comportamento faz parte da forma moderna de viver. Neste contexto
a Inglaterra lançou na década de noventa a campanha Uma Receita
de Amor e a Itália Carne, Amore e Fantasia, ambas mostrando a
carne bovina associada à vida familiar e ao crescimento das
crianças. A campanha da carne Nelore recentemente lançada pela
Associação dos Criadores de Nelore do Brasil mostra o emocional,
dentro de uma interface que esclarece ao consumidor o poder
nutritivo da carne bovina de maneira racional. O sucesso desta
campanha nos supermercados Andorinha em São Paulo e Sendas
no Rio mostra de forma clara o poder que iniciativas deste tipo terão
na preferência dos consumidores.
2- Aspectos racionais: a maioria das pessoas gosta de comer carne;
gosta de ouvir que isto é correto e precisa de argumentos lógicos
para auto-afirmar-se e compreender que em toda dieta balanceada
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a carne vermelha é indispensável. Faz-se necessário divulgar as
vantagens da carne e não assistir passivamente às campanhas
pseudomédicas de origem tendenciosa que unicamente estimulam a
desinformação, não só do público em geral, como também dos
médicos e nutricionistas.
O marketing da carne deverá ter estratégias definidas,
simultâneas e interativas: uma racional orientada para a imprensa e os
formadores de opinião, assim como pesadas campanhas de
esclarecimento ao público sobre as vantagens de comer carne bovina e
como prepará-la e outra emocional e educativa mais adequada à mídia
televisiva. Embora a doença da vaca louca tenha trazido enormes
perdas para todo o setor da carne vermelha, sobretudo na Europa, esta
crise deixou clara a necessidade de pesquisa científica para garantir a
segurança do produto, sua inocuidade higiênico-sanitária e a
elaboração de sistemas eficazes de rastreabilidade (Huerta-Leidenz,
2000 e Smith et al. 2000ª,b). Com uma séria reestruturação, o setor
estará apto para enfrentar o seu maior concorrente que hoje sem dúvida
é o frango.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2001 foi marcado pelas crises sanitárias que
alteraram o equilíbrio existente no mercado mundial de carne bovina.
Epizootias como febre aftosa se desenvolveram na América do Sul e na
Europa e casos de EEB apareceram pela primeira vez em alguns
países da Europa e no Japão. Apesar da crise sanitária, o consumo
mundial de carnes aumentou de 1,5% e o consumo de carne bovina
teve uma perda de 1,2%. O ano de 2002 está mostrando uma
recuperação do consumo da carne bovina e um acirrado confronto entre
as diferentes carnes para ganhar novos espaços nas preferências dos
consumidores. O desenvolvimento do mercado chinês continuará e a
retomada do mercado japonês deverá consolidar-se, como também se
espera um aumento de consumo no mercado coreano. Espera-se
também um aumento do consumo na União Européia e o aumento das
importações poderá permitir uma progressão do consumo na Rússia e
nos países da Europa Central e Oriental. O consumo nos Estados
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Unidos e no Canadá deverá manter-se estável com uma ligeira
tendência de queda.

O panorama mundial cria para o Brasil oportunidades ímpares
para o crescimento e a modernização da nossa pecuária com
claras conseqüências para o mercado interno. Mas as nossas
vantagens competitivas no mercado internacional de carne bovina
precisam ser consolidadas através de uma política comercial mais
agressiva e iniciativas consistentes de marketing para melhorar
nossa imagem e, sobretudo, criar condições e alternativas na
procura da integração da cadeia produtiva através de alianças
mercadológicas. Este tipo de coordenação está atualmente
comprometido pelo individualismo exacerbado dos agentes ao
longo de toda a cadeia produtiva. Os maiores problemas são
principalmente a falta de padronização e a irregularidade de oferta
dos novilhos, a sazonalidade da produção, o oportunismo nas
negociações, a falta de coordenação e entrosamento entre os
elos da cadeia produtiva. As iniciativas de coordenação do setor,
promovida pelas alianças, contribuirão para o progresso financeiro
e produtivo de toda a cadeia, fazendo com que os produtores e a
indústria tenham maiores lucros, os supermercados tenham
produtos de melhor qualidade para ofertar aos consumidores, que
por sua vez estão a cada dia mais exigindo uma diferenciação do
produto e essencialmente segurança higiênico-sanitária e
qualidade percebida. Igualmente será indispensável que o
marketing da carne seja orientado e financiado por um órgão que
reúna os interesses de toda a cadeia e que cada elo colabore
economicamente para o êxito de qualquer campanha que vise
aumentar o consumo da carne bovina no Brasil e melhorar a
imagem de nossa carne a nível internacional.
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SUMÁRIO
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•
•
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•

•

presente projeto tem por objetivo colaborar para o desenvolvimento
de um Sistema de Rastreabilidade para a Cadeia da Carne Bovina
Brasileira.
Este projeto foi elaborado em conjunto pelas mais importantes
entidades do setor, através do Grupo de Trabalho para Automação,
Rastreabilidade e Padronização Comercial da Carne Bovina
coordenado pela EAN BRASIL, considerando-se:
a Portaria 483 de 19/09/2001 que institui uma Comissão Técnica
para a elaboração da “proposta de projeto direcionada à criação,
implantação e consolidação do Sistema Brasileiro de
Rastreabilidade Bovina”;
a Instrução Normativa nº 1/2002, de 09/01/2002, que institui o
SISBOV - Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de
Origem Bovina e Bubalina;
que é preciso consolidar e fomentar as exportações brasileiras, que
atingiram a ordem de um bilhão de dólares no ano de 2001;
a regulamentação da União Européia (EC 1760/2000), que entrou
em vigor em janeiro de 2002;
a necessidade de desenvolvimento de uma solução padronizada e
integrada que garanta a completa rastreabilidade dos animais e
produtos comercializados;
a necessidade de indicadores de qualidade que garantam total
confiabilidade aos sistemas adotados e, por conseqüência, aos
produtos da cadeia bovina brasileira;
que a proposta de agenda de atividades foi desenvolvida com a
participação de representantes de empresas processadoras e
varejistas da carne bovina, além da EAN BRASIL, membro da EAN
International cujo sistema de identificação e codificação em barras
foi recomendado pela United Nations Economic Commission for
Europe (UN/ECE) para a aplicação dos Padrões de Codificação de
Carcaças e Cortes Bovinos;
os sistemas automatizados de captura de dados, a identificação
padronizada de produtos e de unidades logística e a transferência
eletrônica de dados são tecnologias, em especial o Sistema
EAN.UCC, vem facilitando o estabelecimento de sistemas de gestão
da cadeia de suprimentos em todo o mundo.
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HISTÓRICO
Após a crise da “vaca louca” foram realizados vários esforços
internacionais para o controle da doença e restabelecer a confiança do
consumidor.
Um desses esforços foi desenvolvido pelos países da
Comunidade Européia. Como fruto desse trabalho, foi publicada a
regulamentação da Comissão Européia (EC) 820/97.
A Iniciativa EAN International
Para desenvolver ferramentas de automação que facilitassem a
implementação dessa resolução, a EAN 1 International formou o Meat
Supply Chain Task Force (MSCTF).
A justificativa para tal iniciativa baseou-se no crescente
movimento de globalização comercial e do grande número de
regulamentações internacionais enfocando a saúde animal e a
segurança alimentar. No entanto, a principal constatação foi a de que a
cadeia produtiva da carne necessitava examinar de forma criteriosa os
custos extras que soluções de rastreabilidade não padronizadas
poderiam vir a impor a médio e longo prazo.
O MSCTF foi formado por organizações membro da EAN
International e entidades européias do setor. Como resultado do
trabalho do MSCTF, foi lançado em fevereiro de 1999, a primeira edição
do Guia “Traceability of Beef - Application of EAN.UCC standards in
implementing Council Regulation (EC)820/97” ou “Guia EAN
International para Rastreabilidade da Carne”. A UN/ECE reconheceu no
guia elaborado pelo MSCFT uma importante ferramenta para a
implementação da regulamentação dos Padrões de Codificação de
Carcaças e Cortes Bovinos, passando a recomendar a sua aplicação a
partir de então.
A segunda edição, base para este projeto, foi lançada em
novembro de 2000, adaptada à nova regulamentação (EC)1760/2000.
1

- A EAN BRASIL - Associação Brasileira de Automação é uma entidade multisetorial
sem fins lucrativos, que gerencia o licenciamento do Código Nacional de Produto,
utilizado hoje pelo mercado brasileiro. O Sistema EAN.UCC é composto por padrões
de numeração de identificação exclusiva, estruturas de código de barras e
mensagens eletrônicas.
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No início deste ano, a EAN International está finalizou a terceira edição
do guia.
Em razão do desenvolvimento do “Guia EAN International para
Rastreabilidade da Carne”, as organizações membro da EAN
International em todo o mundo foram requisitadas a participar dos
programas locais voltados ao desenvolvimento dos sistemas nacionais
de rastreabilidade na cadeia da carne. Os principais exemplos vêm dos
países membro da Comunidade Econômica Européia e da Austrália.
O Grupo de Trabalho Brasileiro para Rastreabilidade
Já no ano 2000, por intermédio do Prof. Pedro Eduardo de
Felício, a EAN BRASIL sediou no Brasil a 9ª Reunião do Comitê de
Padronização da Carne das Nações Unidas: "United Nations Meat
Standardisation Committee”.
A EAN BRASIL estruturou no ano de 2001 o “Grupo de Trabalho
para Automação, Rastreabilidade e Padronização Comercial da Carne
Bovina" que conta com a participação da ABRAS - Associação
Brasileira de Supermercados, FUNDEPEC - Fundo de
Desenvolvimento da Pecuária, ABCC - Associação Brasileira de
Ciências de Carne, ANCP - Associação Nacional de Criadores e
Pesquisadores, frigoríficos e varejistas da cadeia da carne.
Outros representantes da Cadeia da Carne Bovina Brasileira
acompanham o projeto através do Grupo de Discussão estruturado para
a comunicação entre os participantes. O grupo de discussão conta
atualmente com a participação de aproximadamente 50 profissionais e
utiliza a internet como meio através do endereço abaixo:
rastreabilidade_carne@yahoogroups
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OBJETIVO
“Assegurar a competitividade, a qualidade, a confiabilidade e a
rastreabilidade da Cadeia de Suprimentos da Carne Bovina Brasileira.”
O Projeto do Sistema de Rastreabilidade Bovina visa cooperar
com a implementação dos padrões de identificação para a
rastreabilidade das informações ao longo de toda a cadeia produtiva da
carne: desde o animal de origem, passando por todas as etapas de
processamento feito pela indústria até chegar ao consumidor final.
O estabelecimento de um modelo único e padronizado para o
Sistema Brasileiro de Rastreabilidade Bovina, incluindo o Sistema
Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina
(SISBOV), visa possibilitar a regulamentação dos procedimentos,
documentos e estrutura de gestão permitindo o desenvolvimento de
metodologias para a implementação da rastreabilidade, dentro desses
padrões, de forma integrada e compatível, garantindo a integridade das
informações em toda a cadeia produtiva da carne.
PRODUTOS DO PROJETO
A estruturação do Sistema de Rastreabilidade Bovina é
necessária para a padronização do seguinte:
• sistemas de identificação e captura eletrônica de dados na cadeia
produtiva da carne com base no Sistema EAN.UCC, incluindo as
especificações e as condições necessárias à identificação de
animais ou grupos de animais integrantes do SISBOV;
• bases de dados com estrutura para registro e armazenagem da
origem das transações e movimentações de animais, cargas e
produtos;
• recursos e procedimentos baseados em padrões do Sistema
EAN.UCC, para possibilitar a integração e compatibilidade entre os
vários operadores durante todo o ciclo operacional, sem perda de
informação, em sistemas de controle e rastreabilidade de animais,
cargas e produtos da cadeia produtiva da carne.
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BENEFÍCIOS ESPERADOS
•
•
•
•
•
•
•

Consolidação e ampliação de participação de mercado dos produtos
da cadeia bovina brasileira ;
Alinhamento dos procedimentos adotados pelo setor no Brasil com
as práticas, legislação e normas internacionais;
Redução de custo que resulta do alinhamento logístico;
Mais qualidade no registro dos dados nas movimentações dos
produtos;
Desenvolvimento de indicadores de qualidade;
Compartilhamento de informações, permitindo um planejamento
colaborativo das atividades ao longo da cadeia de suprimentos;
Rastreabilidade de produtos em conformidade com os Sistemas da
Qualidade (ISO, GMP e HACCP), com base nos padrões globais,
abertos e multisetorias suportados pelo Sistema EAN.UCC, que
facilitarão as operações de recolhimento dos produtos, reduzindo os
riscos nos casos de crise e seus desdobramentos.
METODOLOGIA

O desenvolvimento das atividades é realizado através de
reuniões de trabalho, workshops, desenvolvimento de projeto-piloto e
construção de parcerias.
Ø Reuniões de Trabalho - o objetivo das reuniões de trabalho é a
discussão dos modelos de negócio e alternativas específicas de
padrões de identificação, preparação de material técnico e a
organização dos workshops. As reuniões terão freqüência a ser
definida.
Ø Workshops - o objetivo dos workshops é a apresentação do status
do Comitê em eventos formais a todas as organizações envolvidas e
interessadas em implantar os modelos desenvolvidos. Os
workshops serão realizados com a finalidade específica de
divulgação dos resultados e promoção das atividades da Comissão.
Ø Projetos piloto - os projetos piloto terão lugar sempre que uma
empresa participante do projeto e/ou fornecedor formalizarem a
intenção de investir na implantação dos modelos desenvolvidos. Os
participantes da Comissão, nesse caso, terão a oportunidade de
acompanhar todo o processo de implantação e deverão, em
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contrapartida, contribuir para o desenvolvimento do piloto através da
participação na estruturação e análise do projeto.
Ø Construção de parcerias -desenvolvimento de fornecedores de
equipamentos, prestadores de serviços e provedores de soluções de
tecnologia da informação. Também fazem parte da construção de
parcerias as atividades relacionadas à obtenção de apoio de
entidades de classe, assim como a garantia de espaço na mídia
para a divulgação do Projeto de Codificação.
ESTRUTURA OPERACIONAL DO PROJETO
Recursos Humanos - farão parte do projeto, representantes das
entidades dos diversos segmentos da cadeia produtiva da carne,
inicialmente formado pelos componentes do Grupo de Trabalho para
Automação, Rastreabilidade e Padronização Comercial.
O projeto tem a seguinte estrutura organizacional:
Sistema de
Rastreabilidade Bovina
REPRESENTANTES
DOS
CRIADORES

EAN
BRASIL

REPRESENTANTES
DOS
FRIGORÍFICOS

INSTITUIÇÕES
GOVERNAMENTAIS

REPRESENTANTES
DA INDÚSTRIA
PROCESSADORA

REPRESENTANTES
PRESTADORES
DE SERVIÇO

REPRESENTANTES
DO VAREJO

INSTITUIÇÕES
DE PESQUISA
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Dentro do grupo de trabalho, a EAN BRASIL é responsável por prestar
apoio no que se refere a:
Ø suporte técnico na aplicação dos padrões do Sistema EAN.UCC às
organizações associadas;
Ø treinamentos e cursos sobre temas relacionados à aplicação
conceitual e técnica do Sistema EAN.UCC;
Ø acompanhamento dos projetos-piloto;
Ø apoio às demais atividades do projeto.
Recursos físicos e materiais - os recursos físicos para a realização
das reuniões são disponibilizados da seguinte forma:
Ø Reuniões de trabalho e workshops - são realizados em auditório
disponibilizado pelas organizações participantes do Projeto;
Os recursos materiais serão desenvolvidos especificamente para os
workshops e envolverão:
Ø Material técnico, folhetos e convites.
Outros materiais a serem elaborados são os destinados à divulgação
dos padrões desenvolvidos.
Recursos financeiros - A participação dos profissionais do setor é
custeada pelas respectivas empresas e entidades por eles
representadas, ou por outro critério a ser adotado por decisão do
próprio Projeto.
Comunicação: Como recurso de comunicação, o projeto utiliza o Grupo
de Discussão rasteabilidade_carne já estabelecido na Internet no
seguinte endereço:
rastreabilidade_carne@yahoogroups.com
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ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
Para o desenvolvimento das atividades do grupo de trabalho
foram estruturadas as etapas abaixo representadas:
GRUPO DE TRABALHO
Coordenação
EAN BRASIL
CODIFICAÇÃO
ABATE
PROCESSAMENTO

GUIA DE
RASTREABILIDADE
PROCESSO
ESTRUTURA
IDENTIFICAÇÃO

SUPORTE
DE DADOS

AUTOMAÇÃO DO
RECEBIMENTO

AUTOMAÇÃO
DO PROCESSO

AUTOMAÇÃO DO
EMBARQUE

COMÉRCIO
ELETRÔNICO

IDENTIFICAÇÃO
COMERCIAL
(VAREJO)
GUIA DE
RASTREABILIDADE
VAREJO

IDENTIFICAÇÃO
ANIMAL

GUIA DE
CODIFICAÇÃO
DE CORTES

ESTRUTURA
IDENTIFICAÇÃO

ETIQUETA
LOGÍSTICA
ETIQUETA
ITEM COMERCIAL
AUTOMAÇÃO DO
RECEBIMENTO

AUTOMAÇÃO
DO PROCESSO

AUTOMAÇÃO DO
CHECKOUT

COMÉRCIO
ELETRÔNICO

GUIA DE
IDENTIFICAÇÃO
ANIMAL
ESTRUTURA
IDENTIFICAÇÃO

SUPORTE
DE DADOS

GERENCIAMENTO
DA NUMERAÇÃO

AUTOMAÇÃO
DO EMBARQUE

COMÉRCIO
ELETRÔNICO
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REFERÊNCIAS TÉCNICAS
O modelo de rastreabilidade desenvolvido, envolvendo padrões
de identificação de itens comerciais, unidades logísticas e mensagens
para troca eletrônica de dados, é baseado no emprego do padrão
UCC/EAN-128, de acordo com modelo já adotado por outros países,
como exemplifica o esquema a seguir:

O padrão UCC/EAN-128, por sua capacidade de carregar dados
alfanuméricos e alocá-los sequencialmente em uma mesma barra,
permite a codificação de dados complementares e necessários à
rastreabilidade de produtos e unidades logísticas como o número de
lote, número de série e data de validade através de uma estrutura
formada por indicadores de aplicação padronizados (AI’s), que dão
significado aos dados codificados. Esse padrão é utilizado em vários
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países do mundo para garantir a segurança dos consumidores e
melhorar a eficiência da distribuição e rastreabilidade dos produtos.
A escolha desse padrão leva em consideração os seguintes aspectos:
• Número exclusivo para cada nível de identificação formado pelo
Número Global de Item Comercial EAN/UCC (GTIN);
• Estrutura de código de barras padronizada internacionalmente
(padrão UCC/EAN-128);
• Atendimento às necessidades de codificação dos dados necessários
à implantação e sistemas de rastreabilidade;
• Recomendação da UN/ECE para as suas aplicações na cadeia
produtiva da carne bovina.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
EAN INTERNATIONAL. “TRACEABILITY OF BEEF - Application of EAN•UCC
Standards in implementing Regulation (EC) 1760/2000”. EAN International,
Buxelas, 2002. http://www.ean-int.org/data/EAN%20Traceability%20of%20beef.pdf
EAN AUTRALIA. Australian Meat Industry Guidelines for Numbering and
Barcoding of Non-Retail Items. EAN AUSTRALIA,, 2000.
http://www.ean.com.au/upload_files/attachment/amiguide3.pdf
EAN BRASIL. “Manual do Usuário EAN.UCC”. EAN BRASIL, São Paulo, 2002.
http://www.eanbrasil.org.br/servlet/ServletContent?requestId=25
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GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO:
MONITORAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO
DA PROPRIEDADE
a

Prof Sônia Maria Leite Ribeiro do Vale
Professora Adjunta do Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa.
Viçosa, Minas Gerais, 36571-000. E-mail: smleite@ufv.br

INTRODUÇÃO
Nas análises apresentadas sobre o agronegócio brasileiro, dois
aspectos são considerados importantes e merecem ser enfatizados.
O primeiro diz respeito à importância do agronegócio para o
desenvolvimento socioeconômico brasileiro, tanto no passado como no
contexto atual da economia globalizada e competitiva.
Argumentos como participação expressiva no PIB, geração de
empregos que promove a distribuição de renda, participação nas
exportações e no processo de geração de renda e contribuição na
balança comercial podem ser facilmente fundamentados em diversos
dados e em diferentes trabalhos de pesquisa.
Podemos citar, para ilustrar essa questão, os trabalhos de
SANTANA (1994) e FURTUOSO (1998), que mostraram a importância e
a grandeza do complexo agroindustrial, já que, comparativamente à
siderurgia e à metalúrgica, o setor agropecuário apresenta uma dinâmica
diferenciadamente importante para gerar riquezas sustentáveis na
economia brasileira. De fato, conforme reconhecido pelo BNDES, a
agropecuária ocupa o primeiro lugar na geração de oportunidades de
trabalho entre os setores da economia, ou seja, para cada R$1 milhão
investido na agropecuária, são criadas 182 vagas de trabalho, enquanto
na construção civil esse investimento geraria apenas 48 postos de
trabalho (LEITE, 2001).
O segundo aspecto relaciona-se com as rápidas transformações
por que tem passado a economia brasileira nos últimos anos, em
decorrência da influência de fatores, como a globalização da economia,
a desregulamentação do mercado, a formação de blocos econômicos, a
crescente valorização dos recursos naturais e o aumento das exigências
dos consumidores. Esse cenário de pressões e transformações faz com
que o grau de complexidade do gerenciamento dos negócios e as
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exigências para a sobrevivência das empresas aumentem
tremendamente.
Para conviver nesse ambiente de constante transformação, a
agropecuária tem demandado profundas mudanças não só no sistema
produtivo, mas, principalmente, na forma de administração da empresa
pelo produtor, que necessita, atualmente, dar ao seu negócio caráter
empresarial e produzir com mais eficiência e qualidade.
Como afirmou VALE (1995), o sistema moderno do agronegócio
ampliou a complexidade da atividade agropecuária, de modo que as
porteiras das fazendas não constituem mais o seu limite, mas um
conjunto muito mais amplo de atividades e setores precisa ser
considerado, incorporando novas concepções, ações e atitudes, em que
produtividade, custo e eficiência se impõem como regras básicas de
sobrevivência.
O cenário apresentado indica, portanto, necessidade de maior
competitividade por parte do setor agropecuário, como um todo, e da
pecuária brasileira, em particular. A competitividade do setor é
construída ao longo de toda a cadeia produtiva, incluindo desde
indústrias e serviços, responsáveis pelo suprimento à produção, até
infra-estrutura básica de transporte e comunicação, passando pelos
produtores rurais que criam animais, pelo segmento de frigorífico
industrial, pelas redes de distribuição e consumo e pelos prestadores de
serviços gerais de marketing.
A competitividade desse sistema, segundo estudo desenvolvido
pelo Instituto Euvaldo Lodi, Confederação Nacional da Agricultura e
SEBRAE, em 2000, é severamente prejudicada, principalmente pela sua
diversidade e descoordenação, além do aumento das pressões
exercidas pela concorrência oriunda dos países membros do
MERCOSUL.
Em nível de empresa rural, a exigência de maior competitividade
implica a necessidade de os produtores tomarem decisões estratégicas e
táticas corretas, visando atingir objetivos de lucratividade e crescimento,
dentre outros, bem como tomar decisões estratégicas determinantes da
competitividade dos setores econômicos.
Nesse contexto, JANK (1996) afirmou que os produtores devem
estar capacitados para a adoção de sistemas modernos de
gerenciamento, avaliando o retorno e o risco das atividades, efetivando
controles rígidos de custos e planejando operações de compras de
insumos e comercialização.
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Estudos realizados na EMBRAPA/CNPGC evidenciam, também,
a importância do gerenciamento nas unidades produtivas, visto que a
gerência ineficiente gera resultados econômicos não compensadores.
Constata-se, portanto, que a gerência planejada e eficiente e o uso
adequado de tecnologia geram incrementos de até 266,3% na produção
de carcaça bovina por unidade de área (ARRUDA et al., 1993).
Do exposto, pode-se concluir que é imprescindível a melhoria das
habilidades administrativas dos empresários rurais, para que gerenciem
melhor o negócio e as mudanças, de maneira que sejam capazes de
responder às novas demandas e aos desafios que lhes tem sido
impostos nos últimos anos.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A CADEIA AGROINDUSTRIAL DA
CARNE BOVINA NO BRASIL
Definição e delimitação da cadeia
A Figura 1 representa, esquematicamente, a cadeia
agroindustrial da carne bovina no Brasil, incluindo seus principais
subprodutos e identificando os principais atores e suas relações
sistêmicas.
A noção sobre cadeia produtiva e o conhecimento das relações
entre seus segmentos são necessários, pois, além de evidenciar onde o
poder econômico é exercido, revelam especificidades técnicas e
econômicas ocorrentes e mostram, ainda, que, para todos os agentes
econômicos, é imprescindível conhecer e levar em conta a estrutura e a
dinâmica técnico-econômica dos setores e ramos que os compõem. A
análise das relações que ocorrem, formal ou informalmente, entre os
segmentos da cadeia produtiva é fundamental para que se estabeleçam
as estratégias a serem adotadas e desenvolvidas, objetivando a
competitividade no mercado (AMARAL, 2000).
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Indústria de Defensivos

INSUMOS

Alimentação animal

Genética animal

PRODUÇÃO
ANIMAL
Atividades
de Apoio

Subprodutos
comestíveis

FRIGORÍFICOS
Subprodutos
Não-comestíveis

Sistema Financeiro
Políticas Governamentais
Embalagens
Aditivos
Sistemas de Inspeção
Sanitária

ENTREPOSTOS
REVENDEDORES
ATACADISTAS

Transportes
Sistemas de P&D

VAREJO

Associações de Classe
Políticas de Comércio
Exterior
Políticas de Renda

CONS.
INSTITUCIONAL
(MERCADO
INTERNO E
EXTERNO)

Food service

CONSUMIDOR
FINAL
(Mercado Interno)

Supermercados
Açougues
Boutiques

Figura 1 - Definição e delimitação da cadeia.
FONTE: IEL, CNA, SEBRAE, 2000.
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Situação atual e tendências do agronegócio da carne bovina
Neste item, de forma resumida, é apresentada a situação atual
de alguns indicadores que sinalizam as principais tendências e
possíveis estratégias para o aumento da competitividade do
agronegócio da carne bovina. O objetivo é traçar um cenário que servirá
como pano de fundo para o posicionamento dos produtores quanto à
sua gerência e para a necessidade de tomadas de decisões na busca
da eficiência e eficácia do seu negócio.
a) Produção – o crescimento médio da produção mundial, no período
de 1980 a 1997, foi de 0,92% ao ano, justificado, principalmente,
pelo aumento contínuo do peso das carcaças em razão das
melhorias genéticas e do uso de novas práticas de alimentação e
manejo dos rebanhos.
b) Preços – os preços médios anuais deflacionados, que os produtores
mineiros e nacionais receberam pelo boi gordo, apresentaram uma
tendência declinante na década de 90. Nos anos de 1990 a 1999,
houve queda de 30%, em nível nacional, e de 32%, em Minas
Gerais (ESTANISLAU e CANÇADO JÚNIOR, 2000). Os preços
mundiais também apresentaram tendência de queda no período.
c) Consumo – o consumo mundial de carne bovina tem aumentado
muito lentamente no mundo como um todo e mais rapidamente na
Ásia, principalmente na China, no Japão e na Coréia do Sul. Na
Europa e nos países da antiga União Soviética, a queda tem sido
drástica. O crescimento do consumo na América do Norte tem sido
inexpressivo, e na Oceania, Austrália e Nova Zelândia tem sido
verificada queda no consumo. Na América do Sul, o consumo tem
sido relativamente estável. No Brasil, no entanto, nota-se forte
crescimento, pelo menos até 1995. Vale salientar que o consumo da
carne, como qualquer outro alimento, está relacionado com a renda,
o que justifica o seu crescimento em países que experimentam certo
desenvolvimento, como a Ásia, onde as possibilidades de
crescimento são maiores.
d) Comércio internacional – Em termos de valor, o comércio tem
crescido significativamente. Os preços de exportação têm
aumentado, mas flutuado em linha com os ciclos da produção. A
posição do Brasil como exportador tem se firmado cada vez mais.
Nos últimos anos, as exportações aumentaram, apesar da
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valorização da moeda e da falta de subsídios. Os países da União
Européia são os principais países de destino das exportações do
Brasil. O segundo maior mercado das exportações brasileiras de
carne industrializada é a América do Norte. Destacam-se, ainda, as
exportações de carne in natura para Israel e Arábia Saudita e de
carne industrializada para Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes
Unidos. Vale destacar que o Brasil fechou o ano de 2001 com
exportações totais de US$ 1,02 bilhão, resultado 31,2% superior ao
ano de 2000, quando atingiu US$ 755,2 milhões. As vendas
externas de carne bovina in natura e industrializada, excluindo
miúdos e carne salgada, alcançaram US$ 990,1 milhões, com um
volume embarcado de 812 mil toneladas em equivalente carcaça.
Esse desempenho foi proporcionado principalmente pelo aumento
das vendas para Chile, Egito, Irã, Israel, Arábia Saudita e Bulgária,
cujas exportações somaram US$ 326,9 milhões, com crescimento
de 256% em relação a 2000, proporcionando receitas adicionais de
US$ 235,2 milhões. As exportações para a União Européia,
tradicional mercado para a carne brasileira, ficaram em US$ 461,7
milhões, recuando 1% em relação a 2000. No caso dos Estados
Unidos, que compram apenas carne industrializada do Brasil, as
vendas tiveram pequeno acréscimo de 6,7%, alcançando US$ 85,9
milhões. Vale destacar que o Chile foi o maior importador individual
de carne bovina brasileira em 2001, com a compra de US$ 95
milhões. Em 2002, o grande desfio do setor será manter sua
participação no comércio internacional, com a volta aos poucos da
concorrência da carne da Argentina, Uruguai e União Européia no
mercado. A expectativa de que o Brasil possa manter ou até ampliar
suas exportações de carne bovina em 2002 gira em torno da
abertura de outros mercados, como Rússia, Estados Unidos e
outros países da África e do leste europeu (GLEBA, 2002).
GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO
Vamos apresentar, nesse momento, a nossa visão do que seja o
processo administrativo, procurando identificar seus principais
componentes.
A unidade básica do processo é a empresa rural, que abrange
uma série de atividades, todas relacionadas com a administração, que
controla o desempenho de suas funções.
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Tais empresas são constituídas de recursos e procuram alcançar
determinados objetivos. A forma de alocação dos recursos e todo o
processo de tomada de decisão envolvido são definidos como
administração.
O administrador precisa considerar a disponibilidade de recursos
para alcançar os objetivos delineados. Em uma empresa rural, o
alcance dos objetivos está confinado dentro de alguns limites, dados
pela quantidade de terra, capital e trabalho disponível. Esses recursos
podem alterar com o tempo, mas nunca estarão disponíveis em
quantidade infinita. A identificação dos limites atuais de recursos e a sua
aquisição adicional, incluindo a habilidade administrativa, são problemas
contínuos enfrentados pelo administrador rural.
Tendo em vista que a administração envolve a tomada de
decisão sobre o uso de recursos para atingir objetivos, o administrador
precisa conhecê-los com detalhes, para fazer a melhor escolha das
alternativas que irão atingir os objetivos desejados. Quando bem
definidos, permitem ao bom administrador executar um trabalho mais
efetivo.
Muitos fatores influenciam a seleção dos objetivos e muitos
produtores rurais modificam o que poderia ser o seu objetivo inicial.
Necessidades presentes e futuras para o negócio, políticas de
desenvolvimento, idade, atitudes com riscos e incertezas, preferências
pessoais, conhecimento, habilidade, tradição, impostos e muitos outros
fatores são relevantes.
A análise econômica, freqüentemente, admite que o empresário
opere como se ele tivesse um só objetivo: maximização de lucro. Na
verdade, empresários - incluindo empresários rurais - possuem
inúmeros objetivos. A importância que um indivíduo dá a um objetivo,
comparado com outro, depende da situação financeira atual da pessoa,
da necessidade financeira atual e futura e de um conjunto de valores.
É importante ressaltar que os objetivos dos produtores rurais não
são estáticos. A importância relativa de vários objetivos na função
objetivo do produtor e no processo de decisão é influenciada por
variações na sua riqueza, nas características de sua família e na idade.
Portanto, os objetivos do produtor rural variam, assim que o proprietário
e a fazenda passam por diferentes estágios do ciclo de vida da firma e
da família.
Consideramos que o processo de tomada de decisão é o cerne
do processo administrativo. O administrador é um tomador de decisão.
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Assim sendo, no estudo da administração rural deve-se examinar o
processo de tomada de decisão e também desenvolver formas de
auxiliar o administrador no desempenho dessa função.
Cabe ao administrador escolher as estratégias e as melhores
alternativas que o conduzirá ao alcance de certos objetivos ou conjunto
de objetivos desejados.
SIMON (1977) sugeriu que o administrador divida seu tempo em
três atividades: (1) descoberta de razão para a tomada de decisão; (2)
descoberta do conjunto de ações possíveis; e (3) escolha entre as
ações alternativas. Descreveu essas atividades como as fases
principais da tomada de decisão.
Fica claro, portanto, que o processo de tomada de decisão é
centralizado na mudança do tomador de decisão, de uma posição atual
para uma posição em que ele deseja estar. Os ingredientes essenciais
a essa definição generalizada são a existência de várias alternativas
que o tomador de decisão possui e a escolha que envolve a
comparação entre essas alternativas e a avaliação de seus resultados.
Do ponto de vista do administrador, o processo de tomada de decisão
pode ser definido como “uma série de passos que inicia com a análise
da informação e culmina em uma resolução - a seleção dentre várias
alternativas disponíveis e a verificação da alternativa selecionada (agora
em algum ponto no futuro), para solucionar o problema (THIERAUF,
1992).
O processo de tomada de decisão pode ser formalizado em uma
série de passos lógicos e ordenados. Importantes passos nesse
processo são:
1. Identificar e definir o problema.
2. Coletar dados, fatos e informações relevantes.
3. Identificar soluções alternativas e analisá-las.
4. Tomar a decisão - selecionar a melhor alternativa.
5. Implementar a decisão.
6. Avaliar os resultados e assumir responsabilidade pelos resultados.
Seguir esses passos não assegurará uma perfeita decisão, mas
assegurará, no entanto, que a decisão seja tomada de maneira lógica e
organizada.
Além do que foi colocado, é necessário considerar a existência
de diferentes níveis de decisões, como as estratégicas, as táticas e as
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operacionais, que correspondem, também, aos níveis administrativos
(HICHS, 1986).
As decisões estratégicas são orientadas para o futuro e
envolvem grande quantidade de incerteza,
estabelecimento de
objetivos para a organização e planos de longo prazo para alcançar
esses objetivos. Decisões sobre localização da empresa, fontes de
capital e produtos a serem explorados são exemplos de decisões
estratégicas.
A tomada de decisão tática preocupa-se com a implementação
das decisões tomadas no nível estratégico e inclui a alocação dos
recursos para a perseguição dos objetivos organizacionais; como
alocação do orçamento e esquema de produção.
As decisões operacionais envolvem a execução de tarefas
específicas para assegurar execução eficiente e eficaz, como, por
exemplo, a obtenção ou não de crédito, a definição da quantidade de
estoque, a atribuição de tarefas aos empregados, etc.
Outro ponto importante no processo administrativo é a
consideração de que o processo de tomada de decisão só será efetivo
se o administrador exercer bem suas funções e utilizar um adequado
sistema de informações, que será discutido no próximo item.
As três funções básicas ou primárias da administração,
freqüentemente consideradas, são: planejamento, implementação e
controle. Outras funções podem ser facilmente incluídas como
subfunções de uma dessas três.
A função de planejamento contém vários passos abrangendo
identificação e definição do problema, aquisição de informações iniciais,
identificação de soluções alternativas e análise de cada alternativa.
Planejamento é a mais básica função administrativa. Nada pode
acontecer até que um plano seja selecionado. A análise dos planos usa
princípios econômicos e técnicas de orçamento e outras mais
sofisticadas, ferramentas importantes para o gerente.
Mesmo para um problema específico, o planejamento pode ser
um processo contínuo. Novas informações requerem nova avaliação. A
função de controle é uma fonte de novas informações, assim que
resultados do plano inicial tornam-se conhecidos. Esse fluxo de novas
informações, incluindo algumas de fora do sistema, requer contínua
avaliação e análise das alternativas.
Concluído o processo de planejamento, a melhor alternativa
deve ser selecionada e ações devem ser implementadas para colocar o
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plano em operação. Isso requer a aquisição e a organização da terra
necessária, trabalho, máquinas, animais e insumos. Uma importante
parte da função de implementação é o financiamento dos recursos
necessários. Visto que a implementação toma tempo, ela precisa
começar cedo o bastante, de forma que os recursos requeridos estejam
disponíveis na hora e no lugar adequados e oportunos.
Podemos identificar na implementação a organização e a
direção da empresa rural. A organização envolve o agrupamento das
atividades formais e informais da empresa, incluindo a estrutura de
autoridade, enquanto a direção diz respeito ao aspecto
predominantemente interpessoal da tarefa de administrar. Desse
aspecto decorrem os problemas mais importantes da administração de
empresas, ou seja, problemas associados a pessoas, seus desejos e
atitudes, seu comportamento individual e em grupo, os quais mplicam a
necessidade de que administradores rurais eficazes sejam líderes
eficazes (VALADARES, 2001).
A função de controle proporciona a observação dos resultados
decorrentes da implementação do plano, para verificar se os objetivos e
metas estão sendo alcançados. Muitos fatores podem contribuir para o
insucesso de um plano. Preço e outras mudanças que ocorrem após a
implementação do plano podem fazer com que os resultados sejam
desviados do esperado. Alguns desvios devem ser esperados, em
razão das incertezas presentes na produção agrícola, mas é necessário
identificar o tipo e a magnitude dos desvios, o mais cedo possível.
Essas informações podem ser usadas para conservar o plano inicial e
fazer com que os resultados alcançados estejam em um limite aceitável.
Controle é mais do que somente contabilizar. Ele requer um
sistema para checar, regularmente, o plano e monitorar o progresso e o
resultado, comparado com os objetivos propostos. As informações
geradas pelo controle realimentam o planejamento, permitindo
correções no plano existente e em futuros. Esse retorno estabelece um
ciclo contínuo
de planejamento, implementação e monitoramento,
seguidos por uma reavaliação do plano e pela implementação de
procedimento, usando as novas informações obtidas por meio da
função de controle.
A importância do controle precisa ser enfatizada continuamente.
Um bom sistema de controle requer um correto sistema de registro e
habilidade para utilizá-lo.
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Completando a descrição do processo administrativo, é preciso
enfatizar que todo o processo é influenciado pelo ambiente, razão por
que é preciso que os produtores façam sempre um monitoramento do
ambiente organizacional para identificar riscos e oportunidades, tanto
presentes como futuros, os quais possam influenciar a capacidade das
empresas de atingir suas metas.
CERTO e PETER (1993) dividiram o ambiente da organização
em três níveis: ambiente geral, operacional e interno. Existem diferentes
componentes nos vários níveis ambientais que precisam ser
considerados pelo administrador, tanto para detectarem as
oportunidades que se lhe são apresentadas, como também para evitar
ou para minimizar os efeitos das ameaças que os fatores podem
acarretar ao seu negócio.
Feitas essas considerações, podemos concluir que
consideramos Administração Rural como o processo de tomada de
decisão, em que recursos são alocados, da melhor forma possível,
entre várias alternativas, na busca do alcance dos objetivos e metas da
empresa e do empresário, sob a influência do ambiente que o cerca.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO1
Um sistema de informação (SI) pode ser definido como um
conjunto de componentes inter-relacionados que trabalham juntos para
coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a
finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a análise e o processo
decisório em empresas e outras organizações .
Os sistemas de informação contêm informações sobre pessoas,
lugares e coisas de interesse, no ambiente ao redor da organização e
dentro da própria organização. Eles têm a função de fornecer
informações, de forma utilizável, para auxiliar os gerentes a tomar
decisões, analisar e visualizar assuntos complexos e resolver outros
tipos de problemas. Os SI realizam essa tarefa por meio de um ciclo de
três atividades básicas, quais sejam, entrada, processamento e saída.
A entrada (ou input) envolve a captação ou a coleta de fontes de
dados brutos de dentro da empresa ou de seu ambiente externo. O
processamento envolve a conversão dessa entrada bruta em uma forma
mais útil e apropriada. A saída (ou output) envolve a transferência da
1

Baseado em LAUDON e LAUDON, 1999
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informação processada às pessoas ou atividades que a usarão. Os SI
também armazenam informação sob várias formas, até que ela seja
necessária para o processamento ou saída. A realimentação (ou
feedback) é a saída que retorna aos membros adequados da
organização para ajudá-los a refinar ou corrigir os dados da entrada.
É importante ressaltar que cada pecuarista deve delinear o SI
adequado a seu negócio e aos seus objetivos. A complexidade do
sistema, seu tamanho, sua forma, sua característica, se manual ou
computadorizado, são decisões individuais, tomadas por cada
administrador, de cada empresa, para garantir que o sistema escolhido
realmente exerça suas funções no sentido de facilitar a tomada de
decisão gerencial.
Especificamente, os sistemas de informação computadorizados
captam dados de fora ou de dentro da empresa por meio de formulários
em papel que os registram e os colocam diretamente em um sistema de
computadores por meio de um teclado ou de outro dispositivo.
Os SI também armazenam dados e informações, de forma
organizada, para que sejam facilmente acessíveis ao processamento ou
à saída para auxiliar na resolução de problemas das empresas rurais,
podendo-se citar dois, de forma genérica: como gerenciar seus
problemas internos, tais como produção, controle de estoques e de
empregados; e a mudança no seu ambiente, como concorrentes,
clientes, fornecedores, mudanças sociais e tecnológicas.
Nenhum sistema sozinho reage a todas as atividades de uma
empresa inteira. As empresas têm diferentes tipos de sistemas que
enfocam diferentes níveis e problemas e diferentes funções dentro
delas. A Figura 2 nos fornece uma visão integrada do papel dos
sistemas de informação nas empresas.
Tipos de sistemas de Informação

Nível Estratégico

Gerência Sênior

Nível Gerencial

Gerência
Intermediária

Nível do
Conhecimento

Trabalhadores do
Conhecimento
Gerentes de
Operações

Nível Operacional

Vendas e
Marketing

Produção

Finanças

Contabilidade

Recursos
Humanos
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Ressalta-se, portanto, a necessidade de desenvolver sistemas
para cada área funcional da empresa (produção, finanças e
contabilidade, vendas e marketing e recursos humanos), assim como
para cada nível gerencial (estratégico, tático, de conhecimento e
operacional).
Especificamente em uma empresa voltada para a bovinocultura
de corte, podemos exemplificar alguns sistemas para que se tenha uma
visão geral de como podem ser utilizados para resolver problemas em
áreas funcionais específicas.
a) Sistema de produção
Para dar suporte a esse processo de produção, é necessária
uma série de sistemas estratégicos, gerenciais, de conhecimento e
operacionais. Os sistemas de produção tratam de planejamento,
desenvolvimento e manutenção das instalações de produção; de
estabelecimento dos objetivos de produção; de aquisição,
armazenamento e disponibilidade de materiais de produção, dentre
outros.
Os sistemas de produção fornecem respostas às seguintes
questões: Qual tecnologia de produção será usada? Como será o plano
de produção? Como será controlado o fluxo de produção?
A Tabela 1 mostra alguns sistemas de informações típicos da
produção pecuária, ordenados conforme o nível organizacional do
problema. Os sistemas de produção, em nível estratégico, tratam dos
objetivos da produção da empresa no longo prazo, como onde localizar
novas empresas ou investir ou não em nova tecnologia de produção. Os
sistemas táticos de produção tratam do gerenciamento e do controle
dos custos e recursos de produção; os sistemas de conhecimento de
produção criam e distribuem conhecimento ou especialidades
específicos para dirigir o processo de produção; e os operacionais de
produção tratam da situação das tarefas relacionadas com produção.
b) Sistemas de Finanças e Contabilidade
A Tabela 1 mostra alguns dos principais sistemas de finanças e
contabilidade encontrados em uma típica empresa de pecuária de corte.
Em nível estratégicos, sistemas da função de finanças e contabilidade
estabelecem objetivos de investimentos no longo prazo para a firma e
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fornecem previsões, de longo alcance, no desempenho financeiro da
empresa. Sistemas de informação financeira táticos ajudam os gerentes
a visualizar e controlar os recursos financeiros da empresa. Os sistemas
de conhecimento dão suporte às áreas de finanças e contabilidade,
fornecendo ferramentas analíticas para avaliar o desempenho financeiro
da empresa. Sistemas operacionais de finanças e contabilidade
monitoram o fluxo de caixa da empresa por meio de cheques de
pagamento, pagamentos a fornecedores, relatórios de balanço e
receitas.
c) Sistemas de Recursos Humanos
A finalidade da função de recursos humanos é atrair,
desenvolver e manter uma força de trabalho estável, eficaz e
apropriadamente treinada. São essenciais à identificação de
empregados potenciais, manutenção de registros completos sobre
empregados existentes e criação de programas de treinamento.
Em uma empresa voltada à pecuária de corte, podemos
destacar os sistemas de recursos humanos em nível estratégico os
quais identificam os requisitos da força de trabalho que atendam aos
planos da empresa no longo prazo. Em nível tático, esses sistemas
ajudam os gerentes a acompanhar e analisar o recrutamento, o
direcionamento e a compensação de empregados. Sistemas de
conhecimento para a função de recursos humanos dão suporte a
atividades de análise relacionadas com desenvolvimento das funções
de treinamento e com formação do percurso de carreiras e
relacionamentos hierárquicos para os empregados. Os sistemas
operacionais de recursos humanos registram o recrutamento e a
colocação dos empregados da empresa.
d) Sistemas de Vendas e Marketing
A finalidade principal da função de vendas e marketing é vender
o produto ou serviço a clientes, envolvendo três passos básicos:
identificar e criar mercado, desenvolvê-lo e mantê-lo. A identificação das
necessidades de mercado, a localização de clientes potenciais e a
satisfação desses clientes demandam expressiva quantidade de
informação, que deve ser analisada e aplicada eficazmente.

Tabela 1 - Sistemas de Informação para Empresas de Pecuária de Corte, para diversas funções da empresa
SI de Produção

SI de Finanças e
Contabilidade
Sistemas em Nível Estratégico
Sistemas
em
Nível
Localização de novas empresas
Estratégico
Alteração no sistema de produção
Análise de dados do
Especialização em um segmento da mercado financeiro
produção
Sistemas de previsões
econômicas
Sistemas Táticos
Sistemas de previsões
Planejamento do sistema de orçamentárias
produção
Sistema de controle de estoque
Sistemas Táticos
Sistema de cálculo de custo
Sistema de cálculos de
Planejamento da capacidade de custo
produção
Sistema de orçamento
Sistema de cálculo de mdo
Contabilidade de ativos fixos
Sistema de Conhecimento
Sistema de apoio à decisão
Sistema informatizado de controle
Sistemas Operacionais
Sistema de compra e venda
Sistema de custo de mdo
Sistemas de materiais
Sistemas de manutenção das
instalações
Sistemas de controle da qualidade

SI de Recursos Humanos

Sistemas
em
Nível
Estratégico
Sistema de previsão de
mercado
Previsões econômicas
Sistemas Táticos
Levantamento
da
Sistema de estimativas para a força concorrëncia
de trabalho
Sistema de controle de cargos
Sistemas Táticos
Sistema de controle de funções e Sistemas de gerenciamento
compensação
de vendas
Sistema de relações de trabalho e Análise de dados de mercado
custo de contrato
Sistema de Conhecimento
Sistema de Conhecimento
Controle do trabalho de
Sistema de Conhecimento
Sistemas de treinamento
marketing
Sistemas
de
análise Sistemas de previsão de carreira
financeira
Sistemas Operacionais
Sistemas Operacionais
Sistema de controle de
Sistemas Operacionais
Registro de pessoal
pedidos
Contas a pagar/ a receber
Sistema de benefícios
Folha de pagamento
Acompanhamento de posições

FONTE: Adaptado de LAUDON e LAUDON, 1999

Sistemas em Nível Estratégico
Planejamento de recursos humanos
Sistema de previsão de força de
trabalho

SI de Vendas e Marketing

Os sistemas de informação são usados em marketing, de
diversas formas. Os sistemas de vendas e marketing em nível
estratégico, acompanham as tendências que afetam os novos produtos
e oportunidades de vendas, dando suporte aos novos produtos e
serviços e monitorando o desempenho dos concorrentes. Os sistemas
de vendas e marketing, em nível tático, dão suporte a pesquisas de
mercado, campanhas promocionais e de propaganda e decisões sobre
preços e ainda à análise de desempenho das vendas e do pessoal de
vendas. Os sistemas de vendas e marketing de conhecimento dão
suporte a análises de mercado. Os sistemas, em nível operacional,
ajudam na localização e no contato com clientes em potencial, no
acompanhamento das vendas, no processamento dos pedidos e no
fornecimento do serviço de suporte ao cliente.
Além das funções mencionadas anteriormente, um novo papel
dos sistemas de informação tem sido sua aplicação a problemas
relativos à vantagem competitiva de uma empresa. Esses sistemas são
considerados sistemas de informação estratégicos porque se
concentram em resolver problemas relacionados com a prosperidade da
empresa no longo prazo e sua sobrevivência.
Com relação ao uso de computadores nas empresas rurais,
algumas considerações são importantes.
Em primeiro lugar, é preciso sempre lembrar que o
microcomputador não toma as decisões. O que ele faz é desempenhar,
rapidamente, e com exatidão, as funções de geração, armazenamento e
processamento de dados, proporcionando grande quantidade de
informação. A análise da informação e a decisão final, no entanto,
precisam ser desempenhadas pelo administrador, o que aumenta sua
necessidade de ser capaz de analisar e interpretar dados e
informações.
Na avaliação do uso do computador no negócio agropecuário, o
focus deve ser principalmente nas necessidades da empresa para
execução de planejamento, direção e coordenação do negócio e na
informação necessária ao desempenho das tarefas. Em segundo lugar,
devem ser consideradas as alternativas de software e de hardware, em
relação à informação que elas podem proporcionar.
Quanto aos softwares, existem vários disponíveis no mercado,
específicos à pecuária de corte. Antes de fazer a seleção final, o
comprador deve avaliar cada um por meio de seu uso. A avaliação deve
concentrar-se na verificação do atendimento dos objetivos por parte do
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software, na sua finalidade de uso e em outros fatores, como suporte
por parte do fornecedor, assistência, garantia, atualização e
treinamento.
Outra possibilidade que se tem colocado para os produtores
atualmente é o uso do comércio eletrônico, onde se pode comprar,
vender ou trocar produtos, serviços e informações, integrando as
cadeias de suprimentos por meio do uso da Internet. Podem-se, dessa
forma, reduzir custos operacionais de seus clientes, buscando agilizar o
processo de transação comercial entre os agentes da cadeia produtiva,
permitindo integrar informações e gerar negócios entre empresas
constituintes de uma mesma cadeia (SILVA et al., 2001).
Embora seja incipiente, esta forma de comércio tem crescido a
passos largos, e a todo momento são adicionados novos produtos e
serviços nos diversos portais existentes. Existem diversos sites com
conteúdos técnicos, jornalísticos, serviços de acompanhamento de
mercado agrícolas para commodities e insumos agrícolas, artigos
técnicos, notícias, classificados e vendas e outros, além do comércio
eletrônico (e-commerce) propriamente dito.
Cabe ao produtor selecionar o sistema mais adequado a suas
necessidades, procurando, no entanto, obter informações que lhe darão
condições de tomar as difíceis decisões que são necessárias na busca
do alcance de seus objetivos.
MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICOFINANCEIRAS DA PROPRIEDADE
Como mencionado anteriormente, toda empresa rural necessita
definir e implantar um sistema de informação que auxilie o
gerenciamento de seus problemas internos e aqueles relacionados com
mudanças e pressões do seu ambiente externo.
Dentre os sistemas de gerenciamento interno, pode-se citar o
sistema de informação contábil, também denominado contabilidade
financeira ou escrituração ou registros agropecuários.
A escrituração é freqüentemente elaborada na expectativa de
que será utilizada, dentre outros, para avaliar a posição financeira da
empresa em relação a seus objetivos; para medir o seu desempenho
econômico; para controlar a operação diária do negócio e para avaliar
estratégias alternativas para controlar os seus recursos.

52

Outros usos potenciais dos registros podem ser identificados,
mas deve-se ressaltar que um uso importante para um administrador
rural pode não ser para outro. Portanto, o que o administrador deseja do
seu sistema de registro irá definitivamente influenciar o desenho, o tipo
de informações registradas, o nível de detalhamento do sistema, o
método de lançamento, o período contábil e a forma de registro, se
manual ou computadorizada.
A escrituração, que é, portanto, todo o trabalho de anotar dados,
arquivar documentos, obter e organizar informações, pode ser
organizada como:
1. Escrituração da produção: consta da anotação e do controle dos
índices de produção e produtividade das atividades da empresa.
2. Escrituração financeira: é o controle de todas as receitas e
despesas que ocorrem na empresa.
A escrituração pode ainda ser dividida, quanto ao objetivo, em:
a) Escrituração para fluxo de caixa, onde são lançadas todas as
despesas e receitas, gerando um saldo mensal;
b) Escrituração para controle de custos, onde se controla cada
atividade;
c) Escrituração para contabilidade, onde se pode visualizar o
desempenho da empresa, levando em conta todas as atividades de
produção (BONACINNI,2000).
Uma forma de se visualizar os principais componentes de um
sistema de informação contábil é mostrada na Figura 2, destacando-se:
1. Conta do ativo e passivo - Conta física e financeira de todos os
recursos (ativo e passivo) da empresa. A ordenação do ativo e
passivo irá proporcionar o cálculo do patrimônio líquido ou balanço
dos negócios, mostrando, assim, a posição financeira do agricultor
em determinado momento.
2. Conta dos gastos e recebimentos - O fluxo dos recebimentos e dos
pagamentos de um período, usualmente um ano, pode incluir
transação em dinheiro ou não. Subtraindo pagamentos dos
recebimentos, tem-se a renda monetária líquida da empresa, que
mede a rentabilidade da operação do negócio.
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Máquinas
Mão-de-Obra
Despesas Gerais

Contabillidade de
Ganhos ou
Produtividade das
Atividades

Produção Agrícola
Produção Pecuária
Serviços

Registro da
Atividade

Pecuária
Agrícloa

Registro de
Serviços

Máquinas
Trabalho

Contabilidade Familiar
Contabilidade Pessoal
Investimento Não-Agrícola

3. Conta de capital - Compra e venda de itens de capital irão,
geralmente, influenciar a tabela de depreciação do negócio. Essas
compras e vendas influem no ativo e resultam, geralmente, em
adição na conta de recebimento e gasto.
4. Conta de crédito - O registro do passivo da empresa inclui novos
empréstimos e pagamentos de juros.
5. Registros de produção e estatísticos - Esses registros relatam a
produção agrícola e pecuária da empresa e o uso dos recursos.
6. Análise do negócio agrícola - O inventário e as contas de
recebimentos e pagamentos são combinados com os registros de
produção para investigar as ações dentro do negócio. Essas
análises são comumente chamadas medidas de eficiência. As
informações que esses registros proporcionam são úteis à
identificação dos problemas e das decisões de direção futura de
administração.
7. Registros e contas das atividades - Todas as informações da
empresa podem ser obtidas das atividades individuais.
Freqüentemente, poucos registros adicionais são necessários e
referem-se a dados de custos.
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Ao final do período da contabilidade e de posse das informações
obtidas do controle, pode-se fazer a apuração dos resultados obtidos
por meio dos indicadores de desempenho.
Para que se proceda à análise dos resultados obtidos, é
importante que se estabeleçam padrões de comparação para que se
possa então concluir sobre o desempenho da empresa ou da atividade
específica analisada. É preciso ressaltar que não existe um único
conjunto de padrões que satisfaçam a todas as empresas, uma vez que
medidas satisfatórias de performance variam com o tipo e com o
tamanho da empresa rural.
Um análise da empresa como um todo pode ser feita usando
vários tipos de análise, cada qual concentrada em aspectos específicos
do negócio, e pode ser dividida em cinco áreas de concentração:
1. Financeira – Concentra-se na posição do capital do negócio,
incluindo solvência, liquidez e variação do patrimônio líquido.
2. Lucratividade – Problemas de renda e lucratividade são
indentificados pelo cálculo da renda líquida, pela taxa de retorno
do capital e pela remuneração do trabalho administrativo.
3. Tamanho da empresa – Várias medidas podem ser usadas para
analisar e comparar o tamanho da empresa como uma causa
potencial dos problemas de baixa renda.
4. Eficiência – Problemas de lucratividade ou de renda podem,
freqüentemente, ser determinados pela baixa eficiência de uma
ou de mais áreas do negócio. Tanto medidas de eficiência
econômica como medidas físicas podem ser usadas para
identificar áreas problemáticas.
5. Atividades – O último passo é conduzir uma análise de
rentabilidade relativa de cada atividade. Problemas de baixa
renda são, freqüentemente, resultado de lucros baixos ou
negativos em uma ou mais atividades que contrabalancem os
bons lucros de outras.
Para ilustrar alguns desses indicadores, podem-se citar:
Lucratividade: é a relação entre o lucro líquido e a receita bruta obtida
em um determinado período, como, por exemplo, no ano agrícola,
expressa em valores percenturais.
Rentabilidade: é a relação entre o lucro e o investimento do
empreendimento, expressa em valores percentuais.
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Ponto de Equilíbrio: é a quantidade mínima que pode ser produzida
sem prejuízo e indica que a receita é igual ao custo total.
Endividamento: mostra quanto a empresa deve, de cada unidade
monetária que possui no patrimônio líquido.
É preciso chamar atenção para a necessidade de proceder aos
controles acima mencionados, mas é mais importante ainda que os
dados obtidos sejam transformados em informações pelos produtores e
que sejam usadas no processo de tomada de decisão. O simples fato
de anotar dados não constitui a função de controle da empresa.
Para os que têm dificuldade de interpretação dos dados e seu
processamento, consultores podem ser contratados para que facilitem
todo o processo administrativo da empresa.
CONCLUSÕES
A caracterização e a análise dos segmentos que compõem a
cadeia agroindustrial da pecuária de corte no Brasil, e de seu ambiente
institucional, apresentadas no estudo IEL, CNA e SEBRAE e 2000,
revelaram uma série de resultados importantes para o estabelecimento
de estratégias empresariais e de políticas públicas para melhoria de sua
competitividade.
Gostaríamos de destacar alguns pontos que, a nosso ver,
reforçam alguns pontos as análises apresentadas no presente artigo.
As análises conduzidas revelaram que a cadeia de carne bovina,
no Brasil, é extremamente heterogênia nas características dos seus
componentes, já que podem
encontrar agentes econômicos
extremamente competitivos, mesmo quando comparados a padrões
internacionais, e agentes que ainda superaram padrões mínimos de
qualidade e competitividade.
No que diz respeito ao segmento de produção de gado de corte
no Brasil, merece destaque a análise do direcionador “gestão da
propriedade”, cujo desempenho foi considerado deficiente para ambos
os sistemas (tecnificado
e não-tecnificado). A questão do
desconhecimento de custos de produção, em particular, foi constatação
recorrente, tanto a partir das informações secundárias como nas
entrevistas com agentes da cadeia. O subfator “controle de custos de
produção” recebeu ponderação relativamente mais alta, contribuindo
bastante para o resultado desfavorável do direcionador da questão, em
ambos os sistemas. Foram também recorrentes as menções à baixa
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adequação da mão- de-obra nas propriedades, nos níveis operacional e
gerencial, e às deficiências nos controles zootécnicos dos rebanhos
(registros e acompanhamentos). O subfator “critérios de tomada de
decisão” também apresentou avaliação negativa.
Pode-se concluir, portanto, que há necessidade de melhoria na
gerência das empresas bovinocultoras de corte, no Brasil, e há
premência que os produtores tenham uma visão empreendedora de seu
negócio.
O empreendedor é aquele que tem necessidade de realizar
coisas novas e é capaz de fazê-lo, assumindo as responsabilidades de
conduzir seu próprio negócio, para que este funcione e alcance
sucesso.
Para ser capaz de realizar esse feito, esse empreendedor deve
apresentar uma série de qualidades pessoais, como:
1. Capacidade de assumir riscos – os riscos fazem parte de qualquer
atividade, razão pela qual é preciso aprender a administrá-los.
2. Habilidade para identificar oportunidades – atualmente, muitas
oportunidades têm sido detectadas pela análise do ambiente da
cadeia agroindustrial da bovinocultura de corte, podendo citar como
exemplo, o reflexo dos recentes acontecimentos de natureza
sanitária que abalaram o mercado mundial de carne bovina,
trazendo reflexos significativos para a carne brasileira; a tendência
internacional, captaneada por entidades ambientalistas, de abrir
espaço para o chamado “boi ecológico”; e a implantação da
rastreabilidade, que se coloca hoje como uma exigência dos
grandes importadores de carne bovina e da certificação da
qualidade do produto ao longo de toda a cadeia.
3. Conhecimento do negócio – é preciso que se tenha uma visão
sistêmica da cadeia como um todo e não somente a visão da
“porteira para dentro” ou do elo da produção. É uma exigência hoje
que se promovam a organização e a integração entre os segmentos
da cadeia, de maneira que se obtenha uma visão sistêmica destas,
o que permitirá a identificação e a correção das relações de conflitos
ou de ajustes entre os segmentos, para que se avaliem as limitação
impostas a cada um deles.
4. Organização – capacidade de utilizar os recursos humanos,
materiais e financeiros disponíveis, de forma lógica e racional.
Merece destaque, neste item, a questão da direção da empresa,
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focando, dentre outros, a qualificação da mão-de-obra e a própria
organização das entidades de classe que representam o setor, para
que promovam ações com vistas em melhorar o potencial de
produção e geração de renda do setor.
5. Disposição para Tomar Decisões – pressupõe o levantamento de
informações, a análise da situação, a avaliação das alternativas e a
escolha da solução mais adequada.
6. Liderar – saber definir objetivos, orientar a realização das tarefas,
combinar métodos e procedimentos práticos, incentivar as pessoas
no rumo das metas escolhidas e produzir o relacionamento
equilibrado da equipe de trabalho em torno do empreendimento.
Liderar, ainda, grupos de produtores que busquem, em conjunto,
soluções para os problemas comuns, como a elevada carga
tributária que incide sobre os vários segmentos da cadeia.
7. Otimismo – quando é capaz de enfrentar obstáculos, olhando além
dessas dificuldades, com perseverança e força de vontade.
Nota-se, portanto, que muito já se conseguiu no setor, mas
existem ainda muitos desafios. O alcance do sucesso, ou seja, da
melhoria da competitividade e a eficiência da cadeia empreendedora e
associativista, a geração de oportunidades de trabalho, a utilização
eficiente dos recursos e a melhoria do bem-estar dos produtores só
serão conseguidos com muito trabalho, disposição, organização e
gerência. É preciso que se desenvolvam técnicas de gestão para o
conjunto de agentes da cadeia, especialmente para os pecuaristas,
movidos igualmente por suas lógicas empresariais e ações, integradas
com resultados positivos para todos.
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SISTEMA APPCC
Eliane Brilhante de São José
CNI/SENAI/SEBRAE

Tudo foi definido e concretizado com o desenvolvimento do
Programa Espacial Americano, a partir do final da década de 50,
quando tiveram início os vôos tripulados. Dada à necessidade de
garantir alimentos que não apresentassem riscos à saúde dos
astronautas, os órgãos e empresas envolvidos no Projeto Espacial
introduziram o conceito de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point), dando origem a um sistema para garantir a segurança
praticamente total aos alimentos, sem a dependência exclusiva de
amostragens e de análises dos produtos finais. A partir daí, o sistema
consolidou-se cada vez mais entre as indústrias americanas até que, no
início da década de 80, passou a ser recomendado pela National
Academy of Science dos EUA, tendo sido posteriormente referendado
pela Comissão Codex Alimentarius que, em 1993, reconheceu a
importância do Sistema e passou a recomendar a sua aplicação nas
indústrias de alimentos.
Hoje, o Sistema HACCP constitui-se na ferramenta mais eficaz
para garantir a produção de alimentos seguros à saúde dos
consumidores, revelando-se como sistema lógico, prático, sistemático,
econômico e dinâmico para garantir essa segurança.
No Brasil, o Sistema HACCP passou a ser denominado
oficialmente de Sistema APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos
de Controle), fazendo já parte de diversos documentos oficiais que
tratam dos aspectos ligados à Legislação e à Vigilância Sanitária de
Alimentos. Dentre os documentos oficiais citados, destacam-se a
Portaria n.º 1428/93 do Ministério da Saúde (M.S) e a Portaria n.º 46/98
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. (M.A.A)
O sistema simplifica as ações de segurança dos alimentos,
indicando poucas operações críticas e chaves do processo, oferecendo
formas eficientes para controlá-las e monitorizá-las. Além de garantir
maior grau de segurança ao alimento produzido, a aplicação do sistema
APPCC facilita o trabalho dos gerentes e seus supervisores, bem como
orienta o trabalho dos manipuladores de alimentos.
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VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA APPCC
Como já indicado anteriormente, a implantação do Sistema
APPCC trazem diversas vantagens e benefícios para as empresas,
como por exemplo:
•
•

•

•
•

•

Oferece um alto nível de segurança aos alimentos;
Contribui para a redução de custos, não só por evitar análises do
tipo “aceita/rejeita”, mas também por diminuir substancialmente a
destruição ou reprocessamento de produtos, o que corresponde a
um aumento de produtividade com qualidade e segurança.
Por ser racional, contínuo e dinâmico, torna-se também mais
econômico, inclusive para o governo, já que os recursos
concentram-se nos principais problemas e nas medidas preventivas
associadas;
Contribui para a consolidação da imagem e da credibilidade da
empresa junto aos clientes, o que aumenta sua competitividade
tanto no mercado interno como no externo.
Existe também um ganho institucional: a auto-estima
e a
importância do trabalho em equipe para os funcionários da empresa,
visto que as pessoas envolvidas passam a Ter consciência do que
fazem e por que fazem, ganhando auto confiança e satisfação por
produzirem alimentos com alto nível de segurança.
Como se não bastassem essas vantagens, existe ainda o aspecto
legal que envolve a implantação do Sistema APPCC nas empresas,
ou seja, as Legislações Sanitárias de todos os países estão se
modificando para, mais cedo ou mais tarde, tornar o APPCC
obrigatório a toda empresa processadora de alimentos.

Com relação a possíveis desvantagens na implantação do
Sistema APPCC, pose-se dizer que elas são meramente aparentes,
constituindo-se mais em obstáculos do que propriamente em
desvantagens. É fundamental que o empresário e sua equipe estejam
conscientes desses obstáculos para poderem superá-los com mais
facilidade.
As crenças, os valores e os conceitos já enraizados nas
empresas e nas pessoas constituem uma das barreiras que dificultam o
reconhecimento da validade e da importância o Sistema. Entretanto,
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como a equipe já deve Ter vivenciado alguma situação de falha de
processo ou de operação, ela pode torna-se mais receptiva e
participativa no processo, à medida que lhe forem apresentados dados
estatísticos sobre o problema.
Um outro obstáculo que, normalmente, é apresentado quando
se planeja adotar o Sistema APPCC, é o seu custo inicial de
implantação e o tempo para que os resultados comecem a ser sentidos.
É fundamental que o empresário tenha em mente que a
implantação do Sistema APPCC, por si só, não soluciona os problemas
de segurança dos produtos. O sistema é muito eficiente em fornecer
indicações de como está o processo e em provocar ações corretivas
sistematizadas, em etapas específicas. Entretanto, as decisões a serem
tomadas, em função das indicações do Sistema, são de
responsabilidade dos executores do processo e da empresa; todavia, se
com as informações recebidas as ações corretivas tornam-se imediatas,
os perigos para a segurança alimentar na produção são prontamente
controlados.
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ANTECEDENTES
A primeira introdução de bovinos na Amazônia ocorreu em 1644,
procedentes das ilhas de Cabo Verde. Criados inicialmente nos quintais
das casas suburbanas de Belém foram transferidos posteriormente para
a ilha de Marajó.
Em Marajó, a pecuária foi iniciada com a fundação do primeiro
curral, após 1680, atribuída a Francisco Rodrigues Pereira, no local
Anajatuba, na região do rio Arari. Em 1803, já existiam em Marajó, 226
fazendas com um rebanho de aproximadamente 500 mil cabeças. Daí
ocorreu à expansão para as várzeas do Baixo Amazonas, sempre
aproveitando a oferta de pastagens nativas. Posteriormente a pecuária
passou a ocupar as pastagens nativas de terra firme, de menor
potencial. Somente a partir da década de 60 foi intensificada em
pastagens cultivadas de terra firme, em decorrência da decisão política
de ocupar, desenvolver economicamente e integrar a Amazônia ao
restante do país. O modelo de ocupar a região pela “pata do boi”, foi
escolhido pela simplicidade, por ocupar grandes áreas e baixo custo do
processo. Para implementa-lo foram abertas às rodovias de integração
nacional e criados incentivos fiscais e creditícios.
Como ferramenta de ocupação da Amazônia a atividade
pecuária foi eficaz e hoje cerca de 20 milhões de brasileiros habitam a
região, que já não é um imenso vazio. As críticas ao modelo, merecidas
parcialmente pelos erros cometidos no passado, principalmente em
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função do desconhecimento da região e também pela falta de
planejamento na implantação dos projetos, foram longe demais ao
pretender afirmar que a região não tem vocação para a pecuária.
Apesar de todas as restrições legais e creditícias, a pecuária da
Amazônia continua a crescer a uma taxa de 6-12% ao ano, enquanto a
das demais regiões do país é negativa ou situa-se entre 1-3% ao ano.
Mais surpreendente ainda, é o crescimento da pecuária na agricultura
familiar, justificado pela segurança, liquidez e agregação de valor á
terra, via formação de pastagem. Evidentemente, os produtores não
estariam investindo recursos próprios em uma atividade antieconômica
de vez que, hoje, os subsídios praticamente inexistem.
Na Tabela 1, pode-se visualizar a evolução do rebanho bovino
brasileiro, e, detalhadamente o da região norte, após 1959 quando foi
intensificada a pecuária em pastagens de terra firme. Procurou-se
identificar a tendência na década de 90, face as grandes mudanças na
economia mundial e particularmente do país, com o advento do plano
real.
Os números são incontestáveis e mostram que enquanto as
demais regiões do país apresentam tendência para redução e
estabilização de seus rebanhos, somente a região norte apresenta uma
taxa de crescimento elevada.
Na Tabela 2, mostra-se a evolução do rebanho bubalino
brasileiro,
detalhando-se
o
da
região
norte.
Crescendo
significativamente na região norte e centro-oeste. Destaca-se ainda o
crescimento da bubalinocultura na região sul, principalmente no Rio
Grande do Sul. Os bubalinos são perfeitamente adaptados às condições
de pastagens de áreas inundáveis da Amazônia, o que não impede sua
criação na terra firme sobretudo com sombra e água para o banho.
Inclusive, apresentam índices zootécnicos superiores aos atingidos
pelos bovinos.
OS ECOSSISTEMAS PECUÁRIOS DA AMAZÔNIA
Na Amazônia a pecuária vem sendo desenvolvida em quatro
distintos ecossistemas de pastagens, a saber:
- nativas de áreas inundáveis do estuário
- nativas de áreas inundáveis do Baixo Amazonas
- nativas de terra firme
- cultivadas de terra firme em áreas originalmente de floresta
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inundáveis do

Representado principalmente pela ilha de Marajó, e as outras
duas maiores ilhas do arquipélago, Caviana e Mexiana, Os solos
predominantes em Marajó são os Gleis e os Plintossolos. A pecuária é
desenvolvida na parte leste da ilha, com cerca de 23.000 km 2. A
vegetação é de campos naturais, com pastagens de boa qualidade no
centro da ilha, nos Gleis. Ocorre também na borda sul da ilha, nos
Plintossolos, vegetação do tipo cerrado com substrato herbáceas
constituído de gramíneas de baixa qualidade e ciperáceas. O uso da
tecnologia disponível é bastante restrito. Há deficiência de informações
sobre manejo de pastagens, sobretudo no que diz respeito às espécies
nativas. Falta também um pacote tecnológico fechado como o existente
para as áreas de terra firme. Por outro lado, como toda a pecuária
baseada em pastagens nativas há uma tendência para o extrativismo.
Nota-se a emergência de uma nova mentalidade baseada na adaptação
racional da tecnologia disponível, rompendo os grilhões do
tradicionalismo.
O bovino de Marajó pesa em média 370 kg com mais de 48
meses de idade, enquanto que bubalinos sem restrição alimentar
atingem 300 kg aos 18 meses. Alternação anual de rigores climáticos
(cheia e seca) e ataque severo de hematófagos, para os quais os
bubalinos tem melhores defesas não recomendam, a ilha de Marajó
para atividade de recria/engorda e terminação de bovinos. Dos 669 mil
bovídeos da ilha, estimados pelo IBGE em 2000, 46 % são bubalinos,
evoluídos de uma tímida importação no final do século retrasado. As
alternativas para a pecuária da ilha são:
1. Produção de bezerros bovídeos para serem recriados e
engordados no continente;
2. Produção de novilho precoce bubalino;
3. Produção do búfalo orgânico,
4. A bubalinocultura
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Tabela 1 - Rebanho bovino do Brasil por região e por unidade
federativa na região norte, com a respectiva variação
UNIDADE

Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins

EFETIVO BOVINO (x 1000 cabeças)
1959
1990
1995
2000*

VARIAÇÃO EFETIVO (%)
59/90
90/95
95/00

9
37
160
130
923
57
1316

1.719
400
637
343
6.182
69
4.309

3.928
471
806
282
8.058
93
5.544

6.137
542
975
221
9.934
117
6.779

19.100
1.081
398
264
670
21
-

229
18
127
27
30
24
29

56
15
21
-22
23
26
22

NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
C- OESTE

1.316
13.204
28.647
12.999
16.636

13.659
26.190
36.323
25.326
45.946

19.182
23.174
37.168
26.641
55.061

24.705
21.562
36.832
26.078
57.781

1.038
217
210
195
274

44
-12
2
5
22

29
-7
-1
-2
3

BRASIL

72.802

147.444

161.226

166.958

202

10

3

Fontes: IBGE, Anuário Estatístico; FUNDEPEC-PA.

*Estimativa

Ecossistemas de pastagens nativas de áreas inundáveis do Baixo
Amazonas
As diferenças em relação ao anterior são os solos de alta
fertilidade graças a incorporação anual de cerca de 8 toneladas de
sedimentos por ano, pelas águas barrentas do rio Amazonas e a
intensidade da inundação, que é severa.
Neste caso as ocorre ainda uma quinta e
interessante
alternativa, já em uso, que é a integração da várzea com a terra firme.
A várzea é utilizada durante a estação seca e a terra firme
intensivamente durante a estação chuvosa.
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Tabela 2 - Rebanho bubalino do Brasil por região e por unidade
federativa na região norte, com a respectiva variação
UNIDADE

EFETIVO BUBALINO
(x 1000 cabeças)
1979
1990

1995

VARIAÇÃO EFETIVO
(%)
79/90
90/95

Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins

4
0
3
0
203
28
-

17
1
26
0
684
77
18

23
3
37
0
822
166
30

425
867
337
75
-

35
200
42
20
116

NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
C. OESTE

238
62
56
41
77

824
175
114
166
120

1.081
111
98
218
134

587
182
104
305
56

31
-37
-14
31
12

BRASIL

474

1.397

1.642

291

18

Fontes: IBGE, Anuário Estatístico

Ecossistemas de pastagens nativas de terra firme
São os cerrados do Amapá, Roraima e do Sul do Pará. Os de
Roraima apresentam uma estação seca forte e prolongada. A limitação
principal é a baixa fertilidade dos solos. Em Roraima e Sul do Pará
existe uma integração agricultura/pecuária onde a pastagem é
implantada após um a três anos de cultivos, principalmente de arroz. A
tecnologia existente para as pastagens formadas em áreas de floresta
que será abordada a seguir é aplicada para as áreas de cerrados,
substituindo pelo menos parcialmente a pastagem nativa por cultivadas.
Ecossistemas de pastagens cultivadas de terra firme
Existem hoje 58 milhões de hectares de áreas alteradas na
Amazônia, dos quais 25 milhões estão sob pastagens, estimando-se
que 12 milhões encontram-se em processo de degradação. Hoje são
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derrubados cerca de 2 milhões de hectares de floresta, principalmente
por pequenos agricultores em busca da sobrevivência via agricultura de
subsistência.
A degradação da pastagem não deve ser confundida com
degradação do solo e freqüentemente não estão associadas.
A história da pecuária do Brasil está se repetindo na Amazônia.
Tomando São Paulo como exemplo, do colonião, passou-se para o
pangola, para o gordura, para as braquiárias e em 1976, com o “Método
CATI de recuperação de pastagens”, fundamentado em “fazer o certo e
bem feito”, voltou-se ao colonião, finalmente tratado como cultura.
Similarmente, tivemos o ciclo do colonião, exuberante quando
plantado nas cinzas da floresta, da humidicola, e por último, do “quase
milagroso” braquiarão hoje vítima de sua própria monocultura.
Dentro de uma visão empresarial a pecuária tem que reduzir
suas margens de risco. O passado tem mostrado que toda monocultura
na Amazônia tem alto risco. Se a pecuária tem sido o agronegócio mais
estável na região é também, em decorrência da variabilidade genética
das forrageiras, que infelizmente tem sido usada em um processo
sucessório, de alto custo. Se ocorresse a hipótese de substituir os 60
milhões de hectares de braquiarão custaria hoje cerca de 30 bilhões
de reais.
O caminho certo é, sem dúvida, o da diversificação das
pastagens.
Nunca a pesquisa esteve em posição tão confortável em termos
de oferta de germoplasma forrageiro de diversos gêneros como
panicum, cynodon, pennisetum, braquiária e andropogon.
Manejo inadequado e principalmente o declínio da
disponibilidade de nutrientes no solo, principalmente o fósforo, têm sido
a principal causa da perda de produtividade das pastagens, na
Amazônia.
INTENSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA
A partir de 1995, os pesquisadores Norton Costa e Moura
Carvalho, da Embrapa, desenvolveram um projeto de produção
intensiva de carne a pasto. O fundamento do processo é aumentar a
produtividade da pastagem, inicialmente com uma adubação de
recuperação que, posteriormente, passa a ser somente de reposição.
Para a utilização dessas pastagens foram delineados sistemas de
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pastejo rotacionado simples, variando normalmente de 6 a 12 pastos,
com períodos de pastejo e descanso rígidos e pré-fixados. As decisões
de manejo são tomadas em função do resíduo de forragem, tendo como
limite mínimo 1.500 kg de matéria seca por hectare que, se
ultrapassado, é utilizada uma área de escape, medindo cerca de 10 a
15 % do sistema. O sistema permite terminar os animais com 500 kg
de peso vivo aos 24-30 meses de idade.
O aumento da produção por área tem sido substancial podendo
ultrapassar 800 kg de peso vivo/ha/ano, em função do clima, da
forrageira utilizada e da fertilidade do solo. A tecnologia tem sido bem
aceita pelo setor produtivo e o Banco da Amazônia tem sido um
importante parceiro da Embrapa, priorizando a pecuária intensiva nos
projetos financiados através do Fundo Constitucional do Norte – FNO.
Têm sido obtidos ganhos por animal de até 180 kg de peso
vivo/animal/ano, semelhantes aos alcançados pelo reduzido número de
pecuaristas que pratica uma pecuária tradicional de bom nível, com
pastejo contínuo.
TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO
Pela recuperação do solo a tecnologia para produção intensiva
de carne a pasto, assegura a longevidade produtiva da pastagem e,
conseqüentemente, a sustentabilidade biológica
Triplicando a capacidade de suporte, assegura sustentabilidade
ecológica, evitando a derrubada de novas áreas de floresta, eliminando
ainda o uso do fogo como ferramenta de manejo das pastagens,
evitando ainda a liberação a de gás carbônico para a atmosfera.
Triplicando a receita líquida em relação à pecuária tradicional,
possibilita a sustentabilidade econômica.
Finalmente contribui para geração de empregos na cadeia
produtiva da carne/couro e valorizando a mão-de-obra, dentro da
fazenda.
CONJUNTURA ATUAL
As mudanças aceleradas na economia mundial e do país
somente permitirão que os mais aptos sobrevivam nos diversos ramos
de atividade. No setor agropecuário, é importante a utilização dos
resultados dos zoneamentos ecológicos para direcionar as culturas para
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os locais de maior vocação, que produziriam para o resto do país ou do
mundo.
Pelo menos este seria o fundamento teórico da globalização. Na
prática, tem-se descoberto, surpreendentemente, o chamado primeiro
mundo, assustado com o potencial das economias emergentes,
defendendo-se com sobretaxas sobre os produtos agrícolas, além de
subsidiar fortemente seus produtores rurais. Somente a comunidade
européia, no ano de 2000, distribuiu subsídios da ordem de US$ 380
bilhões, o que representa mais de US$1 bilhão por dia.
O boi de confinamento dos EEUU, mesmo alimentado com grãos
subsidiados e vendido a US$ 50 a arroba ainda dá prejuízo e gera
montanhas de resíduos poluentes. Pior, vem sendo rejeitado pelos
mercados mais exigentes, pelos possíveis resíduos químicos na carne,
principalmente de hormônios. Por outro lado o boi produzido a pasto na
Amazônia vendido a US$ 16, ainda deixa lucro para a pecuária
empresarial. Produz ainda carne de melhor qualidade para a
alimentação humana. É imprescindível e urgente que se obtenha
certificação de qualidade para colocação de nossa carne nos mercados
mais exigentes.
No eixo da rodovia da PA-150 e transversais, entre os
municípios de Jacundá e Conceição do Araguaia foi detectado em
pesquisa realizada pela Embrapa, o segundo maior crescimento de
PIB agrícola do Brasil (11%). Além da pecuária de corte, despontou na
região uma pecuária dita de leite que, em outra pesquisa, esta da
Embrapa Gado de Leite/Amazônia Oriental, foi considerada a de maior
rentabilidade do Brasil, mesmo vendendo o leite mais barato do país.
Produção exclusivamente a pasto, com mão-de-obra familiar, venda de
bezerros para recria, e das vacas reformadas para o abate, são os
sustentáculos desses sistemas. Detectou-se ainda que somente 26 %
da receita da propriedade provem do leite e 74 % do corte. Entretanto o
leite funciona com capital de giro para o preparo do bezerro.
Produzindo 600 mil litros/dia em 1999, 1 milhão em 2000 e segundo
informações da ASSILPA – Associação dos laticínios do Pará, 2 milhões
no final de 2001.
Com o advento do mal-da-vaca-louca e da febre aftosa na
Europa e a procura por produtos naturais, o pecuarista brasileiro e o da
Amazônia em particular deve se preparar para produzir o “boi verde”
numa primeira etapa e o “boi orgânico” numa segunda, imediata e
consecutiva. Para tal, é preciso que se credencie para certificação, no
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programa de carne/couro de qualidade da Embrapa, para a produção
de carne com rastreabilidade.
SISTEMAS SILVIPASTORIS
O mais recente direcionamento da equipe de produção animal
da Embrapa Amazônia Oriental, está orientado para o estudo de
sistemas silvipastoris, já com projetos aprovados.
Trabalhos têm mostrado que mesmo as raças zebuínas entram
em sofrimento nas horas mais quentes do dia, quando não dispõem de
sombra.
Na década de 80 iniciou-se um trabalho em Paragominas que
não despertou interesse entre os produtores principalmente por terem
sido escolhidas espécies florestais de baixo valor comercial, além da
realidade do momento.
Hoje, com outra realidade no setor pecuário e madeireiro, se
pretende trabalhar com espécies de alto valor comercial e crescimento
rápido como por exemplo, mogno, mogno africano, nim indiano e teka.
O projeto
visa o melhor manejo do ambiente para os
componentes do consórcio, agregando valor à propriedade, via
cobertura vegetal.
Entende-se que a pecuária, usufruindo benefícios diretos
imediatos, pode financiar a produção das espécies florestais.
CONCLUSÕES
-

A Amazônia possui condições privilegiadas para produção de
carne e couro de qualidade, a pasto

-

Profissionalismo e uso da tecnologia disponível são as chaves
do sucesso

-

É imprescindível a organização da cadeia produtiva da carne e
do couro, assegurando a estabilidade a todos os atores do
processo.

-

Sistemas silvipastoris possibilitariam maior sustentabilidade à
pecuária, valorizando a propriedade, via cobertura vegetal de
alto valor econômico.
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INTRODUÇÃO
Este início de milênio vem permitindo o aumento vertiginoso do
fluxo de informações por todo o planeta.Com isso, o acesso das
pessoas a conhecimentos tecnológicos e de mercado não só aumentou,
como pode ser disponibilizado praticamente em “tempo real”. Contudo,
á despeito de toda evolução dos meios informacionais, o mundo vem se
tornando cada dia mais excludente. Ao mesmo tempo que a sociedade
procura formas mais competitivas de “saber fazer” também existe o
desafio de se pensar em “para que “ e “para quem”. Talvez por isso,
uma parte dos debates do Brasil atual estão centrados em repensar
muitos conceitos, fazendo com que muitos debates do meio acadêmico
ganhem um espectro mais visível para a vida das pessoas.
No setor rural estes desafio ganha contornos próprios.
Inicialmente tem-se que admitir que o universo rural brasileiro é
complexo e que muitas tipologias já não conseguem ser abrangentes o
suficiente seja para entender o contexto atual e, principalmente, para
auxiliarem na formulação e operacionalização de políticas e ações
públicas. Neste sentido, temas como agricultura familiar,
desenvolvimento sustentável e gestão social são inerentes a qualquer
debate em torno do rural brasileiro.
A AGRICULTURA FAMILIAR
Durante boa parte do pós-guerra o modelo de desenvolvimento
econômico existente no Brasil foi baseado num tripé - planejamento
centralizado estatal, crescimento do setor urbano industrial e
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substituição de importações - como meios para aumento do PIB e
produção de riqueza econômica-financeira. A referência teórica era
calcada numa reprodução do modelo de desenvolvimento dos países
industrializados, suportados na modernização tecnológica, na
introdução e consolidação das relações capitalistas, na formação de um
mercado consumidor interno e na construção do Estado como agente
promotor, regulador e gestor do crescimento do país.
No meio rural, o modelo brasileiro de desenvolvimento teve
como vertente a introdução do capitalismo nas relações econômicas e
sociais. O papel do meio rural no modelo era bem definido, servindo de
oferta de alimentos, mão de obra, matérias-primas e excedentes
exportáveis ao setor urbano-industrial. Para tanto a economia agrícola
passou por um intenso processo de modernização.
As primeiras “formas” desta modernização recaiu sobre os
fatores terra e capital, a partir da chamada “Revolução Verde”. A difusão
massiva de novas tecnologias capital intensivas, seja na forma de
insumos, máquinas, equipamentos e até mesmo métodos de plantio e
manejo animal, tinham o objetivo de aumentar o rendimento econômico
por área plantada e geração de excedentes comercializáveis. Num
segundo momento, esta mesma modernização alcança o fator trabalho,
quando os outrora sitiantes, colonos, meeiros, parceiros e “agregados”
são substituídos pelas novas tecnologias e métodos, e perdem várias
de suas condições de vida dentro das antigas propriedades. A
introdução das relações capitalistas de trabalho no meio rural
transformou esta população em trabalhadores rurais, cujo rendimento
salarial e condições de vida eram (e são) aquém dos trabalhadores
urbanos.
O Estado brasileiro teve um papel fundamental na viabilização
deste processo com a formatação de políticas públicas – pesquisa
agropecuária, serviço de assistência técnica e extensão rural, crédito
subsidiado, expansão da fronteira agrícola, legislação trabalhista e
previdenciária, entre outros – que instrumentalizaram operacional e
financeiramente a “modernização”.
Mesmo com toda ação do modelo econômico, existia (e existe)
um parcela majoritária de agricultores que, mesmo sem se
“modernizarem” como previsto permaneceram produzindo e vivendo no
meio rural. Este público, em meados dos anos 70, vai ser denominado
de pequenos produtores, ou produtores de baixa renda. Assim,
procurava-se delimitar uma parcela de produtores rurais que, ainda, não

III Simpósio de Produção de Gado de Corte -

77

contava com a escala produtiva e de investimentos dos setores mais
modernos. O modelo admitia que estes pequenos produtores eram um
"estágio inicial" do capitalismo no meio rural, com duas alternativas de
futuro: i) a inserção no mercado capitalista e acumulação gradual de
capital, ou seja, tornarem-se grandes produtores à medida que fossem
sendo incorporadas tecnologias produtivas modernas para maximização
de seus fatores produtivos (terra, capital e trabalho); ii) a exclusão social
e econômica e, conseqüente migração para o setor urbano-industrial.
A partir da segunda metade dos anos 90 ganha corpo o
conceito de AGRICULTURA FAMILIAR em contraponto com a idéia de
"pequeno produtor". Inicialmente, tem-se que o conceito de "pequeno
produtor" se tornou quase contábil, uma estatística que buscava
determinar uma categoria de pessoas a partir da quantidade da terra
disponível e de seu porte econômico. No mundo rural brasileiro, da
década de 90, a complexidade e diversidade regionais já não permitia
que diversos segmentos de agricultores pudessem ser “tipificados” com
esse termo.
A inserção do conceito de agricultor familiar transcende a mera
disposição econômico-produtiva, já que esta é uma categoria construída
historicamente, a partir, justamente, das consequências do modelo
urbano-industrial. Ao contrário do ideário de "produtor rural de pequena
escala" ou "de pequena acumulação de capital", o agricultor familiar é
aquele indivíduo que vive do meio rural, a partir de seu trabalho e da
sua família. Como conceito social, este possui características e aptidões
próprias e, pela própria estrutura da sociedade, serão poucos que se
“modernizarão” na ótica do modelo. Assim, esta categoria possui
interesses, demandas e potencialidades próprias, por vezes
convergentes ou não com os setores mais dinâmicos da agricultura
brasileira.
A que pese todo o histórico de marginalização das políticas de
desenvolvimento para com a agricultura familiar, ainda hoje, esta
categoria continua importante para o abastecimento interno de
alimentos e geração de empregos. Em 1995, de acordo com
informações do Censo Agropecuário (IBGE, 1995/96), transcrito pelo
Projeto INCRA/FAO, a agricultura familiar era responsável por 31% da
produção de arroz; 49% da produção de milho; 67% da produção de
feijão; 85% da produção de mandioca; 32% da produção de soja; 25%
da produção de café; 52% da produção de leite; 81% da produção de
carne suína; e 40% da carne de frango.
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A agricultura familiar emprega 67% do pessoal ocupado no
setor agropecuário do Brasil (IBGE, 1995/96).Em particular, esta mesma
fonte de dados, indica que a agricultura familiar gera, em média,
R$104,00 por hectare ocupado, contra R$44,00/ha obtido pela
agricultura empresarial, denotando que esta categoria consegue ser
mais produtiva e geradora de mais renda por espaço ocupado.
OS CRIADORES (PRODUTORES DE BEZERROS DE CORTE)
No caso da exploração de bovinos de corte, a estrutura básica
da cadeia produtiva, onde tudo começa a se desenvolver, é o chamado
ciclo biológico de produção, caracterizado pelas chamadas atividade de
cria, de recria e de engorda (Pires, 2001). Os criadores, aqueles
pecuaristas que se dedicam à produção do bezerro de corte para venda
logo após a desmama, tem uma influência marcante na eficiência
produtiva de todo o ciclo biológico da cadeia produtiva da carne bovina.
É o caso, por exemplo das regiões fisiográficas do Norte de Minas e
Jequitinhonha onde, segundo dados do Censo Agropecuário do
IBGE/1995-96 (Tabelas 1 e 2), existia cerca de 30 (trinta) mil
pecuaristas (44% de um total de 68 mil) desenvolvendo as atividades de
cria ou cria + recria na exploração de bovinos de corte. Com um
rebanho de cerca de 1,4 milhões de cabeças (45,2% do rebanho total
de 3,1 milhões), estes pecuaristas possuíam 762.774 matrizes bovinas
– 51% do total de 1,5 milhões, entre vacas e novilhas em idade de
reprodução. Isto representa uma média de 25 (vinte e cinco) matrizes
por criador, o que os caracterizam como pequenos produtores, na sua
quase totalidade dos chamados “Agricultores Familiares”.

Tabela 1 - Efetivo de Bovinos por Finalidade de Criação/Norte de Minas - Minas Gerais
FINALIDADE
CRIAÇÃO

PECUARISTAS

REBANHO TOTAL
N.º
%
Cab.
%
%
100,00 1.584.589 73,48 100,00

VACAS/NOVILHAS
N.º
Cab.
%
%
754.387
73,00
100,00

MÉDIAS GERAIS
(cab./pecuarista)
REB.
VACAS/
TOTAL NOV.ª s
51
24

CORTE

N.º
31.271

%
66,13

• Cria

14.366

-

45,94

406.184

-

25,63

246.448

(23,85)

32,67

28

17

• Cria e Recria

6.891

-

22,04

545.508

-

34,43

276.955

(26,80)

36,71

79

40

• Cria e Engorda

426

-

1,36

61.135

-

3,86

22.756

(2,20)

3,02

143

53

• Cria, Recria e

496

-

1,59

137.658

-

8,69

57.018

(5,52)

7,56

278

115

8.031

-

25,68

267.028

-

16,85

114.242

(11,06)

15,14

33

14

• Recria/Engorda

432

-

1,38

109.847

-

6,93

28.503

(2,76)

3,78

254

66

• Engorda

629

-

2,01

57.229

-

3,61

8.465

(0,82)

1,12

91

13

13.338

28,21

-

457.743

21,23

-

224.603

21,74

-

34

17

• CORTE E LEITE

2.676

5,66

-

114.076

5,29

-

54.355

5,26

-

43

20

• TOTAL

47.285 100,00

-

2.156.408

100,00

-

1.033.34

-

-

-

-

Engorda
• Recria

• LEITE

5

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE – 1995/96
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Tabela 2 - Efetivo Bovino por Finalidade da Criação/Jequitinhonha -Minas Gerais

FINALIDADE CRIAÇÃO

PECUARISTAS
N.º

%

%

N.º Cab.

CORTE
12.243 58,14 100,00 631.224
•
Cria
6.110
49,91
211.372
•
Cria e Recria
2.672
21,82
232.120
102
0,83
11.860
•
Cria e Engorda
129
1,05
29.944
•
Cria,
Recria
e
Engorda
•
Recria
2.872
23,46
111.113
•
Recria e Engorda
143
1,17
20.901
•
Engorda
215
1,76
13.914
•
LEITE
7.426
35,26
231.649
•
CORTE E LEITE
1.390
6,60
74.717
TOTAIS
21.059 100,00
937.590
Fonte: Censo Agropecuário do IBGE – 1995/96

%

%

N.º Cab.

%

%

67,32
-

100,00
33,49
36,77
1,88
4,74

305.734
126.130
113.241
4.691
12.943

66,78
(27,55)
(24,74)
(1,03)
(2,83)

100,00
41,25
37,04
1,54
4,23

MÉDIAS GERAIS
(cab./pecuarista)
REB. VACAS/
TOTAL NOVªS
52
25
35
21
87
42
116
46
232
100

-

17,61
3,31
2,20
-

41.726
4.899
2.104
115.681
36.401
457.816*

(9,11)
(1,07)
(0,46)
25,27
7,95
100,00

13,65
1,60
0,69
-

37
146
65
31
54
45

REBANHO TOTAL

24,71
7,97
100,00

VACAS/NOVILHAS

15
34
10
16
26
22

Os dados do IBGE mostram ainda que a cria, a recria e a
engorda são quase sempre executadas por diferentes tipos de
pecuaristas. No ponto de partida está o criador, o pecuarista que faz,
exclusivamente, a produção/criação do bezerro de corte para venda
logo após a desmama. Chamada de cria, esta fase é a base de
sustentação de todo o sistema biológico de produção pois, da qualidade
do bezerro de corte por ela produzido, dependerá o sucesso final da
engorda/terminação do animal. Na seqüência, estão o recriador e o
invernista (ou terminador), tipos de pecuaristas que realizam as fases
de recria e engorda (terminação), associadas ou não, e que,
exatamente por não realizarem a cria, uma vez que normalmente não
possuem vacas no seu rebanho, dependem fundamentalmente da
produção de bezerros de corte realizada pelos criadores. Diversos
fatores determinam esta “histórica especialização” de atividade:
tamanho da propriedade, aptidão da região (qualidade da terra, clima), e
até mesmo a própria “afinidade” dos produtores.
O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL:
Nos anos 90 os debates envolvendo o desenvolvimento
agropecuário e seus efeitos ganham novos ingredientes com a
chamada globalização. Se a presença ativa do governo brasileiro na
promoção do desenvolvimento foi feito no bojo da “modernização
conservadora” nos últimos 40 anos, a ausência do aparato do Estado
vem deixando lacunas no meio rural. A globalização dos mercados vem
trazendo consigo um reforço no poder de mercado dos Complexos
Agro-industriais (CAIs) e na concentração dos segmentos à jusante da
produção, numa sistemática que acelera a exclusão para grande parte
dos agricultores familiares.
O Professor José Graziano num artigo apresentando no
Congresso da SOBER, em 2000, atesta que a globalização vem
acelerando a dinâmica de exclusão social, à medida que agricultores
familiares brasileiros concorrem em condições de mercado com
produtores rurais de países desenvolvidos, que gozam de políticas de
subsídios e compensações á cargo de seus governos nacionais.
Assim, a importância da agricultura familiar, sobretudo na
geração de alimentos básicos, foi fundamental para que se pudesse
aprofundar as primeiras idéias de um modelo diferenciado de
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desenvolvimento. Como a base da agricultura familiar são as unidades
de vida e trabalho - onde o produtor e sua família trabalham, produzem
e vivem - a essência do desenvolvimento para este público não pode
estar centrado no simples crescimento econômico gerado pela dinâmica
capitalista. Ao se tornar uma alternativa para a agricultura familiar, o
Desenvolvimento Local Sustentável, passa a ser uma proposta de
solução para toda sociedade, a começar dos pequenos e médios
municípios e regiões.
O desenvolvimento local sustentável é fruto de um novo
cenário social que coaduna três aspectos: i) a fixidez e flexibilidade
requeridas por um novo paradigma técnico-econômico; ii) diversificação
socioespacial dos mercados e fatores de produção, caminhando para
convergência de setores e atividades em “redes” de competências; iii)
descentralização do processo de gestão como fruto do próprio
processo de concentração.
O processo de desenvolvimento local sustentável busca um
modelo de desenvolvimento endógeno construído a partir dos desejos e
necessidades das pessoas que vivem e trabalham num lugar, seja este
uma comunidade rural, um município, uma região ou um país. Além
disso, como esfera sustentável, exige-se que este seja, ao mesmo
tempo, promotor do crescimento econômico, a equidade social, a
participação política e o uso racional dos recursos naturais. Em suma,
um desenvolvimento voltado para as pessoas.
Como visto, o desenvolvimento local sustentável é um conceito
teoricamente elaborado e sua operacionalização é ainda mais
complexa. Em muitas ocasiões práticas, o “pensar global e agir local” e
a busca pela sustentabilidade se confundem com descentralização
política e administrativa de ações estatais.
No Brasil, a descentralização das ações públicas datam do final
da década de 80, com a municipalização e a transferência de
responsabilidades, receitas e atributos aos municípios como oriundos
da Constituição de 1988. A descentralização tem duas possibilidades
diferentes e complementares, sendo uma no sentido estatal com a
transferência de funções e responsabilidades de gestão interna ao setor
público, e outra vertente, no sentido do Estado para sociedade, onde a
democratização da gestão e a transferência para sociedade de parte do
poder de decisão e execução de serviços e investimentos públicos.
Os instrumentos de descentralização das ações públicas se
confundiram com a municipalização até a primeira metade dos anos 90,
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com debilidade quanto ao acompanhamento, avaliação e gestão dos
recursos repassados pelo Governo Federal, principalmente no que
tange à participação da população no processo. Será apenas na 2a
metade dos anos 90 que as diretrizes de repasses de recursos federais
começaram a ser operacionalizados com a formação de Conselhos
Municipais de formação paritária e com objetivo na gestão social dos
recursos públicos. No segmento rural, as primeiras iniciativas neste
sentido datam de 1997, com a formação dos Conselhos Municipais de
Desenvolvimento Rural e formulação de Planos Municipais de
Desenvolvimento Rural, no âmbito do PRONAF.
O Professor Sérgio Buarque diz que a descentralização gera
um efeito contraditório sobre a democracia e a participação. Se, por um
lado, transfere autoridade e responsabilidade para o poder municipal
também estimula o envolvimento e interesse das comunidades e de
atores sociais, promovendo a consciência da sociedade e a reeducação
política local. Portanto a alteração das forças políticas dentro da
sociedade local irão reforçar o capital social e promover o
empoderamento de pessoas e organizações da sociedade civil ao
tomarem para si a responsabilidade de decisões e gestão de iniciativas
públicas.
Neste sentido, Ladislau Dowbor, num texto de 1995, atribui que
a maioria dos municípios brasileiros são imensos espaços de
articulação cidade-campo que permite iniciativas que permitem
reconstruir o campo a partir das cidades, ao contrário de tratá-los como
mundo distintos.
No livro do Prof. Buarque, de 1999, está dito que “enquanto
instrumentos de planejamento e gestão, o desenvolvimento local
sustentável recupera parte dos instrumentais do planejamento
governamental, contudo numa amplitude que signifique: visão de longo
prazo, abordagem sistêmica, tratamento multidisciplinar, negociação
política e participação social. Ainda neste contexto, o planejamento do
desenvolvimento local é um processo técnico e político. Técnico ao
estabelecer instrumentos ordenados e sistemáticos que fluem a partir
da organização, sistematização e hierarquização da realidade e das
variáveis do processo. Político, porque sua face participativa, exige que
toda a decisão e definição passe por interesses e negociações entre
diferentes atores sociais, inclusive de desejos antagônicos que alteram
as estruturas do poder estabelecido.
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E por fim, os Professores Graziano e Campanhola atestam que
as políticas públicas geralmente elaboradas ao meio rural possuem um
forte viés setorial contribuindo para o avanço de alguns setores e a
estagnação de outros. Avançando-se no conceito de sustentabilidade,
tem-se que o desenvolvimento local busca harmonizar meios e fins de
acordo com as condições ecológicas, econômicas, sociais e culturais.
Os autores também percorrem o papel das instituições públicas neste
processo, sobretudo identificando 4 orientações: i) desenvolvimento da
capacidade de ação conjunta ao nível local; ii) ampliação da capacidade
de coordenação das propostas, ações e avaliações entre os diferentes
níveis de governo (federal, estadual e municipal) por meio do
aprimoramento dos instrumentos de planejamento e seus ingredientes,
como orçamento, investimentos, sistema creditício, monitoramento e
fixação de metas; iii) fortalecimento das instâncias de coordenação das
instituições; e, iv) adoção de instrumentos descentralizados, flexíveis e
participativos que garantam a participação das comunidades locais em
todos os itens citados.
O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E AS
CADEIAS PRODUTIVAS
Em teoria, o desenvolvimento local sustentável busca promover
os chamados “capitais” da sociedade, sendo resumidos no capital
humano, capital social, capital natural e capital empresarial. Sobre este
último, este novo "modelo" prevê a conquista de competitividade
sistêmica por parte dos agricultores familiares como forma destes se
manterem viáveis economicamente e competitivos dentro do mercado
globalizado. Ao buscar sua viabilização, a agricultura familiar tem
condições de irradiar dinamismo econômico para os demais setores
produtivos e criar condições propícias para reativação da economia de
localidades, municípios e regiões inteiras.
Dentro da lógica de globalização, o grande desafio na
bovinocultura de corte é a construção “de redes” para desenvolvimento
dentro e fora das unidades produtivas rurais, tanto nas atividades à
jusante como à montante da produção.
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Para tanto, existem três pré-condições:

•
•
•

Desenvolver a confiança e a cooperação entre pessoas e
instituições;
Criar coalizões políticas locais, sobretudo para a implementação
de políticas locais de promoção de competitividade;
Criar cooperação inter-regionais, ou seja, avançar no sentido de
ampliar o escopo de ação dos agricultores locais.

Assim, o conceito de competição entre indivíduos ganha novos
contornos. Ao contrário do pensamento vigente, onde o produtor rural
acredita que seus concorrentes são aqueles que produzem e vendem o
mesmo produto que ele na sua região, a nova realidade é de que os
verdadeiros concorrentes estão em diversas partes do mundo,
produzindo os mesmos produtos ou mesmo substitutos que tomam seu
mercado. Este raciocínio é válido para todas as cadeias produtivas do
setor agropecuário e mesmo para as novas atividades rurais não
agrícolas.
No caso do Brasil, a necessidade de tornar a exploração de
bovinos de corte mais competitiva dentro do mercado de carnes (frango,
suíno e bovino), está trazendo grandes mudanças “dentro da porteira”
naquilo que se convencionou chamar de produção de novilho precoce
(PIRES, 2001). E ao lado destas inovações “dentro da porteira”, estão
também surgindo as inovações “fora da porteira” e que definem a
parceria entre pecuaristas criadores (agricultura familiar/pequenos
produtores), Recriadores /Invernistas/Confinadores, Frigoríficos e Varejo
Final (Supermercados, Açougues e Casas de Carnes) voltadas para a
produção e comercialização de carne bovina de qualidade (carne de
novilho precoce).
Vale ressaltar a importância de uma perfeita integração entre o
criador do bezerro de corte e o terminador deste animal. Isto porque
para se chegar a um “novilho precoce”, definido como um "bovino
jovem" de dois a dois e meio anos de idade – até quatro dentes
incisivos permanentes (as pinças), peso mínimo de quinze arrobas
líquidas (225 kg de carcaça quente) e acabamento de carcaça com no
mínimo 1mm e no máximo de 10 mm de gordura, precisa-se partir de
um bezerro de qualidade. E ao se admitir a histórica especialização dos
pecuaristas ou para a cria ou para a engorda (Ver Tabelas 1 e 2), podese afirmar com segurança que o sucesso da produção de novilho
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precoce passa, obrigatoriamente, por um apoio ao criador que, antes de
mais nada precisa saber (também) o que é “novilho precoce” e quais as
vantagens que para ele/criador, traz a produção de um bezerro de
qualidade, tendo como padrão/referência um animal que por ocasião da
desmama/apartação dos 7 a 8 meses de idade, atinja peso vivo superior
a 180 kg (6 arrobas).
Outro fato importante é a existência de um mercado em franco
crescimento para compra de bezerro de qualidade. O próprio “desafio”
da produção de “novilho precoce”, com redução da idade de abate de 4
a 5 anos do “tradicional boi de corte”, para 2,0 a 2,5 anos do “novilho
precoce”, esta dobrando a pressão de compra de bezerro de corte feita
pelos tradicionais invernistas ou confinadores. Há muito a realização
dos leilões de bovinos (gado de corte) demonstram claramente uma
valorização do bezerro de corte de qualidade, que atinge cotações de
preços por arroba de bezerro, de 20 a 30% superiores ao preço da
arroba do boi gordo. Assim para os atuais preços médios anuais da
arroba do boi gordo de R$ 45,00 (ano de 2002), um bezerro de corte de
qualidade, de apartação (7-8 meses de idade), com peso vivo de 180 kg
(6 arrobas) alcança no mercado preço de R$ 330,00 a R$ 350,00 por
cabeça, ou seja, R$ 55,00 a R$ 60,00 por arroba de bezerro.
Produzir bezerros de qualidade se tornou um dos mais atrativos
investimentos para a bovinocultura de corte. E isto precisa ser discutido
com os criadores.
A experiência mostra que Conselhos Municipais de
Desenvolvimento Rural buscam ações planejadas para formulação de
políticas de competitividade sistêmica para os produtos locais, não
apenas formulando programas em seus Planos Municipais, mas
também criando câmaras técnicas setoriais para discussões e análises.
Estas câmaras, envolvendo agricultores familiares, técnicos de
instituições e órgãos, representantes do poder público e outros
interessados - como representantes de agroindústrias, comerciantes e
distribuidores de insumos e implementos agrícolas, prestadores de
serviços, etc – dedicam-se a analisar o contexto de uma cadeia rural
específica, verificar a realidade local desta atividade, os problemas e
potenciais existentes e a planejar, em comum, saídas possíveis no
próprio local ou mesmo recorrendo a estâncias regionais, estaduais ou
nacionais, este espaço deverá ser utilizado para este debate, com o
objetivo de atuar em toda a cadeia, ampliando a visão de negócio para
o produtor e consequentemente aumentando a sua renda.
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CONCLUSÕES
O trabalho de promover a AGRICULTURA FAMILIAR, como
claramente expresso nas definições institucionais da EMATER-MG,
será convergente com a busca pelo DESENVOLVIMENTO LOCAL
SUSTENTÁVEL. Para tanto, a Empresa
trilha o caminho da
participação, do diálogo e da visão sistêmica em todos os seus
programas de trabalho. A assessoria aos municípios para formação e
apoio aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável
e elaboração/gestão de Planos Municipais de Desenvolvimento Rural
Sustentável são uma diretriz da Empresa desde 1998 e uma prioridade
para a atual gestão da Empresa. Neste caminho, a EMATER-MG busca
avançar na gestão social das políticas públicas no Brasil, inclusive se
colocando à serviço para organização e promoção do desenvolvimento
sustentável dentro das comunidades, grupos, municípios e regiões em
que atua. Não esquecendo a esfera econômica, a ação extensionista
está moldada na assistência aos agricultores familiares para
disponibilização de tecnologias, práticas e oportunidades que visem
aumento da competitividade sistêmica destes dentro de suas cadeias
produtivas. Neste sentido a intervenção dos técnicos da Empresa se
pautam num trabalho sistêmico, focado nas etapas dos negócios
agropecuários e visando a atividade global da família. Por fim cabe dizer
que a tecnologia agropecuária é um dos pontos fundamentais do
trabalho da Empresa, mas esta deve ser sempre um meio para a
promoção humana, e nunca uma geradora de excluídos sociais e
passivos para as gerações futuras.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BUARQUE, Sérgio C. “Metodologia de planejamento do desenvolvimento local
e municipal sustentável”, IICA – Instituto Interamericano de Cooperação
para Agricultura, 1999.
DOWBOR, Ladislau. “ A Intervenção dos governos locais no processo de
desenvolvimento”. Instituto Pólis, maio 1995.
FRANCO, Augusto de. “Porque precisamos de desenvolvimento local integrado
o
e sustentável?” Revista Século XXI, N 3, Brasília: Millenium- Instituto de
Política, março 2000.

88
GRAZIANO DA SILVA, José. “Local sustainable development: a new challenge
for underdevelopedcountries?” XXXVIII Congresso SOBER e X Congresso
IRSA, Rio de Janeiro, Agosto 2000.
GRAZIANO DA SILVA, José e CAMPANHOLA, Clayton. “Diretrizes de políticas
públicas para o novo rural brasileiro: incorporando a noção de
desenvolvimento local. Estudo PRONEX-FINEP e FAPESP. 1997.
PIRES, J.A.A. A cadeia produtiva de carne bovina no Brasil: mercado
internacional e nacional. II Simpósio de Produção de Gado de
Corte/SIMCORTE. Anais...Viçosa:UFV, DZO, 2001.

INTEGRAÇÃO LAVOURA - PECUÁRIA NO SISTEMA
PLANTIO DIRETO
1

2

Júlio Cesar Salton ; Amoacy Carvalho Fabrício ; Luis Armando Zago
3
Machado
1

Engº Agrº M.Sc. Embrapa Agropecuária Oeste, Cx P. 661
Dourados,MS 79804-970 salton@cpao.embrapa.br
2
Engº Agrº Dr. Embrapa Agropecuária Oeste, Cx P. 661
Dourados,MS 79804-970 amoacy@cpao.embrapa.br
3
Engº Agrº M.Sc. Embrapa Agropecuária Oeste, Cx P.
Dourados,MS 79804-970 zago@cpao.embrapa.br

Atualmente na região Centro-Oeste do Brasil são muitos os
exemplos de produtores rurais que estão obtendo sucesso com a
integração entre as atividades agrícolas e pecuárias. Esta integração
pode ocorrer de diversas formas, conforme as especificidades de cada
produtor, de sua estrutura, seus objetivos e da região em que se
encontra. O fato é que, tanto o agricultor como o pecuarista, podem
potencializar suas atividades, maximizando as receitas e reduzindo os
custos de produção e os riscos inerentes às atividades rurais através da
inserção da pecuária na lavoura e vice-versa, pois estas se
complementam e resultam em um sistema de produção extremamente
sustentável, seja sob a ótica agronômica, econômica ou ambiental.
Como em todas as atividades, também na agricultura e na
pecuária, o sucesso está intimamente associado à execução de todas
as etapas do processo produtivo com competência e utilizando as
tecnologias e informações disponíveis.
Na pecuária de corte, observamos grande e rápida
transformação nos sistemas de produção, com emprego de tecnologias
voltadas não somente para a genética animal e vegetal, mas sobretudo
com a mudança de conceitos e objetivos, em que o resultado global da
propriedade sobrepõe-se a valores isolados como ganho de peso por
animal ou lotação por área. Destaca-se o manejo das pastagens, uso de
corretivos e adubação química, além de outras fontes de forragem como
silagem e fenação, e formas de produção como confinamento e semiconfinamento
Na agricultura, a necessidade de preservar o solo, base de todo
o sistema produtivo, aliado a necessidade de reduzir custos de
produção e aumentar a produtividade das culturas resultaram na
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implantação do Sistema Plantio Direto. Hoje este sistema atinge cerca
de 14 milhões de hectares no país, com destaque para sua adoção na
região dos Cerrados.
Nesta nova dimensão da produção é que se insere a Integração
Lavoura-Pecuária, pois seus bons resultados estarão dependentes do
uso das modernas tecnologias existentes além de uma maior exigência
gerencial do produtor.
Em diversas regiões, desde a muito tempo, procura-se integrar a
pecuária com a lavoura, sendo sistema tradicional no Uruguai e na
Argentina. No entanto, no Brasil, a implementação do sistema de
rotação entre pastagens e lavouras, ainda não ocorre na intensidade
possível. As razões alegadas apontam os custos elevados das várias
operações de preparo do solo com aração e/ou gradagens, para
incorporação dos restos vegetais da pastagem e escassez de tempo
para a implantação, considerado demasiadamente longo, quer seja da
lavoura sobre a pastagem, ou vice-versa, o que determina a
manutenção da pastagem por período mais longo. Há alguns anos, vem
sendo desenvolvido estudos para avaliar a viabilidade da implantação
de lavouras em áreas dos chamados “campos nativos” utilizando-se o
Plantio Direto, no Planalto do Rio Grande do Sul (Tomasini et al, 1987)
e nos Campos Gerais do Paraná. De forma semelhante áreas com
pastagens de braquiária no Centro-Sul de Mato Grosso do Sul e em
diversos outros pontos dos Cerrados, tem sido cultivadas com soja ou
milho em plantio direto com bastante sucesso. O plantio direto de soja
sobre pastagens de braquiária apresenta-se como alternativa funcional
para simplificar e viabilizar a rotação lavoura-pastagem, permitindo a
substituição da pastagem pela lavoura em curto espaço de tempo e com
custos aceitáveis.
A seguir são apresentadas algumas formas de integração
possíveis e já utilizadas.
Sucessão de culturas graníferas com forrageiras anuais:
Utilizado em propriedades rurais em que predomina a agricultura com
culturas anuais de verão, principalmente de soja e de milho. Pode ser
conduzido em Sistema Plantio Direto. Durante o inverno (estação seca)
são cultivadas espécies anuais como aveia, sorgo forrageiro ou milheto.
Estas forrageiras tem como finalidade a alimentação dos animais numa
época (entre o outono e a primavera) em que a disponibilidade de pasto
é pequena, além de manter o solo coberto, contribuindo para o controle
da erosão do solo e supressão de plantas daninhas.
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Reforma de pastagem com culturas anuais: É o sistema
utilizado em propriedades cuja a exploração principal é a pecuária. Na
maior parte das vezes trata-se de áreas onde as pastagens são
manejadas inadequadamente e sem um programa de adubação de
manutenção. Neste caso, conduz-se lavouras (soja, milho ou arroz) por
um período de dois a três anos e, então retorna-se com a pastagem.
Em muitas dessas áreas, a fertilidade do solo encontra-se
comprometida, necessitando da incorporação de fertilizantes e
corretivos pelo método convencional de preparo de solo. Após essa
adequação química e física (aproveita-se para promover,
concomitantemente, a descompactação) a semeadura das culturas
deve ser realizada em Plantio Direto. Quando a necessidade de
calcário for reduzida ou a fertilidade do solo já estiver corrigida, pode-se
iniciar o sistema cultivando-se a soja em plantio direto. Após um a três
anos de lavoura a pastagem é restabelecida através da semeadura
direta. Estabelece-se então um sistema de rotação em que a lavoura
volta a ser conduzida nas áreas onde as pastagens estão
proporcionando menor rentabilidade. Recomenda-se adotar o sistema
de parcerias com terceiros, bem como o arrendamento de terras, se o
pecuarista não tiver grande experiência com a condução de lavouras.
Desta forma, ambas as partes podem obter ganhos substanciais.
Agricultura destinada a suplementação e ao confinamento:
Ocorre em propriedades onde as atividades agrícolas e pecuárias são
conduzidas ao mesmo tempo, lado a lado, em áreas contíguas ou
vizinhas. Os produtos da agricultura tais como grãos, resíduos, feno e
silagem são utilizados na suplementação e/ou no confinamento de
animais. Portanto, não há neste caso a rotação propriamente dita.
Rotação culturas anuais/pastagens perenes: Neste sistema,
as áreas de culturas anuais e pastagem perene se alternam a cada dois
ou três anos, utilizando-se o SPD. Neste caso, a pastagem permite a
cobertura permanente do solo, o incremento no conteúdo de matéria
orgânica e melhorias nas demais propriedades do solo. A preocupação
com o controle de plantas daninhas fica reduzida, basicamente ao
controle das plantas da forrageira. A pastagem mantém-se produtiva
devido aos resíduos dos fertilizantes e a atividade biológica do solo
estimulada pelos cultivos anuais; verificando-se aumentos de
rendimento de grãos e de produção das pastagens e carne.
A semeadura direta de soja sobre a braquiária é uma prática
recente, mas muitos produtores rurais já perceberam a sua eficácia
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especialmente quanto ao aspecto econômico. Os efeitos desta cultura
na forrageira subsequente são fundamentais à melhoria das gramíneas
da mesma forma que os efeitos destas na cultura da soja são também
bastante evidentes. Os principais objetivos a serem alcançados com
este sistema de manejo são:
a) Aumentar a estabilidade de renda do produtor;
b) diversificar culturas através da rotação;
c) melhorar as condições físicas do solo com a pastagem nas
áreas de lavoura;
d) recuperar a fertilidade do solo com a lavoura em áreas de
pastagens degradadas (porém que não exijam elevadas
correções químicas e ou físicas do solo);
e) incrementar a produção de concentrado e volumoso para
alimentação animal;
f) aumentar a eficiência de utilização de fertilizantes e corretivos;
g) reduzir custos;
h) auxiliar no controle de pragas, doenças e plantas daninhas;
i) produzir pasto, forragem conservada e grãos para terminação de
novilhos na estação seca; e
j) preservar o ambiente.
O esquema de rotação pode ser assim composto:
Pastagem / soja / aveia-preta, milheto, milho safrinha ou outra
espécie adaptada a região / soja / braquiária (2 anos) / soja ....
Pode ocorrer a rebrota da pastagem logo após, ou mesmo pouco
antes da colheita da soja. Neste caso, a pastagem pode ser utilizada
para pastejo no outono/inverno, ou pode ser dessecada para
semeadura subsequente. Caso não haja interesse na rebrota da
pastagem, pode-se semear aveia ou milheto, que poderão ser
pastejados uma ou duas vezes dependendo da ocorrência de chuvas,
temperatura, cultivar, etc. Após o último cultivo da soja, a cultura da
entressafra pode ser semeada consorciada à pastagem. A duração dos
ciclos de pastagem e de lavoura, poderá variar em função do interesse
do produtor, da sua exigência em termos de produção animal e de
grãos.
A soja deve ser semeada cerca de 15 a 20 dias após a
dessecação da braquiária. Este prazo é recomendável porque antes
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disso, a cultura, na fase inicial de desenvolvimento, poderá apresentar
amarelecimento e aparentemente crescimento reduzido, o que poderá
resultar em queda no rendimento de grãos.
É importante ressaltar que existem critérios que devem ser
seguidos para que este sistema possa funcionar adequadamente,
quando desenvolvido a partir de uma pastagem. O primeiro refere-se à
fertilidade do solo. Solos com elevada concentração de alumínio tóxico
não permitem que se inicie diretamente com plantio direto. É
recomendável escolher áreas que já foram devidamente corrigidas. A
aplicação do calcário sobre a superfície e sem incorporação só deverá
ser realizado, quando houver resultados de pesquisa local que
suportem ou recomendem tal operação. Outro fator importante que
impede a semeadura direta da soja é a presença de sulcos provocados
pelo contínuo pisoteio dos animais ou pela erosão, que poderão afetar o
estande de plantas. Havendo estes sulcos, deverão ser eliminados
através de sistema convencional de preparo do solo, portanto adiando o
início da semeadura direta. Outro fator impeditivo ao início da
semeadura direta da soja é a ausência de cobertura do solo, que deve
ser homogênea e contínua, sem pontos descobertos ou com touceiras
distantes umas das outras, que poderá resultar em estande inadequado.
Com a ausência da cobertura morta poderá haver também falta de
umidade gerando baixo rendimento de grãos.
Na região Centro-Oeste a principal espécie de pastagem perene
utilizada na rotação com lavoura é a Brachiaria decumbens, devido às
facilidades de dessecação e da semeadura direta das culturas de verão
sobre essa pastagem. Também podem ser utilizadas outras espécies
como a Brachiaria brizantha, e o Panicum maximum cv. Tanzânia, mas
sugere-se que se inicie com a adoção desse sistema em áreas de B.
decumbens pelas razões já expostas. Na sucessão às culturas de
verão, são indicadas espécies anuais, tais como aveia, sorgo forrageiro
e milheto, que podem ser utilizadas para a produção de grãos ou como
forragem para o período outono/inverno.
Nas áreas onde se utiliza a rotação lavoura/pecuária é
conveniente a utilização de animais com potencial genético elevado
(cruzados nelore x europeu), porque as pastagens estabelecidas em
sucessão a lavouras apresentam maior potencial de produção e alta
qualidade nutricional.
Quanto aos resultados obtidos, pode ser destacados aqueles
relativos a fertilidade do solo, onde a presença da pastagem e a
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manutenção de seus resíduos sobre o solo resultam em acréscimos
consideráveis nos teores de matéria orgânica do solo como relatado em
vários trabalhos realizados no Uruguai (Díaz Rossello,1992), nos
Cerrados (Ayarza et al.,1993) e em Mato Grosso do Sul (Fabrício &
Salton,1999).
Aspectos biológicos estão também sendo avaliados, como a
atividade e a diversidade biológica, cujos resultados apresentam
vantagens para o sistema de rotação de soja com pastagem em relação
a outros sistemas, sendo o mais próximo às condições da mata nativa
da região, utilizada como indicador de qualidade do solo (Mercante,
2001).
A melhoria em atributos físicos do solo, que as pastagens podem
proporcionar podem ser efêmeras, caso retorne-se ao preparo do solo
para a implantação de lavouras. Assim, ótimos resultados foram
verificados na estabilidade de agregados, infiltração de água no solo,
densidade e porosidade do solo e crescimento de raízes de soja no
perfil do solo (Salton et al., 2001).
Quanto a produtividade de grãos e de carne obtidas nos sistemas
integrados, são variáveis pois dependem de vários fatores (sistema de
produção, clima, tempo de implantação, etc.) mas tem sido observados
tanto em áreas experimentais e demonstrativas (Vieira et al.,1998;
Vieira et al.,1999) como por agricultores (Broch et al, 1997), com valores
superiores a 3 t/ha de grãos de soja. Na pecuária, os resultados
disponíveis são relativos a terminação de bovinos, onde a produção de
carne por hectare situa-se entre 10 e 20% superiores nas áreas em
rotação com soja em comparação à pastagem contínua (Machado et
al.,1999).
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Figura 1 - Semeadura de soja sobre pastagem de braquiária decumbens
dessecada. Dourados,MS. 1999.
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Figura 2 - Detalhe da palhada, presente na superfície do solo
proveniente da pastagem e o desenvolvimento das plantas de
soja. Maracaju,MS. 2002.
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Figura 3 - Pastagem de Tanzânia em sistema de rotação com soja em
Maracaju,MS. 2002.

BOI ORGÂNICO
Dennis Ditchfield
Engenheiro Agrônomo IBD

A pecuária orgânica está em desenvolvimento no Brasil. Para o
sistema orgânico de produção é primordial o crescimento dessa
pecuária para facilitar a tendência a sustentabilidade de atividades
complementares : lavoura e pecuária. A paisagem desse sistema
contribue para a diversidade dinâmica das produções. A visão orgânica
exercitada pelos pecuaristas e frigoríficos criou uma forma mais
equilibrada de distribuição de lucros entre os produtores e
processadores.As entidades ambientalistas, de produção e
governamentais se uniram para atender a demanda do consumidor
final. Além do pioneirismo brasileiro na certificação da produção vegetal,
o IBD é pioneiro na certificação da pecuária brasileira e a respectiva
internalização de carne certificada na Europa.
O ambiente da base alimentar:
O solo tropical e exige uma especial atenção para mantém-se
produtivo uma vez que está submetido a condições bastante severas de
chuva e calor.
A base de produção deste solo repousa na possibilidade das
raízes das plantas explorar em um grande volume. Isto só é possível se
o solo estiver com uma estrutura bastante desenvolvida. Se por
exemplo, é dobrarmos o cumprimento da raiz de uma planta estaremos
permitindo que esta planta explore um volume oito vezes maior de solo.
Isto só é possível com auxílio dos organismos de solo,
responsáveis pela produção de diversos compostos que promovem e
estabilizam os grumos responsáveis pela capacidade de absorção e
retenção de água.
Esta estrutura é fundamental, também, para termos a
disposição das raízes o ar necessário para os processos de respiração.
Um solo com manejo deficiente, invariavelmente, irá compactar
e formar crostas na superfície, impedindo a entrada e retenção de água,
bem como a erosão da camada superficial.
Toda vez que expomos a terra ao calor do sol, seja pelo
trabalho com as máquinas, ou pelo superpastoreio, além das perdas de
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solo pela erosão e perda de água pelo escorrimento superficial, ainda
temos uma importante perda de água pela transpiração das plantas,
incentivada pelo vento.
Com a redução do volume de raízes, provavelmente, a planta
terá maiores dificuldades de encontrar os nutrientes e água que
necessita para seu desenvolvimento. Com o processo de fotossíntese
comprometido as células da raiz produzirão uma pressão osmótica
menor, pois a quantidade de açúcares e outras substâncias contidas no
suco celular será menor. Cria-se dessa forma um círculo vicioso, onde
a raiz pouco desenvolvida fornece a planta menor quantidade de
nutrientes para as folhas que, então, sintetizam menos substâncias. O
suco celular fica mais pobre diminuindo a pressão osmótica exercida
pela raiz e dificultando a absorção de água e nutrientes nela dissolvidos.
Este processo diminue a quantidade de matéria orgânica do
sistema como um todo, assim, sem alimento os microorganismos de
solo não conseguem produzir a substâncias necessárias para manter a
estrutura física do solo. Acontece então, um processo de compactação
que dificultará ainda mais a capacidade da raiz explorar o solo. A
vegetação torna-se de menor porte e começam a aparecer áreas
descobertas. Nestas áreas o sol atinge diretamente, aumentando a
temperatura, dificultando a ação dos organismos de solo e expondo a
erosão por água e por vento.
O conhecimento de todas essas interações é de fundamental
importância quando trabalhamos em solos de cerrado ou da Amazônia,
normalmente muito pobres. Ainda mais se sobre esse solo realizamos
uma atividade com uma pecuária de corte, que tem dificuldades pela
sua rentabilidade, de viabilizar a utilização intensiva de adubação.
Temos que estabelecer o manejo das pastagens que permita
disponibilizar matéria orgânica necessária para a a manutenção e
reestabelecimento da estrutura física do solo.
A escolha das espécies forrageiras a serem introduzidas, deve
recair sobre aquelas e terão capacidade de cobrir o solo totalmente,
mantendo-o protegido o ano todo.
Muitas vezes conseguimos recuperar um solo, dando períodos
de repouso ao capim, para que ele possa em realizar melhor e até
romper compactação existentes. Assim, é fundamental que tenhamos
um plano de rodízio dos pastos. Este rodízio não é benéfico apenas ao
animal, mas também ao capim e principalmente ao solo.
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Se todavia, mesmo com esse repouso, o capim não conseguir
aumentar sua área foliar e de raízes, seremos obrigados a adicionar os
nutrientes necessários para que isso ocorra. Isto deve ser feito de
maneira que haja sustentação econômica. Quando um capim deixado
em repouso, desenvolve rapidamente sementes sem antes ter
estabelecido um crescimento foliar é sinal de que a planta está com
deficiências e de cálcio e fósforo. A adição desses materiais deve ser
feita em presença de matéria orgânica que permitirá sua incorporação
pela ação dos microorganismos.
Não é o fazendeiro que escolhe o capim a ser colocado numa
determinada área mas sim as condições de clima e solo. Ao fazendeiro
cabe zelar pelo bom desenvolvimento deste pasto e o correto manejo
dos animais para que o capim e esteja sempre cobrindo toda a área,
impedindo o aparecimento de outras plantas indesejáveis, protegendo o
solo e fornecendo a matéria orgânica necessária para a atividade dos
organismos de solo.
O pastoreio é uma forma de colheita do capim realizado pela
vaca. Esta colheita é realizada de forma bastante diferente quando
utilizamos máquinas que cortam o capim por igual. Já o animal faz uma
colheita seletiva. Esta seletividade depende de inúmeros fatores e
variam ao longo do ano e durante a vida do animal.
Em diversos experimentos realizados descobriu-se que o tempo
que o animal dedica esta colheita é mais ou menos constante. Mesmo
que o animal esteja numa situação de pouca oferta de alimento , ele
não conseguirá ultrapassar esse tempo.
Sendo assim a capacidade de colheita do pasto pelo animal
depende da largura da mandíbula e da velocidade de pastoreio. Esta
velocidade segundo de dessas observações, varia de 30 a 90 dentadas
por minuto. Quando o pasto é mais alto, característica das nossas
pastagens tropicais, o animal terá que levantar a cabeça e triturar
aquela porção que cortou antes de engolir. Com isto perderá tempo e
de colheita, não há como evitar. Nossas gramíneas tropicais precisam
ser manejadas mais altas que as de clima temperado, pela sua própria
característica, e para impedir o crescimento bem invasoras.
Também durante o dia a intensidade de pastoreio varia. O
animal pasta mais intensamente ao nascer e no pôr do sol. Ao longo do
dia a intensidade de pastoreio é menor. Em regiões ou épocas mais
quentes o animal aumentará o pastoreio noturno.
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O tempo que o animal e dedica ao pastoreio é uma
característica hereditária. Existem mais que dedicam mais tempo a
colheita no capim consequentemente sua ingestão é maior.
Parece que a velocidade de pastoreio está relacionada à altura
do capim e o tempo de pastoreio as características genéticas.
Se quisermos evoluir no sentido de temos animais com maior
capacidade de pastoreio devemos selecionar estes animais dentro da
nossa fazenda, nas condições de nossas pastagens .
Entretanto é sempre importante lembrar que os bovinos têm um
instinto de grupo bastante desenvolvido, que muitas vezes mascaram
as tendências individuais. Todos sabemos que quando alguns animais
para de pastar outros o acompanham e também paralisam o pastoreio.
Outra dificuldade que sempre encontramos é determinar a
quantidade de pasto, com base em matéria seca , que um animal
ingere. Uma série de fatores contribuem para isto, mas o importante é
saber que o aumento da superfície pastoreada por um animal não
resulta em aumento da quantidade colhida, considerando que a
superfície aumentada é da mesma qualidade da pastagem inicial.
Entretanto esta quantidade decresce enormemente quando forçamos o
animal a pastar mais fundo.
É por isto, que muitas vezes é interessante dividir o rebanho em
lotes. Aqueles que ocupam a parcela primeiro fazem somente o desnate
e conseguem aumentar a quantidade de capim ingerido, em prejuízo do
lote seguinte que vai pastorear mais fundo, e um material inferior.
Todavia como as diversas classes animais têm necessidades diferentes
isto pode ser vantajoso.
Os bovinos têm um olfato bastante desenvolvido e é a principal
atividade sensorial que utilizam para decidir o que vale ou não
consumir. O animal sempre vai preferir uma alimentação variada,
parece que isto excita seu apetite. Muitas vezes o que consideramos
como ervas daninhas é o que o animal mais gostam. E diversos capins
selecionados e muito produtivos, às vezes, é recusado pelo animal. Não
adianta ter um capim muito nutritivos no pasto e o animal não consumir.
É indispensável conhecer a opinião da vaca.
As variações de solo seja pela diferença de sua composição
química ou do grau de umidade alteram drasticamente a palatabilidade
do pasto. Sendo assim é normal que durante as variações estacionais
ao longo do ano influenciem a palatabilidade das diversas plantas que
compõe a pastagem. E os animais procurarão numa determinada época
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algumas plantas e em outras épocas plantas diferentes da mesma
pastagem.
Muitas das plantas nativas que crescem numa pastagens
cultivadas, e às vezes são consideradas ervas daninhas, são
responsáveis pelo fornecimento de minerais e substâncias que
previnem doenças nos animais. Estas plantas nativas normalmente têm
raízes profundas e podem extrair substâncias minerais de camadas
mais profundas do solo. A condução do crescimento de arbustos e
árvores nativas numa pastagem é sempre desejável.
É importante colocar que mesmo em pastoreio racional o animal
vai sempre escolher uma parte do pasto. Se por exemplo colocar nos
um boi para colher o capim diretamente no pasto, e um outro cortarmos
este pasto e alimentamos no cocho, o conteúdo ruminal do primeiro boi
será sempre mais rico em proteína.
Muitas vezes o pastoreio racional é criticado porque se tem a
crença de que o animal não aprecia o capim que cresce onde ele
depositou seu estrume. Quando se divide o pasto diversas parcelas
naturalmente haverá uma concentração maior de estrume. Entretanto
se fizermos uma experiência simples de cortar o capim que cresceu
perto do esterco do animal, e ainda fresco levarmos para um outro local,
o animal vai consumir sem problemas. Então a questão não é o capim
mas o cheiro do estrume. Com no pastoreio nacional temos longos
períodos de descanso este cheiro vai se dissipar eu animal não vai
recusar deste pasto.
Caso inverso ocorre com a urina dos animais, todos sabem,
aprecia mais o capim que cresce a onde ele urinou. Provavelmente
devido aos minerais contidos neste capim.
Certificação:
Certificação de gado de corte para Orgânico Instituto Biodinâmico:
O IBD utiliza as seguintes conformidades com os critérios de
certificação :
- Pastagens: plano de manejo de pastagens; biodiversidade; lotação
- Nutrição : compra de forragem; composição da alimentação
- Compra de animais : documentação de compra; certificados
sanitários; procedimentos de quarentena; identificação dos animais

104

-

Manejo veterinário: documentação de compra de medicamentos;
controle do uso de medicamentos; autorização de uso de
medicamentos restritos; controles sanitários exigidos por lei
Manejo reprodutivo
Rastreabilidade
Venda de animais: documentação de venda e transporte;
certificados sanitários; identificação dos animais
Bem estar animal: transporte; lotação; conforto térmico; mutilações;
instalações

SISTEMA DE PRODUÇÃO DE CARNE ORGÂNICA:
A RASTREABILIDADE COMO FERRAMENTA
PARA A CERTIFICAÇÃO.
Valmir L. Rodrigues
Médico Veterinário/Biorastro

Hoje, mais que antigamente, o consumidor busca serviços de
confiança, alimentos sadios produzidos segundo os conceitos de
sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e bem estar animal.
Mediante a uma pressão mundial dos consumidores em relação
à melhoria e garantia dos produtos de consumo, principalmente os de
origem animal, os organismos governamentais e não governamentais
foram obrigados a instituir leis que regulamentassem os processos
produtivos.
Vários mecanismos estão sendo criados para responder a essas
novas exigências do mercado.
Para se adequar a estas novas exigências e manter-se
competitivo no mercado mundial de carne bovina a partir de Janeiro de
2002 o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Brasil
instituiu, por meio de instrução normativa, o Sistema Brasileiro de
Identificação e Certificação de origem Bovina e Bubalina – SISBOV.
A introdução deste modelo é fundamental para assegurar aos
consumidores brasileiros uma carne de melhor qualidade e mostrar ao
mercado internacional que o Brasil está empenhado em garantir a
sanidade dos produtos que oferece.
O cronograma de implantação da rastreabilidade está expresso
com clareza na instrução normativa: Animais para a exportação para a
União Européia junho de 2002. Animais para a exportação para outros
países dezembro de 2003. Todos os criatórios localizados em zona livre
de febre aftosa – dezembro de 2005. Todos os criatórios das demais
regiões - dezembro de 2007.
MAS AFINAL O QUE ÉRASTREABILIDADE
Garantia dada ao consumidor, que lhe dá certeza de estar
consumindo um produto que está sendo controlado em todas as fases
da produção : desde a fazenda (origem geográfica, sistema de
produção, tipo de manejo e insumos utilizados) até o prato.
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Funciona como uma arma de responsabilização social de
fornecedores, distribuidores e consumidores, porque obriga á troca de
informações e do aumento da transparência nas relações entre os
diferentes agentes econômicos.
Para os consumidores de uma maneira geral não basta apenas
se realizar a rastreabilidade, ele exige também que a rastreabilidade
esteja garantida por uma instituição de alta credibilidade.
CERTIFICAÇÃO
Imposição de um mercado cada vez mais exigente. A
certificação transmite ao consumidor uma imagem de confiança,
diferencia o produto de seus concorrentes e, portanto, aumenta sua
competitividade.
No quadro abaixo podemos ver claramente a exigência dos
consumidores franceses:
Quando compra carne que importância atribui a . . . .
48

Carne biológica

28

21

Carne de marca conhecida
Conhecer a raça do animal

23

Conhecer a origem
geográfica do animal
Conhecer a condições
de alimentação do animal
Carne com certificado
de qualidade

21

2
0

33

11

28

39

10

44

20

9

16

45

17

56
20

Sem
Importância

5

35

19

18

19

40
Pouco
Importante

33
60
Importante

80

100
Indispensável
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No quadro abaixo podemos verificar como é o fluxo para a
implantação da rastreabilidade com certificação:
Normativas do
produto a ser
certificado.

Implantação da
Rastreabilidade

Seleção da
certificadora

Adequação e
melhorias
no sistema

Auditoria por
parte da
certificadora

Manutenção do
sistema de
certificação

Obtenção da
certificação

NÃO

O resultado da
Auditoria foi
positivo ?

SIM

Requisitos básicos para implantação da rastreabilidade com
certificação:
I - Definição das informações a serem coletadas
A rastreabilidade de qualquer produto é realizada com
informações coletadas nos processos mais críticos, durante sua fase de
produção.
Portanto, a coleta das informações é um requisito básico de
rastreabilidade.
Assim, o primeiro passo é especificar quais informações são
necessárias para serem coletadas, isto depende também das
normativas a serem determinadas por protocolos específicos prédeterminados.
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Exemplo:
NOS ANIMAIS
Movimentações:
§ nascimentos;
§ compras ;
§ vendas;
§ mortes;
§ transferências e
§ desmama.
Ocorrências;
§ vacinações;
§ medicamentos ;
§ atestados médicos.
Mudanças de Lote
§ Pesagens
NAS ÁREAS:
§ Aplicações de insumos
§ Tratos culturais e
§ Atestados técnicos.
NAS INSPEÇÕES :
§ Relatórios e
§ Atestados técnicos.
II - Definição de como coletar as informações.
Definida as informações básicas, torna-se possível definir como
realizar a coleta destas informações.
As informações podem ser coletadas automaticamente (leitores,
coletores, etc) ou manualmente (cadernetas, planilhas) deste modo
deve-se
realizar levantamento para decidir como coletar as
informações de acordo com a viabilidade e necessidade.
Fatores como padronização de operação, custos, mão de obra
disponível, confiabilidade entre outros devem
ser levados em
consideração na hora da escolha.
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III - Nível de detalhamento das Informações
O nível de detalhamento das informações depende dos objetivos
da certificação, pode variar desde os mais genéricos como o cadastro e
movimentação de animais e propriedades até os mais detalhados que
controlam individualmente manejo, alimentação e controle sanitário. A
seguir apresentamos exemplos destes níveis de detalhamento.
Ø MAPEAMENTO DA PROPRIEDADE
RETIRO 1

PIQUETE

PASTO

RETIRO 2

CONFINAMENTO

PADRÃO DE
MANEJO

ALIMENTOS
FORNECIDOS

TIPO DE
CAPIM

PADRÃO DE
TRATOS
CULTURAIS
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Ø MAPEAMENTO DO REBANHO
§
§
§

LOTE A – Perfil dos Animais / Locais Freqüentados
LOTE B – Perfil dos Animais / Locais Freqüentados
LOTE C – Perfil dos Animais / Locais Freqüentados

Ø MOVIMENTAÇÕES DE ROTIN

NÍVEL DE
DETALHAMENTO

VOLUME DE DADOS

MANEJO
§
§
§
§

LOTE X PASTO
LOTE X PIQUETE
LOTE X PIQUETE
ANIMAL X PIQUETE

X PADRÃO DE MANEJO
X PADRÃO DE MANEJO
X ALIMENTOS FORNECIDOS
X ALIMENTOS FORNECIDOS

NÍVEL DE
DETALHAMENTO

VOLUME DE DADOS

TRATOS CULTURAIS

§ RETIRO X PADRÃO DE TRATOS CULTURAIS
§ PASTO X PADRÃO DE TRATOS CULTURAIS
§ PIQUETE X PADRÃO DE TRATOS CULTURAIS

§ PIQUETE X TRATOS CULTURAIS

NÍVEL DE
DETALHAMENTO

VOLUME DE DADOS

EVENTOS SANITÁRIOS / MOVIMENTAÇÃO / VENDA / ...

§ LOTE X PADRÃO DE TRATOS CULTURAIS
§ LOTE X PADRÃO DE TRATOS CULTURAIS
§ ANIMAL X PADRÃO DE TRATOS CULTURAIS
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Detalhamento das informações em função do tipo de certificação:
ITENS DE
CONTROLE
Compra / Venda
Nascimento / Morte
Formação de Lotes
Alimentos
Medicamentos
Manejo Agrícola

TIPO DE CERTIFICAÇÃO
Rastreado
Protocolo Específico
Individual
Individual
Individual
Individual
Eventual (1)
Rotina
Padrão de manejo utilizado Produtos fornecidos por lote ou
na propriedade (2)
animal
Padrão de controle sanitário Produtos fornecidos por lote ou
utilizado na propriedade (2)
animal
Manejo e insumos
Manejo e insumos por retiro,
adotados na propriedade (2)
pasto ou piquete

A formação de lotes é utilizada no rastreado apenas em casos específicos, onde há
necessidade de segregar determinados animais
(2) Para efeito de rastreado, são registrados os insumos utilizados na propriedade em
termos gerais, não se identifica qual lote ou animal que utilizou determinado insumo.
Apenas em casos específicos serão identificados individualmente.

IV - Escolha do Sistema de Identificação
Identificações básicas:
Ø IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE
Ø IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Ø TABELAS PADRÃO

- pastagem
- alimentos
- tratos culturais
- eventos sanitários
- produtos

Ø NUMERAÇÃO DOS ANIMAIS
A identificação segura e confiável do animal é condição
indispensável para se obter um certificado de rastreabilidade do animal
com validade legal e com boa aceitação pelo mercado, fato que irá
proporcionar a valorização da produção do produtor.
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Porém sabe-se que existe uma diversificação de métodos de
identificação entre os criadores, estas variações situam-se
principalmente no recurso de identificação (tipos de brincos, tatuagens,
marcações, chips. . .) e na metodologia de gerar o número ou registro
de cada animal e dos procedimentos de controles para a confiabilidade
desta identificação.
Para a escolha do sistema de identificação alguns fatores devem
ser levados em consideração como:
A - Deve ser única : Cada número deve ser encontrado apenas uma
vez no rebanho, não importando a categoria animal e ano de
nascimento.
B - Permanente: Não deve ocorrer risco de perda.
C - Positiva: A identificação dos animais não pode ficar em dúvida ou
sujeita a interpretações.
D - Inviolável:
E - Visibilidade:
F - Qualidade e agilidade na coleta de dados
G - Insubstituível: Ao receber uma identificação ao nascimento ou na
aquisição (compra), o animal deve permanecer com o mesmo
número até o momento do abate.
H - Relação custo/benefício
Opções de Identificação Animal
1 – Marca á fogo
2 – Tatuagem
3 – Brincos
4 – Brincos magnéticos
5 – Chips
7 – Outras
V - Frequência da Coleta das Informações
A freqüência da coleta das informações, depende das
normativas que estão sendo seguidas, além do manejo das
propriedades bem como da mão de obra existente.
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VI - Processamento das Informações
§
§
§
§
§

Agilidade
Padronização
Digitação
Envio das informações
Validações

VII - Utilização do Sistema Informatizado
Para garantir a operacionalidade adequada ao sistema de
Rastreabilidade é indispensável um sistema informatizado padronizado
onde existem os módulos do produtor (cadastramento e eventos) e o
sistema de controle centralizado (Banco de Dados Central), descrito no
fluxograma abaixo:
Ministé rio da Agricultura, Pecuá ria e Abastecimento – M.A.P.A.
Sistema Brasileiro de Identificação e Certificaçã o de Origem
Bovina e Bubalina - SISBOV

Fazenda 1

Fazenda 2

Fazenda 3

Fazenda n
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A informatização permite também a efetivação de consistências
técnicas sobre as informações fornecidas pelos produtores garantindo
no mercado a confiabilidade necessária ao sistema.
Estrutura Operacional
O processo de Certificação tem sua base operacional suportada
por uma eficiente estrutura informatizada, onde os elos de troca de
informações entre produtor e certificadora, estarão garantidos por um
processo seguro e ágil.
A base de todo o sistema é um banco de dados de extrema
segurança, que será mantido e administrado pela certificadora. O
produtor receberá um software (Módulo de Propriedade), onde poderá
introduzir as informações de sua propriedade e transferi-las (via internet
ou disquetes) ao banco de dados central da certificadora. Este módulo
conta também, com uma opção de importação de dados de outros
sistemas, para aqueles produtores que já estão informatizados.
O Banco de Dados Central é a garantia do histórico dos animais
que servirá de base para o trabalho dos inspetores e para a emissão
dos certificados.
O quadro abaixo demonstra, de forma esquemática, como é este
relacionamento entre produtor e rastreadora:

PRODUTOR

CERTIFICADORA - CENTRAL DE DADOS

Digitação
B.D

S

Validação

OK

(Sistema ou
Sistema +
Inspeção)

Verificação
Segurança

Módulo

N
S1
Retorna com Críticas
Apontadas

S1
Transfer File

Sn

Interface
com outros
Sistemas
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Conceitos da base de dados:
DADOS DO ANIMAL

ALIMENTOS

CADASTRO
MANEJO

ALIMENTAÇÀO
EVENTOS

SANITÁRIO
MOVIMENTAÇÃO

EVENTOS

TRATOS
CULTURAIS

PESAGENS
INSPEÇÕES

RELATÓRIOS

VENDA,
TRANSFERÊNCIA,
MORTE NATURAL,
SACRIFÍCIO
SANITÁRIO,
MOVIMENTAÇÕES
ESPECÍFICAS

VIII - Inspeções
Tem por objetivo avaliar a confiabilidade do processo em cada
propriedade e verificar a quantidade e confiabilidade das informações
que estão sendo enviadas. Além disto de comprovar a conformidade
com as normas que estão sendo seguidas (SISBOV, Orgânicos, Cota
Hilton, Boi Verde, etc) tanto dos animais cadastrados como da
propriedade.
IX - Certificações:
Para obter as certificações, o produtor deverá ter passado pelas
etapas de inserção, inspeção de propriedade e dos animais, tendo
atendido aos requisitos técnicos estabelecidos e aos prazos
determinados.
As Certificações de Origem, é atestada a origem dos bovinos ou
bubalinos, individualmente identificados e registros em banco de dados
específicos, indicando que o animal procede de propriedade rural
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legalmente estabelecida. A de Conformidade é atestado o sistema de
produção, os programas sanitários e a caracterização das propriedades
rurais e das agroindústrias
atendendo ás especificações de
conformidade estabelecidas nas regras e requisitos do SISBOV e de
outros protocolos específicos que estejam abrangidos pelo sistema.
Estas informações estarão disponíveis ao proprietário para todos os
seus animais cadastrados no sistema e poderão ser solicitados na
ocasião que lhe for conveniente.
X – Responsabilidades
A Rastreadora
se responsabilizará para que todas as
informações armazenadas sejam, guardadas com segurança e
confiabilidade, durante em período mínimo de cinco anos para animais
nacionais e de dez anos para animais importados. Também será de sua
responsabilidade, através de inspeções, executar a verificação da
compatibilidade entre as condições físicas da propriedade e de seus
animais com relação ao banco de dados apresentado pelo produtor.
O produtor terá a responsabilidade total sobre as informações
fornecidas, especialmente quanto a confiabilidade, veracidade
e
precisão destas informações. Também será de sua responsabilidade
manter o banco de dados de sua(s) propriedade(s) e de seu rebanho
sempre atualizado dentro dos prazos e condições legais estabelecidos.

SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS UNIDADES BÁSICAS
PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO SUSTENTÁVEIS
DAS ATIVIDADES RURAIS
Maurício Roberto Fernandes
Coord. de Bacias Hidrográficas EMATER-MG

RESUMO
O uso dos recursos naturais, sem o conhecimento e observância
de suas interações, vem potencializando impactos ambientais negativos
nos ambientes rurais e urbanos.
Os principais componentes das bacias hidrográficas - solo, água,
vegetação e fauna - coexistem em permanente e dinâmica interação
respondendo às interferências naturais (intemperismo e modelagem da
paisagem) e aquelas de natureza antrópica (uso/ocupação da
paisagem), afetando os ecossistemas como um todo. Nesses
compartimentos naturais - bacias/sub-bacias hidrográficas, os recursos
hídricos constituem indicadores das condições dos ecossistemas no
que se refere aos efeitos do desequilíbrio das interações dos
respectivos componentes. Assim, pode-se determinar com razoável
consistência prioridades nas intervenções técnicas para correção e
mitigação de impactos ambientais negativos que ocorram nas
bacia/sub-bacias hidrográficas.
As bacias e sub-bacias hidrográficas vem se consolidando como
compartimentos geográficos coerentes para planejamento integrado do
uso e ocupação dos espaços rurais e urbanos tendo em vista o
desenvolvimento sustentado no qual se compatibilizam atividades
econômicas com qualidade ambiental.
INTRODUÇÃO
De um modo geral, as abordagens de planejamento das
atividades antrópicas e do uso dos recursos naturais, baseadas em
modelos clássicos, têm falhado por dissociarem as questões sócioeconômicas dos aspectos ambientais inerentes. Faltam, nesse caso, o
conhecimento das dinâmicas ambiental e sócio-econômica e do conflito
que por ventura exista entre as metas de desenvolvimento sócio-
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econômico e a capacidade de suporte dos ecossistemas (Pires &
Santos, 1995).
Para reverter essa situação é fundamental o estabelecimento de
planos que utilizem uma abordagem sistêmica integrada e participativa
envolvendo o estudo das dimensões antrópicas, biofísicas e
econômicas e das formas de desenvolvimento sustentáveis, inerentes
ao local ou região onde forem aplicados.
Alguns instrumentos de planejamento e gestão enfocando o
desenvolvimento sustentável e envolvendo a participação da sociedade
organizada estão sendo utilizados atualmente. Dentre esses
instrumentos, destacam-se: o plano diretor municipal (por força da Lei
Orgânica dos Municípios); a AGENDA 21 local; o plano municipal de
desenvolvimento rural sustentável - PMDRS ou plano de
desenvolvimento local sustentável - PDLS; e o plano diretor de bacia
hidrográfica. Persistem porém, na maioria desses instrumentos de
planejamento, dificuldades de compatibilizar os aspectos sócioeconômicos com os aspectos ambientais. O ponto central deste conflito
está relacionado com o espaço territorial adotado para o planejamento,
uma vez que, na maioria dos casos, a área geográfica, em questão, tem
seus limites de contorno estabelecidos artificialmente (como é o caso do
espaço municipal, que tem seus limites estabelecidos por critérios
políticos/administrativos), dificultando a harmonização dos interesses de
desenvolvimento e de preservação ambiental.
As abordagens de planejamento e gestão que utilizam a bacia
hidrográfica como unidade básica de trabalho, são mais adequadas
para a compatibilização da produção com a preservação ambiental; por
serem unidades geográficas naturais (seus limites geográficos - os
divisores de água - foram estabelecidos naturalmente), as bacias
hidrográficas possuem características biogeofísicas e sociais
integradas.
Por outro lado, é em nível local que os problemas se
manifestam. As pessoas que residem no local são, ao mesmo tempo,
causadoras e vítimas de parte dos problemas. São elas que convivem
com os problemas. São também elas que mais têm interesse em
resolver os problemas. Leis, normas regulamentos e fiscalizações
punitivas podem ter pouco significado se a população não estiver
sensibilizada para o problema.
Participação implica em envolver, ativa e democraticamente a
população local em todas as fases do processo de planejamento e
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gestão (diagnóstico, implementação das soluções, avaliação dos
resultados, etc.).
As atividades desenvolvidas no contexto das bacias e subbacias hidrográficas, potencializam as parcerias interdisciplinares e
interinstitucionais e estimulam a participação das comunidades locais.
BACIAS E SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS:
CONCEITOS E FUNDAMENTOS
Conceitos de bacia e Sub-bacia Hidrográfica
As medidas para manejo integrado dos recursos naturais
renováveis, em especial solo/água/planta, devem considerar como
unidades coerentes para planejamento as bacias e suas respectivas
sub-bacias hidrográficas em nível de municípios e regiões , enfocando
medidas inerentes à produção, recuperação e preservação dos
recrursos naturais renováveis . Nestes compartimentos geográficos
interagem as comunidades rurais com os componentes dos meios físico
e bióticos
O termo bacia hidrográfica refere-se a uma compartimentação
geográfica natural delimitada por divisores de água. Este compartimento
é drenado superficialmente por um curso d’água principal e seus
afluentes (Silva, 1995). Os conceitos de bacia e sub-bacias se
relacionam a ordens hierárquicas dentro de uma determinada malha
hídrica (Fernandes & Silva, 1994). Cada bacia hidrográfica se interliga
com outra de ordem hierárquica superior, constituindo, em relação à
última, uma sub-bacia. Portanto, os termos bacia e sub-bacias
hidrográficas são relativos.
Em resumo, os conceitos de bacia e sub-bacias se relacionam a
ordens hierárquicas dentro de uma determinada malha hídrica. O termo
“microbacia”, embora difundido em nível nacional, constitui uma
denominação empírica, imprópria e subjetiva. Assim, sugere-se a
substituição do termo microbacia por sub-bacia hidrográfica,
denominação mais compatível com a estratégia aqui abordada.
A bacia hidrográfica é também denominada de bacia de
captação quando atua como coletora das águas pluviais, ou bacia de
drenagem quando atua como uma área que está sendo drenada pelos
cursos d’água (Silva, 1995).
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Por constituírem ecossistemas com o predomínio de uma única
saída, as bacias hidrográficas possibilitam a realização de uma série de
experimentos (Valente & Castro, 1981). As bacias hidrográficas também
constituem ecossistemas adequados para avaliação dos impactos
causados pela atividade antrópica que podem acarretar riscos ao
equilíbrio e à manutenção da quantidade e a qualidade da água, uma
vez que estas variáveis são relacionadas com o uso do solo (Fernandes
& Silva, 1994; Baruqui & Fernandes, 1985).
A subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em seus
componentes (sub-bacias) permite a pontualização de problemas
difusos, tornando mais fácil a identificação de focos de degradação de
recursos naturais, da natureza dos processos de degradação ambiental
instalados e o grau de comprometimento da produção sustentada
existente (Fernandes & Silva, 1994).
A água como um indicador da qualidade ambiental das bacias
hidrográficas
A água é um recurso singular, pois além de servir a uma ampla
gama de usos, possui também a qualidade de atuar como uma
substância indicadora dos resultados da manipulação da terra pelo
homem.
O deflúvio de uma bacia hidrográfica resulta de fluxos líquidos
superficiais e subsuperficiais (Resende et al., 1995) e pode ser
considerado como o produto residual do ciclo hidrológico, o qual é
influenciado por três grandes grupos de fatores: clima, fisiografia e uso
de solo. Desta forma, a qualidade da água de uma bacia hidrográfica
depende das suas interações no sistema, tanto no plano espacial
quanto temporal (Souza, 1996).
A qualidade de cada corpo d’água está relacionada à geologia,
ao tipo de solo, ao clima, ao tipo e quantidade de cobertura vegetal e ao
grau e modalidade de atividade humana dentro da bacia hidrográfica
(EPA, 1988; Valente & Castro, 1981).
Assim, o uso e ocupação das bacias hidrográficas refletem, em
última instância, na qualidade e quantidade das águas superficiais e
subterrâneas (Ranzini, 1990).
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Zonas Hidrogeodinâmicas de Bacias Hidrográficas e
implicações na Capacidade Ambiental de Suporte do Solo

suas

As características e distribuição dos solos dentro das bacias
hidrográficas determinam, em função das sua capacidade ambiental de
suporte, as diferentes alternativas para uso e ocupação sem
comprometimento do meio ambiente, sobretudo a qualidade e
quantidade de água
em circulação dentro da respectiva bacia
hidrográfica.
De um modo geral, a paisagem pode ser dividida em zonas
hidrogeodinâmicas, como se segue:
§

Zonas de recarga:

Os solos profundos e permeáveis localizados em áreas de relevo
suave, são fundamentais para abastecimento dos lençóis freáticos.
Estas áreas, portanto, são denominadas de zonas de recarga e devem,
dentro do possível, ser mantidas sob vegetação nativa. Se estas áreas
forem utilizadas e ocupadas com atividades agropecuárias, a função de
recarga pode ser prejudicada pela impermeabilização decorrente da
compactação dos solos pela mecanização agrícola e pisoteio pelo gado.
A utilização de agroquímicos de baixa retenção pelo solo pode levar,
fatalmente, à contaminação do lençol freático carreados pelas águas
que infiltram no solo.
Nas diferentes bacias hidrográficas, estas áreas podem ser
constituídas pelos topos de morros e chapadas.
§

Zonas de erosão:

Imediatamente abaixo das áreas de recarga, se distribuem as
vertentes em declives e comprimentos de rampas favoráveis a
processos erosivos podendo ser acelerados pelo uso impróprio. Estas
áreas, dentro das bacias hidrográficas, são denominadas zonas de
erosão. Nestas áreas o escoamento superficial tende a predominar
sobre o processo de infiltração.
Podem ser cultivadas com lavouras anuais/perenes e pastagens,
desde que sistemas de controle à erosão sejam implantados, de forma
que os comprimentos de rampas sejam seccionados através de faixas
vegetativas de retenção, terraços, cordões em contorno e outras
medidas adequadas à cada situação e condições climáticas.
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Implantando-se estas técnicas, reduz-se o escoamento superficial e
aumenta-se a infiltração. Estas áreas são as principais contribuintes
para o carreamento de sedimentos para os cursos d’água e
reservatórios podendo causar assoreamento e elevação da turbidez das
águas superficiais.
§

Zonas de Sedimentações - Várzeas

O segmento mais baixo das bacias hidrográficas são as
planícies fluviais, vulgarmente denominadas várzeas, que constituem a
zona de sedimentação (deposição) nas bacias hidrográficas .
Sobretudo nas regiões mais acidentadas estas planícies
apresentam considerável aptidão para o uso agropecuário,
especialmente para a agricultura familiar. Algumas destas planícies,
entretanto, apresentam sérios riscos de inundações que podem
inviabilizar a instalação de infra-estruturas e residências bem como a
utilização agropecuária no período das chuvas. Por outro lado, neste
segmento da paisagem o lençol freático próximo da superfície exige
cuidados redobrados na implantação de fossas sanitárias, fossos para
embalagens de agrotóxicos e na aplicação de agro-químicos de elevada
solubilidade. É neste segmento da paisagem que deve permanecer a
vegetação ciliar cuja largura é estabelecida de acordo com a largura do
curso d’água. A vegetação ciliar é de fundamental importância na
contenção de sedimentos, erosão de margens, regularização de vazões
e proteção da fauna aquática. Contudo, a vegetação ciliar deve estar
associada com outras práticas de manejo integrado de bacias
hidrográficas.
Interação entre Recursos Naturais e Atividades Antrópicas em
Bacias Hidrográficas
No início, o processo de gerenciamento e planejamento de
bacias hidrográficas visava basicamente à solução de problemas
relacionados à água, com prioridade para o controle de inundações,
para o abastecimento doméstico e industrial, para a irrigação ou para a
navegação. O enfoque principal dessa estratégia continua, em muitos
casos, sendo a água, sem atentar para o manejo adequado dos outros
recursos ambientais da bacia hidrográfica que também influenciam,
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quantitativa e qualitativamente, o ciclo hidrológico (Pires & Santos,
1995).
Uma vez, que as etapas principais do ciclo hidrológico se
processam nos limites dos divisores de água, as bacias hidrográficas
constituem-se nas unidades coerentes para implantação de medidas
integradas (envolvendo todos os recursos naturais/ambientais) de
controle do balanço infiltrações/escoamento superficial das águas das
chuvas. Enquanto a infiltração das águas de chuvas são altamente
benéficas, garantindo o abastecimento do lençol freático e a
disponibilidade hídrica para as plantas, o escoamento superficial
(enxurrada) constitui perda irreversível das águas, durante a estação
chuvosa, pelas bacias hidrográficas além de causar erosão, inundações
e transporte de poluentes e contaminantes para as águas superficiais
(Fig. 1).
Os principais componentes das bacias hidrográficas - solo, água,
vegetação e fauna - coexistem em permanente e dinâmica interação
respondendo às interferências naturais (intemperismo e modelagem da
paisagem) e aquelas de natureza antrópica (uso/ocupação da
paisagem), afetando os ecossistemas como um todo. Nesses
compartimentos naturais - bacias/sub-bacias hidrográficas, os recursos
hídricos constituem indicadores das condições dos ecossistemas no
que se refere aos efeitos do desequilíbrio das interações dos
respectivos componentes.
Assim, pode-se determinar, com razoável consistência,
prioridades nas intervenções técnicas para correção e mitigação de
impactos ambientais negativos que ocorram nas bacia/sub-bacias
hidrográficas.
Por isso, as bacias e sub-bacias hidrográficas vem se
consolidando como compartimentos geográficos coerentes para
planejamento integrado do uso e ocupação dos espaços rurais e
urbanos tendo em vista o desenvolvimento sustentado no qual se
compatibilizam atividades econômicas com qualidade ambiental.
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Figura 1 - Interações entre os componentes de uma bacia hidrográfica.
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INTEGRAÇÃO ENTRE USO DOS RECURSOS NATURAIS E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS
HIDROGRÁFICAS
A palavra sustentabilidade tem sua origem no Latim sus-tenere,
que significa sustentar ou manter (Ehlers, 1996).
A Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento
definiu desenvolvimento sustentável como “aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das
gerações
futuras
atenderem
suas
próprias
necessidades”
(Espinosa,1993). Esse conceito procura incorporar a conservação
ambiental, ao crescimento econômico e a eqüidade social .
Desenvolvimento sustentável é uma expressão que reflete uma
grande aspiração da sociedade, mas que não é facilmente alcançável.
Tradicionalmente, o planejamento tem sido elaborado e implantado de
forma setorial, com carências muito significativas de coordenação e
integração intersetoriais. Um dos grandes desafios que enfrentam os
governos e a sociedade, em geral, é o de desenvolver e de usar
sistemas de gestão, capazes de fomentar e conciliar os três objetivos do
desenvolvimento sustentável.
A proposta para manejo integrado de recursos naturais em nível
de bacias hidrográficas refere-se, em última instância, ao ordenamento
do uso/ocupação da paisagem, observadas as aptidões de cada
segmento e sua distribuição espacial na respectiva bacia hidrográfica.
Trata-se, portanto de uma proposta concreta para desenvolvimento
sustentado, aqui entendido como o uso dos recursos naturais para fins
múltiplos e ocupação dos ecossistemas, observados seus respectivos
limites de aptidão, atentando para a prevenção, correção e mitigação de
prováveis impactos ambientais indesejáveis sob o ponto de vista
econômico, social e ecológico .
Dentro deste enfoque, os recursos naturais são considerados
como integrantes da paisagem em estreita interação entre seus
constituintes. Nenhuma denominação é mais apropriada que Manejo da
Paisagem a qual implica no uso, ocupação e manejo, adequando-os às
especificidades de cada elemento da paisagem nos aspectos de aptidão
múltipla, dinâmica hidrológica, posição estratégica e interelações entre
os recursos naturais .
Portanto, o planejamento e gerenciamento de bacias
hidrográficas deve incorporar todos recursos naturais/ambientais da
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área de drenagem da bacia e não apenas o hídrico. Além disso, a
abordagem adotada deve integrar os aspectos ambientais, sociais,
econômicos, políticos e culturais, com ênfase no primeiro, pois a
capacidade ambiental de dar suporte ao desenvolvimento possui
sempre um limite, a partir do qual todos os outros aspectos serão
inevitavelmente afetados (Pires & Santos, 1995). Em outras palavras, o
uso e a ocupação são condicionados pelas características intrínsecas
de cada sub-bacia hidrográfica, que determinam as potencialidades e
limitações para as diversas modalidades de uso/ocupação e a
potencialização de conflitos de interesses.
MANEJO INTEGRADO DE SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS (MIBH)
As práticas de manejo integrado de sub-bacias hidrográficas
transcendem à ainda persistente aplicação de técnicas de manejo e
conservação de solos em nível de propriedades rurais isoladas, pois
integram medidas de saneamento básico/saúde pública, proteção de
nascentes, critérios para delimitação de reservas florestais/ecológicas,
recuperação de áreas degradadas, proposição de alternativas
produtivas em consonância com as aptidões agroclimáticas das bacias
hidrográficas e distribuição dos sistemas viários. Todas estas medidas
são planejadas e implantadas, considerando-se o contexto das bacias
hidrográficas. Em síntese, elenco de medidas de manejo integrado de
bacias hidrográficas busca adequar a interveniência antrópica às
características biofísicas destas unidades naturais, sob gestão
integrativa e participativa, de forma à minimizar impactos negativos e
garantir o desenvolvimento sustentado.
Grande parte das práticas recomendadas para manejo integrado
das bacias hidrográficas são de notório conhecimento de técnicos e
usuários dos recursos naturais, entretanto, a implantação destas
práticas é efetuada isolada e pontualmente, muitas vezes com reflexos
localizados e insignificantes (Fernandes,1998).
Basicamente as propostas de Manejo Integrado de Bacias/subbacias Hidrográficas (MIBH), enfocam três linhas mestras,
representadas como vértices do triângulo da Figura 2, ou seja:
Produção, Preservação e Recuperação. As diferentes ênfases para
cada um dos vértices estão em função das especificidades de cada
bacia/sub-bacia hidrográfica. O equilíbrio destas ações básicas reflete
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concretamente ações de desenvolvimento e produção sustentados em
nível de bacias hidrográficas. Logicamente, as ações/medidas
recomendadas são funções de cada realidade biofísica e sócio
econômicas das bacias trabalhadas.

Figura 2 - Ações de manejo integrado de bacias hidrográficas.
Com a subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em
seus componentes (sub-bacias hidrográficas), tornam-se mais viáveis:
•
a transformação de condições difusas de problemas ambientais
para condições pontuais, facilitando sua identificação, seu controle
e o estabelecimento de prioridades para a operacionalização;
•
a identificação de focos de degradação de recursos naturais, da
natureza dos processos de degradação ambiental instalados e do
grau de comprometimento da produção sustentada ;
•
a priorização e hierarquização de sub-bacias hidrográficas para
implantação de medidas atenuadoras daqueles processos;
•
a municipalização dos trabalhos, uma vez que as sub-bacias de
menor grau hierárquico se inserem, em sua maior parte, dentro dos
territórios municipais;
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•

as concentrações de esforços técnicos, administrativos e
financeiros em unidades físicas (bacia hidrográfica) bem definidas,
se refletindo em racionalização operacional e respectivos recursos.
Desta concentração de esforços resulta uma integração
interinstitucional/interdisciplinar efetiva/eficaz;
a quantificação dos custos ambientais.
APLICAÇÕES DO MIBH

Além de constituir um instrumento coerente para planejamento
do uso dos recursos naturais e da ocupação do espaço geográfico,
tanto rural quanto urbano, a metodologia de manejo integrado de bacias
hidrográficas pode ser aplicada em uma variada gama de atividades
inerentes às atividades antrópicas, sobretudo em aspectos relacionados
aos estudos de impactos ambientais (EIA/RIMA), planos de controle
ambientais, planos diretores de municípios e de grandes/médias bacias
hidrográficas, recuperação de áreas degradadas, proteção de
mananciais para abastecimento público e de reservatórios para geração
de energia e perenização de cursos d’água.
Considerando que significativo percentual das áreas das bacias
hidrográficas são constituídas pelo espaço rural e as atividades
agropecuárias são aquelas que ocupam maiores extensões do espaço
geográfico e os impactos gerados por estas atividades, além da
natureza tipicamente difusa, podem ser refletidos nas bacias
hidrográficas de ordem hierárquicas superiores.
Os reflexos das medidas de manejo integrado das bacias
hidrográficas transcendem às áreas rurais, refletindo em garantia de
abastecimento hídrico, tanto em qualidade quanto em quantidade, para
as populações urbanas, processamentos industriais e vida útil de
reservatórios para geração de energia e lazer. Assim, o espaço rural
assume relevância não somente na produção de alimentos e fibras, mas
como “produtor” de água em qualidade e quantidade satisfatória, ou
não, para a utilização múltipla por outros segmentos da sociedade.
Em Minas Gerais, Estado de notória importância no contexto
hidrológico nacional, estabeleceu-se como estratégia para o serviço de
extensão rural (EMATER-MG) a incorporação de sub-bacias
hidrográficas, em nível de municípios, ao processo de manejo integrado
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dos recursos naturais dentro do contexto de bacias hidrográficas de
nível hierárquico superior.
Dentro desse enfoque, os territórios municipais podem ser
subdivididos em pequenas sub-bacias hidrográficas com características
sócio-fisiográficas próprias, em aspectos relacionados ao uso/ocupação,
as densidades demográficas, ao nível sócio-econômico, aos sistemas
viário e hidrológico. A figura 3, sintetiza esta estratégia, evidenciando a
importância das sub-bacias hidrográficas no contexto das bacias
hidrográficas de ordem hierárquica superior.

Figura 3 - Relevância das pequenas bacias hidrográficas (P.B.H.), na
implementação do MIBH, em comparação com as médias
bacias hidrográficas (M.B.H.) e grandes bacias hidrográficas
(G.B.H.).
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Com a estratificação do território municipal nos componentes
sócio-fisiográficos (sub-bacias), têm-se a unidade celular política
(município) e as unidades celulares fisiográficas (sub-bacias
hidrográficas). As sub-bacias hidrográficas, dentro do território
municipal, são hierarquizáveis para o estabelecimento de subprogramas
municipais de curto, médio e longo prazos.
Dentro da região fisiográfica em que se inserem as sub-bacias
hidrográficas pilotos, serão obtidas informações e experiências
consistentes de modelos de produção sustentada, aplicáveis à
respectiva região.
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ENTRADA E CONSERVAÇÃO DE NUTRIENTES NOS
SISTEMAS DE PRODUÇÃODE BOVINOS A PASTO
1

1

Reinaldo Bertola Cantarutti , Helder Quadros do Santo
D.S. Professor Adjunto, Departamento de Solos – UFV. Doutorando em
Solos e Nutrição de Plantas - Departamento de Solos UFV.

A nutrição é um dos determinantes da produção animal, sendo
fundamentais, sob este aspecto, os componentes água, energia,
proteína, minerais e vitaminas. Os alimentos volumosos são,
seguramente, as fontes mais baratas de energia, proteína e de minerais
para a manutenção e produção de bovinos. Desta forma, é natural que
as pastagens constituam a base da alimentação de bovinos, devendo
suprir forragem em quantidade e de boa qualidade, caracterizada pela
composição química e digestibilidade.
Na intricada estrutura da pastagem (Figura 1), a produção do
pasto é a resultante da interação entre a forrageira, quanto ao potencial
produtivo, as condições ambientais, a disponibilidade de água e de
nutriente no solo e a interferência animal.
Os fatores inerentes ao ambiente - luz, temperatura e precipitação - não
são controláveis ou manejáveis. Destes, apenas a falta ou má
distribuição da precipitação podem ser compensados por meio da
irrigação. Atualmente, a forrageira é um fator manejável diante à
diversidade do recurso genético disponível, quanto ao potencial
produtivo e à adaptação às condições ambientais e de solo. Forrageiras
do gênero Brachiaria, por exemplo, atingem produção anual de 32 t/ha
(ZIMMER et. al, 1989), enquanto que Pennisetum purpureum podem
produzir 80 t/ha (SILVA et. al., 1996). Deste modo, dispõe-se de
forrageiras adaptáveis às características dos diferentes sistemas de
produções (Tabela1). A interferência do animal sobre a produção do
pasto se dá por meio do consumo da forragem e pelo pisoteio, que são
fatores controláveis por meio manejo das pastagens.
Nas condições brasileiras, a disponibilidade dos nutrientes no solo é um
dos principais determinantes da produtividade do pasto, considerando
que, via de regra, as pastagens ocupam solos muito imtemperizados,
com impedimentos químicos relacionados à elevada acidez e de baixa
fertilidade natural (Tabela 2). Nestas condições, o aporte de nutrientes
ao “compartimento disponível”, caracterizado pelo conjunto das formas
químicas dos nutrientes no solo potencialmente absorvíveis pelas
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plantas, é fundamental para a produção do pasto. Este “compartimento”
é naturalmente suprido pelo intemperismo, pela mineralização da
matéria orgânica e pela precipitação atmosférica

AMBIENTE

ANIMAL

SOLO

FORRAGEIRA

Figura 1 - Representação esquemática das inter-relações e fluxos de
nutrientes na pastagem
Nos solos tropicais, devido às características mineralógicas, o
intemperismo, per si, é insuficiente para suprir disponibilidade de
nutrientes necessária para pastagens com elevada produtividade
primária. Nestas condições a matéria orgânica é uma fonte importante
de nutrientes. Embora não proporcione ganhos adicionais, ela tem papel
relevante na conservação dos nutrientes no sistema.
A precipitação atmosférica contribui, naturalmente, para o aporte
de nutrientes ao solo, sobretudo nitrogênio. Embora em termos globais,
a entrada de N na superfície terrestre pela precipitação seja estimada
em 25 milhões de t/ano (PAUL e CLARCK 1989), em condições
específicas para diferentes regiões de São Paulo quantificaram-se
aportes de apenas 10 a 15 kg/ha ano (MALAVOLTA, 1976). Tais
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quantidades são insuficientes para atender a demanda de sistemas
com produção primária líquida, mesmo que pequena, como pastagens
extensivamente exploradas. Seguramente, para os demais nutrientes
esta contribuição é ainda menos expressiva.
Tabela 1 - Agrupamento de gramíneas e leguminosas quanto a
adaptação a sistemas ou tipos de exploração de diferentes
características tecnológicas
Características
tecnológicas
Alto ou intensivo 1 /
Grupo I 2

Médio1 / Grupo II2

Gramíneas

Leguminosas

Pennisetum purpureum (elefante;
Napier; Cameron; anão ou Mott);
Cynodon sp. (coast cross; Tifotns);
Panicum maximum
(colonião;
tobiatã;
tanzânia;
mombaça);
Brachiaria brizantha (braquiarão;
maradu).
Panicum maximum
(colonião;
tobiatã;
tanzânia;
mombaça;
aruana; centenário); Brachiaria
brizantha (braquiarão; maradu);
Brachiaria
decumbens ;
Andropogon gayanus ; Hyparrhenia
rufa (jaraguá); Setaria sphacelata.

Leucaena leucocephala
(leucena);
Medicago
sativa (alfafa); Neonotonia
wightii (soja perene)

Baixo ou extensivo 1 / Brachiaria decumbens ; Brachiaria
Grupo III2
humidicola; Brachiaria dictyoneura;
Andropogon gayanus (Planaltina);
Melinis
minutiflora
(gordura);
Paspalum
notatum
(grama
batatais, Pensacola)
1
2

Adaptado de Cantarutti et al. (1999).
Adaptado de Werner et al. (1997)

Leucaena leucocephala
(leucena);
Neonotonia
wightii
(soja
perene);
Centrosema pubescens ;
Macroptilium
atropurpureum
(siratro);
Arachis pintoi (amendoim
forrageiro); Cajanus cajan
(guandu);
Calopogonio
mucunoides ; Stylosanthes
sp.
(mineirão;
Bandeirantes)
Desmodium ovalifolium ;
Arachis pintoi (amendoim
forrageiro); Stylosanthes
sp. (mineirão); Pueraria
phaseoloides
(kudzu);
Calopogonio mucunoides ;
Galactia striata.
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Tabela 2 - Características químicas médias de solos predominantes em
áreas de cerrado, potencialmente utilizados com pastagens
Características químicas

Latossolos

pH H2O
Matéria Orgânica
2+
2+
Ca + Mg
+
K
3+
Al
CTC
P
Saturação bases
Saturação alumínio

4,5 – 5,2
0,9 – 4,1
0,2 – 5,7
0,02 – 0,4
0,7 – 1,4
3,9 – 13,9
0,5 – 3,4
5,9 –13,9
16,4 – 85,9

dag/kg
3
cmolc/dm
3
cmolc/dm
3
cmolc/dm
3
cmolc/dm
3
mg/dm
%
%

Podzólicos
distróficos
5,0
1,5
0,7
0,1
1,1
5,8
1,0
13,8
57,0

Areias
Quartzosas
5,2
0,9
0,4
0,1
0,7
3,7
1,6
13,5
57,4

Fonte: MACEDO (1995)

O nitrogênio ainda pode ser introduzido na pastagem,
naturalmente, por meio da fixação biológica do N atmosférico (FBN),
realizada por microrganismos de vida livre ou em associação com
gramíneas e leguminosas. Bactérias dos gênero Acetobzcter e
Azotobacter, por exemplo, associam-se com a rizosfera de gramíneas,
no entanto a contribuição efetiva da FBN é pequena e, ainda, não
manejável. A contribuição mais expressiva provêm da associação
simbiótica de bactérias dos gêneros Rhizobium e Brayrhyzobium com
leguminosas forrageiras, cujo potencial de FBN varia de 40 a 240 kg/ha
de N (Tabela 3). Além do potencial da associação expontânea com
estirpes de Rhizobium e Brayrhyzobium nativas, esta pode ser
manejada por meio da inoculação com estirpes selecionadas e de maior
eficiência. A efetiva contribuição da FBN para o sistema pastoril se dá
por meio de consorciações entre gramíneas e leguminosas forrageiras.
CADISCH et al. (1994), por exemplo, estimou o aporte anual de 84
kg/ha de N em Calopogonium consorciado com Brachiaria decumbens.
Para pastos de Brachiaria humidicola consorciados com Desmodim
ovalifolium e manejados com 2, 3 e 4 animais/ha CANTARUTTI, (1996)
estimou entradas anuais de 12, 20 e 62 kg/ha de N, respectivamente.
Além do potencial de fixação da simbiose, a contribuição efetiva da FBN
dependerá da proporção de leguminosa na composição do pasto e,
principalmente, da estabilidade da consorciação. A estabilidade, que
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ainda é um desafio, está relacionada com a compatibilidade agronômica
entre a gramínea e leguminosa E com o manejo da pastagem.
Conseqüentemente, o potencial da FBN, como aporte de nitrogênio
externo às pastagens, ainda não é totalmente explorado. Ademais, a
FBN não seria suficiente para atender a demanda de N em sistemas de
exploração mais intensivos.
Considerando que os meios naturais aportam quantidades
insuficientes de nutrientes para atender a demanda da produção
primária, a fertilização torna-se necessária. A importância da fertilização
cresce com o aprimoramento e a intensificação dos sistemas de
produções, visto que estes requerem maior produtividade de forragem e
de melhor qualidade. Apesar disso, esta prática ainda é pouco freqüente
na atividade pecuária, sendo um dos fatores que compromete a
produtividade e sustentabilidade dos sistemas de produções. Para
cumprir efetivamente o papel de suprir o “compartimento” de nutrientes
disponíveis no solo, a fertilização deve ser estrategicamente manejada.
Tabela 3 - Potencial de fixação biológica de nitrogênio de algumas
leguminosas forrageiras tropicais
Espécies
Calopogonium mucunoides
Centrosema pubescens
Desmodium intortun
Desmodim ovalifolium
Macroptilium atropurpureum
Pueraria phaseoloides
Stylosanthes guianensis
1

N fixado1
kg./ha
64 - 182
67 - 280
103 - 380
25 - 110
97 - 167
7 - 47

(110)
(130)
(240)
(60)
(85)
(115)
(40)

Adaptado de GILLER & WILSON (1991) Números entre parênteses representam
quantidades médias.

O pasto, como cultura perene, tem duas fases distintas: a de
implantação e a de utilização ou pastejo. A implantação inicia-se com o
preparo da área e termina com o estabelecimento efetivo do pasto,
caracterizado pela máxima cobertura de solo e biomassa acumulada
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adequada para iniciar o pastejo. A partir daí, a fase de utilização
estender-se-á por um tempo que dependerá da interação de vários
fatores, entre os quais a conservação do nutriente no sistema. A
distinção destas fases, com base na demanda de nutrientes pelo pasto,
é útil para o manejo estratégico da fertilização.
Para o estabelecimento do pasto, além da correção de impedimentos
químicos, como a acidez trocável por meio da calagem, a fertilização é
imprescindível para que a forrageira expresse o seu potencial de
produção. Nesta fase, a disponibilidade de fósforo no solo, demandada
pela forrageira, é elevada (Figura 2). Isto se deve ao pouco sistema
radicular na fase inicial de crescimento da forrageira e à intensa
interação do P com a fase sólida do solo, sobretudo aqueles mais
intemperizados. Sob tais condições, a difusão do P da solução do solo
até os sítios de absorção na raiz é dificultada, o que deve ser mitigado
pela manutenção de altas concentrações de P na solução do solo. Com
o desenvolvimento da planta e expansão do sistema radicular, esta
demanda externa diminui. Portanto, o nível crítico de P no solo é
inicialmente elevado, mesmo para forrageiras menos exigentes, como
B. decumbens (SANTOS et. al., 2002) e diminui com o tempo (Figura 3).
A adequada disponibilidade de P na fase de estabelecimento é
compreensível, diante o seu papel para o crescimento radicular
(MARCHNER, 1995) e o perfilhamento das gramíneas forrageiras
(GUSS et.al., 1990; FONSECA et. al., 2000). Assim, especial atenção
deve ser dada à adubação fosfatada para a fase DE estabelecimento.
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Disponibilidade no solo

Nitrogênio
Potássio

Fósoforo

Tempo

Figura 2 - Variação na disponibilidade de nitrogênio, fósforo e potássio
no solo, PARA por plantas forrageiras, de acordo com a
idade do pasto.
Considerando que as interações entre as formas químicas de N
e K e o solo são menos intensas, o fluxo em massa conduz até os sítios
de absorção quantidades suficientes para atender a pequena
demandada inicial da forrageira nestes nutrientes. Portanto, a demanda
de disponibilidade inicial de N e K é pequena e aumenta com o tempo
(Figura 2). A demanda de maior disponibilidade, com o desenvolvimento
do pasto, deve-se à importância destes nutrientes para a síntese de
biomassa e elevada demanda das forrageiras, sobretudo quanto ao
nitrogênio. As gramíneas tropicais, em geral, respondem de forma
intensa doses de N (TABELA 4) e até elevadas doses. Há, por exemplo,
citação de resposta linear da produção de Panicum maximum e Digitaria
decumbens até 448 kg/ha de N e de Pennisetum purpureum até 886
kg/ha (VICENTE-CHANDLER, 1974).
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Figura 3 - Variação dos nível crítico de fósforo extraídos por Mehlich-1,
de acordo com a idade das plantas de B. decumbens (A) e de
P. maximum (B). Os pontos correspondem aos valores para
rebrotações das forrageiras com 28 (n) e 42 (u) dias após o
corte. (Fonte: Santos et al., 2002).
A definição das doses para a fertilização de estabelecimento tem
sido estabelecida por meio da interpretação de análises químicas dos
solos, tendo-se por base níveis críticos para os teores de P e K no solo.
Embora existam diferenças entre os níveis críticos de P no solo para as
espécies forrageiras (TABELA 5), em geral são considerados níveis
críticos únicos, de acordo com o extrator químico empregado. Os
critérios de interpretação e recomendação mais recentes levam em
consideração também o nível tecnológico do sistema ou intensidade de
uso do pasto (WRNER et al., 1997; CANTARUTTI et al., 1999). Desta
forma, na definição das doses de fertilizantes fica implícito a importância
do potencial produtivo e qualitativo e, consequentemente, o
requerimento nutricional da forrageira.
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Tabela 4 - Resposta de gramíneas forrageiras (Y = kg/ha de MS) a
doses de nitrogênio aplicadas (X = kg/ha)
Gramínea
Equação
Pennisetum. purpureum cv. Mott Ŷ = 5.872 + 20,1X
Cynodon spp. (Tifton 85)
Ŷ = 8.138 + 36,8X
Hyparrhenia.
rufa
jaraguá)
Panicum. maximum
colonião)
Brachiaria. decumbens

Fonte
PACIULLO et al. (1998)
RIBEIRO (2000)
GOMIDE et al. (1984)

(capim-

Ŷ = 2.798 + 38,0X

(capim-

Ŷ = 2.732 + 32,1X

GOMIDE et al. (1984)

Ŷ = 2.400 + 65 X

LIRA et al. (1994)

Tabela 5 - Níveis críticos de fósforo em diferentes extratores químicos
estimados para gramíneas forrageiras
Gramínea

Nível Crítico
3
(mg/dm )
Andropogon gayanus
5
Panicum maximum
10
31-90,4
3,5-8
6,5-16
Brachiaria brizantha
10,8
21,8
Brachiaria decumbens
3-4,7
5,8-10,7
7

Extrator

Fonte

Bray-2
Bray-2
Mehlich-1
Mehlich-1
Resina
Mehlich-1
Resina
Mehlich-1
Resina
Bray-2

SÁNCHEZ & SALINAS (1981)
SÁNCHEZ & SALINAS (1981)
FONSECA et. al. (1997)
CORRÊA & HAAG (1993)
CORRÊA & HAAG (1993)
CORRÊA & HAAG (1993)
SÁNCHEZ & SALINAS (1981)

Considerando-se estes critérios, para as forrageiras Brachiaria
decumbens, Panicum maximum e Pennisetum Purpureum, as doses
recomendadas para solos de baixa a média fertilidade variam entre 15 e
52 kg/ha de P (34 e 20 kg de P2O5) e 17 e 50 kg/ha de K (20 e 60 kg de
K2O) (Tabela 6). As doses recomendadas de N não fundamentam-se na
interpretação de análises químicas, variando, em termos gerais, entre
50 e 150 kg/ha. Estas doses quantidades de N, P e K são muito
inferiores àquelas demandadas para estas forrageiras atingirem
produtividades relativamente modestas (Tabela 6). A diferença SERÁ
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ainda mais pronunciada considerando que, em termos médios, as
plantas recuperam apenas 50, 20 e 60% do N, P e K aplicados,
respectivamente. Observa-se que as diferenças podem ser mais
pronunciadas para nitrogênio e potássio.
Tabela 6 - Variação nas doses de N, P e K recomendadas para
fertilização três forrageiras tropicais e quantidades dos
nutrientes extraídas para determinadas produções de
biomassa
Nutriente

N5
P
K

P. purpureum1
P. maximum2
4
Extração Recomendação Extração Recomendação4

B. decumbens 3
Extração Recomendação4

....................................................kg/ha ........................................................
750
100 150
228
40 a 50
180
40 a 50
75
31 a 52
26
22 a 44
14
15 a 35
1000
33 a 50
535
33 a 41
195
17 a 33

1.

Para produção de 50 t/ha de matéria seca. Adaptados de Silva et al. (1995)
Para produção de 20 t/ha de matéria seca. Adaptado de Silva (1995)
k3.
Para produção de 15 t/ha de matéria seca. Adaptado de Werner et. al., (1997)
4.
Faixa de recomendação para solos com os teores P e K abaixo do nível crítico de
acordo com Werner et al., (1997) e Cantarutti et. al., (1999)
5
Recomendação para N não baseia-se na análise de solo.
2.

Diante a estas expectativas, a fertilização precisa ser
estrategicamente manejada para que represente, efetivamente, um
aporte de nutrientes ao “compartimento disponível”. A fertilização
fosfatada, localizada no plantio da forrageira, é fundamental para mitigar
o efeito da adsorção pelo solo e condicionar um efetivo aumento na
disponibilidade de P. O parcelamento da fertilização potássica é
imprescindível, diante à baixa demanda inicial das forrageiras e à baixa
CTC dos solos tropicais. O mesmo recurso é importante para
fertilização nitrogenada, considerando a dinâmica de suas
transformações no solo e a suscetibilidade de ser perdido por lixiviação,
volatilização e denitrificação.
Na fase de utilização, a necessidade de aporte externo de
nutrientes à pastagem dependerá do balanço entre a saída, por
exportação nos produtos animais e perdas, e a reciclagem.
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O animal, como integrante do sistema interfere, por um lado, nas
quantidades de nutrientes removidas, o que depende do tipo de
exploração e da intensidade do sistema de produção.Para um sistema
de engorda, utilizando-se índices indicados por BALSER (1990) estimase que um animal para elevar o peso de 150 a 450 kg, com ganho diário
de 0,5 kg de peso vivo durante 600 dias demandaria 4,46 t de matéria
seca de forragem (Figura 4). Assumindo-se que a forragem contenha
teores de 15, 2 e 12 g/kg de matéria seca de N, P e K, respectivamente,
estima-se que seriam consumidos 66,9, 8,9 e 53,5 kg destes nutrientes.
Ao atingir o 450 kg de peso vivo, estima-se que a concentração corporal
de N, P e K seja de 14, 5 e 0,9 kg/kg de peso vivo, respectivamente
(FONTES, 1995). Considerando-se a produção de 675 kg de peso vivo,
que corresponderia a aproximadamente 1,5 U.A/ha, um balanço global
indica que as quantidades de nutrientes removidas são pequenas
(Tabela 7). O nutriente mais exportado por meio do produto animal é o
nitrogênio, o que é explicado pelo elevado conteúdo protéico no corpo
animal. No entanto, observa-se que, proporcionalmente, metade do P
ingerido é exportado, o que se deve, naturalmente, ao baixo teor deste
elemento na forragem. A remoção de potássio, por outro lado, é
praticamente desprezível. Embora seja um balanço grosseiro, ele
sugere que, sob o aspecto da produção animal, a pastagem é um
sistema conservador.
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Figura 4 - Requerimento de matéria seca de forragem e tempo
necessário para engorda de um novilho dos 150 aos 450 kg
de peso vivo de acordo com o ganho de peso vivo diário.
(Adaptado de BALSER,1990).
As fertilizações de manutenção devem, por princípio, repor pelo
menos as quantidades exportadas dos nutrientes. As doses de P e K
têm sido definidas com base na interpretação da análise química do
solo, tendo-se por referencial níveis críticos de P e K, e nas
características do sistema de produção (Cantarutti et al., 1999; Werner
et al., 1996). As doses de N são definidas com base nas características
da intensidade do sistema de produção e na capacidade responsiva da
forrageira. Na Tabela 8 apresentam-se a variação nas doses de N, P e
K de recomendadas para fertilização de manutenção de pastos de P.
purpureum, P. maximum e B. decumbens, forrageiras adaptadas a
sistemas de produções de alto, médio e baixo nível tecnológico,
respectivamente. Apresentam-se também estimativas das quantidades
efetivamente recuperadas, considerando-se taxas de recuperação de
50, 20 e 60% para o N, P e K aplicados. Comparando-se estas
quantidades com aquelas demandadas para a produção de 650 kg de
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peso vivo (Tabela 7), que é viável de ser obtida em pastagens de e P.
maximum, P. purpureum, e mesmo de B. decumbens , observa-se que,
em geral as doses de K recomendadas são mais do que suficientes
para repor as quantidades removidas (Tabela 8). As doses de N,
recomendadas para manutenção, podem suprir estritamente as
quantidades removidas, no entanto, serão seguramente insuficientes
para produtividade animal mais elevada. Por outro lado, é possível que
as doses preconizadas para fertilização fosfatada não sejam, de modo
geral, suficientes para repor sequer as quantidades removidas com a
produção animal. Este confronto sugere que mesmo fertilizações de
manutenção tecnicamente recomendadas podem estar aquém das
necessidades de reposições dos nutrientes. Assim, mesmo pastos sob
fertilização de manutenção regular, podem estar sujeitos à queda de
produção por deficiências de nitrogênio e fósforo.
Tabela 7 - Quantidades de N, P e K na forragem consumida e
acumulada no corpo animal e a proporção dos nutrientes
retida no animal, considerando a produção de 675 kg de
peso vivo (aproximadamente 1,5 U.A./ha)
Nutrientes
Nitrogênio
Fósforo
Potássio
1

Forragem 1
Animal 2
Retenção corporal
...............Kg/ha.................... .............% ............
100,4
21,2
21
13,4
7,0
52
80,3
1,3
1,6

. Com base na demanda de 6,69 t/ha de matéria seca de forragem para ganhos de
peso de 0,5 kg/animal.dia durante 600 dias, considerando teores médios de 15, 2 e 12
g/kg de N, P e K, respectivamente (Fonte BLASER, 1990)
2
Considerando uma massa corporal de 675 kg de peso vivo, com 14, 5 e 0,9 kg/kg de
PV de N, P e K, respectivamente (FONTES, 1995).
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Tabela 8 - Faixa de doses de N, P e K recomendadas para fertilização
de manutenção de pastagens de três forrageiras e
estimativas das quantidades recuperadas pelas forrageiras
Nutriente P. purpureum
Fertilização 1

N
P
K

P. maximum

Recuperação2 Fertilização 1

B. decumbens

Recuperação2 Fertilização 1 Recuperação2

..................................................kg/ha ............................................................
100 a 150
50 a 75
40 a 50
20 a 25
40 a 50
20 a 25
18 a 22
4a5
13 a 22
3a5
9 a 22
2a5
33 a 166
20 a 100
25 a 83
15 a 50
16 a 33
10 a 20

1.

Considerando solo com disponibilidade de P e K baixa para B decumbens e média
para P. maximum e P. purpureum , de acordo com WERNER et al., (1997) e
CANTARUTTI et. al., (1999).
2
Considerando taxas de recuperação de 50, 20 e 60% das doses de N, P e K
aplicadas, respectivamente.

O animal, além de afetar as quantidades dos nutrientes que são
removidas, interfere, de forma marcante, no fluxo dos nutrientes na
pastagem (Figura 1). Esta influência tem implicações diretas sobre a
conservação dos nutrientes no sistema e, consequentemente, sobre a
sustentabilidade da produção.
Na pastagem o fluxo natural dos nutrientes se dá do solo para a
planta forrageira, por meio da absorção e desta para o solo, por meio da
senescência, morte e mineralização dos restos vegetais. Neste aspecto,
o animal interfere por meio da quantidade de forragem não consumida.
O consumo da forragem pelos animais caracteriza um desvio que
intensifica o fluxo de alguns nutrientes. A digestão promove a
mineralização da biomassa ingerida e a excreção de fezes com maiores
teores de N e P do que aqueles na dieta (Tabela 9). Observa-se que
este efeito mais pronunciado para o P e em dietas mais pobres. Além
disto, uma grande proporção do P é excretado em formas solúveis em
água, sendo que este aumenta com o teor do elemento ingerido
(WILLIANS e HAYNES, 1995) . Em geral, a relação C/N das fezes (22 a
27:1) é menor do que da forragem. Apesar disso, a mineralização do N
fecal se processa de modo mais lento, visto que grande proporção do C
nas fezes está na forma material de baixa digestibilidade, tais como
celulose, hemicelulose e lignina. Por outro lado, grande proporção do N
é excretado na forma de uréia na urina, sendo uma susceptível de
intensa transformação com perdas significativas de NH3 por

III Simpósio de Produção de Gado de Corte - 147

volatilização. Do mesmo modo, quase todo o K é excretado pela urina e
na forma iônica, prontamente acessível à absorção pelas plantas, mas
também suscetível de perda por lixiviação.
Tabela 9 - Teores de N e P na dieta e nas fezes excretadas por
bovinos, de acordo com a qualidade da dieta
Qualidade da dieta

Dieta
N

Fezes
P

N

P

28
18
11

7,0
3,0
5,1

g / kg
Rica1
Pobre2
1
2

33
13
4,7

2,8
1,1
1,5

Adaptado de HUTON et. al.(1967)
Adaptado de BUSCHBACHER (1987) e BRAZ (2001)

Além destes aspectos, deve-se considerar que, tanto as fezes
como a urina, são depositadas de forma aleatória e concentra em
pequena área (0,06 m 2) grande quantidade de nutrientes, o que
seguramente potencializa as perdas, sobretudo de N e K. A proporção
de nitrogênio excretado nas fezes, e consequentemente a sua
importância para o fluxo deste nutriente na pastagem, aumenta
exponencialmente com a intensidade de uso da forragem (Figura 5).
Em taxa de utilização da forragem disponível inferior a 30%, que
é comum nas pastagens tropicais extensivamente manejadas, cresce a
importância da reciclagem da biomassa não consumida para a
conservação dos nutrientes, conforme demonstrado para o N (Figura 4).
Nestas condições dois fatores são fundamentais: o sincronismo entre
mineralização e a demanda de nutrientes pela forrageira em
crescimento e a uniformidade de distribuição dos resíduos vegetais. O
sincronismo entre a mineralização é fundamental e depende
diretamente da qualidade da forragem remanescente que, por sua vez,
depende da intensidade de utilização da pastagem. Em pastagens sob
alta pressão de pastejo, maior proporção de nutriente recicla por meio
das excreções e a intensificação dos fluxos pode favorecer perdas
expressivas de N e K. Por outro lado, em pastagens sob baixa pressão
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de pastejo, a sobra excessiva de forragem pode condicionar a
reciclagem de resíduos vegetais com elevada relação C/N,
condicionando a manutenção de uma grande quantidade de nutrientes
imobilizados. Nestas condições. apesar do caráter conservador, o baixo
fluxo de nutrientes poderá comprometer a produtividade. É evidente
que, o equilíbrio entre a conservação e o fluxo de nutrientes na
pastagens depende, exclusivamente, do adequado manejo.

N-litter / N-excreção

20,0
15,0

10,0
5,0
0,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Taxa de utilização do pasto (%)

Figura 5 - Relação entre N no litter e nas excreções, de acordo com a
intensidade de utilização do pasto (Adaptado de THOMAS,
1992).
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A bovinocultura de ciclo curto almeja a expressão da
produtividade potencial animal, definida geneticamente, ou sejam, as
precocidades de crescimento, sexual e de acabamento, além da
eficiência nutricional.
Dentro dos limites genéticos e garantidas condições sanitárias
adequadas, o desempenho animal é o produto dos suprimento,
consumo, concentração de nutrientes e energia, digestibilidade e
metabolismo, ou seja, é o reflexo do consumo e eficiência de utilização
de nutrientes digestíveis/metabolizáveis. Neste contexto, a energia
líquida e a proteína metabolizável estabelecem as performances de
crescimento, reprodutiva ou lactacional potenciais, que então ditam as
necessidades para outros nutrientes (minerais e vitaminas).
Enquanto a quantidade total de forragem comestível disponível
determinaria primariamente a capacidade de pastejo, a qualidade da
forragem determinaria grandemente sua efetividade na promoção de
performance animal, desde que a quantidade disponível e consumo
correspondente não sejam limitantes. Assim,devemos garantir
condições de disponibilidade e qualidade de forragem não limitantes,
visando proporcionar consumo de matéria seca igual ou superior a 2,5%
do peso vivo de animais jovens.
A demanda por nutrientes é classe/categoria-dependente,
sendo as fases até 15 meses as mais complexas, por demandarem
dietas com alta densidade de energia e nutrientes disponíveis.
É desejável, sob os pontos de vista de manejo, econômico e
ecológico, ter animais em pastejo ao longo do ano. O manejo de
bovinos em pastejo enseja baixo estresse, uma vez que os animais são
mantidos em grupos, livres, em seu habitat natural. Por outro lado, as
pastagens representam uma fonte de alimento relativamente barata e
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eficiente energeticamente (poupadora de energia de origem fóssil),
compatível com as demandas da sociedade por qualidade ambiental
melhorada. Estima-se que 1 kg de matéria seca de pasto custe em
torno de U$ 0,015, enquanto 1 kg de concentrado comercial custe cerca
de US$ 0,10 a U$ 0,15.
A sociedade brasileira demanda produtos com preços
compatíveis com seu poder aquisitivo; estes produtos só poderão ser
produzidos através do melhoramento dos sistemas de produção de
baixo custo.
Em função de padrões climáticos normais e desenvolvimento
fenológico inerente à plantas forrageiras, os animais em pastejo livre
são sujeitos a variações na distribuição espacial e temporal de
nutrientes. Assim, é necessário estabelecer um balanço entre a
necessidade (requerimentos dos animais) com suprimento (fontes de
forragens), visando acomodar desvios sazonais (flutuações na
produção) e anuais da capacidade de suporte média. Esta tarefa é
facilitada durante o período chuvoso quando se dispõe de forragem
verde em crescimento.
O diferimento de pasto, ao final do período das águas, é uma
opção para reservar forragem para o período de seca. Além disso, o
diferimento constitue-se uma salvaguarda convervativa, garantindo
sementeamento, fortalecimento das reservas nutritivas e sistema
radicular para o período de rebrota pós-dormência.
A eficiência máxima de utilização da dieta resulta do
fornecimento de dietas balanceadas nutricionalmente e a performance é
limitada àquela suportada pelo nutriente primeiro limitante. Neste
contexto, é oportuno garantir fornecimento aos tecidos de substratos
acetogênicos, aminogênicos e glicogênicos, minerais e vitaminas em
equilíbrio e concentrações adequadas.
A questão crítica na utilização de alimentos fibrosos reside, no
grau de melhoramento no consumo e, ou digestibilidade, necessários
para obter a resposta de produção animal. Assim, as gramíneas
tropicais, normalmente consideradas de baixa qualidade geral para
sistemas de produção de alta produtividade, deverão ser submetidas a
práticas de manejo e nutricionais que possam compensar para
condições ambientais e fenológicas que decrescem disponibilidade de
energia potencial estocada para o animal.
As opções para otimizar o desempenho de forrageiras tropicais,
incluem o aumento da duração do período de tempo em que elas
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mantêm qualidade elevada (via renovação de tecidos) e, ou melhorar a
qualidade da forragem tropical, admitindo-se o uso de suplementações
táticas e, ou estratégicas.
PADRÕES DE CRESCIMENTO E EVOLUÇÃO DOS INDICES DE
PRODUTIVIDADE DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
A redução da idade de abate e, ou de início da vida reprodutiva
tem como consequência direta a diminuição do ciclo da pecuária.
Assim, o abate de machos bovinos em idade de 11 a 21 meses,
associada à idade à primeira cria aos dois anos e às taxas de desmame
superiores a 85%, trariam incrementos importantes nos índices
zootécnicos do rebanho, ensejando elevação na taxa de desfrute do
rebanho para níveis próximos a 40%.
Este seria o caminho para incrementar a rentabilidade de cada
produtor, bem como a eficiência e a competividade da bovinocultura de
corte, na perspectiva de ter uma unidade de produto de qualidade
conhecida e superior, produzida em períodos e custos cada vez
menores.
Neste cenário, reduz-se a quantidade de animais em recria
(categorias em desenvolvimento, improdutivas) e os animais
permanecem nesta fase por menos tempo (estoque de animais); a
eficiência alimentar deve ser melhorada ao longo dos anos por
desenvolvimento de dietas com maior densidade de nutrientes em
equilíbrio e aumentando o nível de consumo e assim, reduzindo a
proporção de energia do alimento usada para mantença. O fator tempo
requerido para produzir uma certa quantidade de ganho é uma fração
primária desta variável (Tabela 1).
Tabela 1 - Requerimento de matéria seca e proteína por um novilho
para recria / engorda dos 150 aos 450 kg de peso vivo
Ganho de peso
diário (kg)

Tempo necessário
(dias)

0,25
0,50
0,75
1,10

1200
600
400
273

Fonte: BLASER (1990)

Requerimento total
Matéria seca (kg)
7320
4460
3052
1903

Proteína (kg)
652
434
310
224
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FUNDAMENTOS DA EXPLORAÇÃO DA PRECOCIDADE
As precocidades de crescimento, reprodutiva e de acabamento
são importantes para redução do ciclo da pecuária, para maior giro do
capital e, consequentemente, para maior eficiência da atividade.
A precocidade pode ser entendida como sendo a velocidade
em que o bovino atinge a puberdade, ocasião em que o mesmo
completa o crescimento ósseo e a maior parte do conjunto da
musculação. Na puberdade os hormônios do crescimento responsáveis
pelo crescimento dos tecidos ósseos e muscular são substituídos pelos
hormônios sexuais, ocasião em que as fêmeas mostram cio e os
machos aumentam a circunferência escrotal. Na puberdade também
intensifica o enchimento dos adipócitos, ocorrendo a deposição de
gordura na carcaça. Desta maneira, as raças ou indivíduos dentro de
raças que primeiro atingem a puberdade podem ser considerados de
maior precocidade sexual e de terminação (SILVEIRA et al., 2001).
Precocidade de Crescimento
A tradução mais usual para esta precocidade é a velocidade de
crescimento, e tem como medida o ganho de peso médio diário. A
busca genética da precocidade de crescimento deve ser direcionada
para dois produtos básicos:
a) D160ND: dias para ganhar 160 kg entre o nascimento e a
desmama;
b) D240DF: dias para ganhar 240 kg entre a desmama e o
ponto final (embarque para o frigorífico), com cerca de 420 a
450 kg de peso vivo.
Estes critérios básicos evitam uma seleção direta para o peso
ao nascer e ressaltam claramente que a regra do jogo não é mais seguir
aumentando peso indefinidamente, mas sim chegar a determinados
pontos de comercialização o mais rápido possível (SANCEVERO,
2000). Animais superprecoces apresentam alta eficiência biológica,
definida como sendo o ganho de peso vivo pela energia consumida em
Mcal (Tabela 2) e boa conversão alimentar (Tabela 3).
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Tabela 2 - Eficiência biológicaa observada para animais em diferentes
sistemas de produção
Tamanho
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno

Sistema de
Produção
Superprecoce
Superprecoce
Superprecoce
Precoce

Dias de
Alimentação
139 (11,63 meses)
178 (12,93 meses)
242 (15,06 meses)
174 (16,46 meses)

Peso ao
Abate (kg)
439
492
554
591

Eficiência
biológica
52,8
48,9
45,5
45,6

a

Eficiência biológica = gramas de ganho de peso vivo/Mcal de EM consumida.
Fonte: Adaptado de WILLIANS et al. (1995).

Tabela 3 - Comparação do desempenho de animais terminados em
confinamento dos 20 aos 24 meses e dos 7 aos 12 ou 14
meses
Característica

Consumo mat.seca, kg/animal/dia
Consumo mat.seca/100 kg de PV
Ganho de peso diário, kg
Conversão alimentar, kg de mat.seca
consumida/kg de ganho de peso

Terminação
20-24
7-12 ou 14
meses
meses
8,76
7,11
2,45
2,44
1,18
1,16
7,42
6,17

Diferença
%
-18,8
-1,7
-20,3

Fonte: Adaptado de RESTLE et al. (1999)

Precocidade Sexual
A idade ao primeiro parto é característica de grande
importância zootécnica, pois marca o início do processo produtivo das
fêmeas. A redução da idade ao primeiro parto antecipa a idade
produtiva, provoca rápida recuperação do investimento, aumenta a vida
útil, possibilita maior intensidade de seleção nas fêmeas e reduz o
intervalo entre gerações.
Os rebanhos detentores de elevada precocidade sexual e
fertilidade possuem maior disponibilidade de animais, tanto para venda
como para seleção, permitindo maior intensidade seletiva e,
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consequentemente, progressos genéticos mais elevados para as
características de interesse econômico e maior lucratividade.
Para ambos os sexos a idade à puberdade, característica
indicadora da precocidade sexual dos animais, é uma importante
característica reprodutiva a ser considerada nos sistemas de produção.
A prenhez aos 14 meses é uma variável individual de grande impacto
sobre o desempenho econômico do empreendimento.
O sistema de recria deverá estar relacionado com os objetivos
produtivos do estabelecimento e a idade em que se pretende realizar o
primeiro acasalamento. LAMOND (1970) definiu como peso crítico
para o acasalamento o peso mínimo médio que o rebanho deverá
apresentar para obter elevadas taxas de concepção. Assim, a recria das
fêmeas deve ser feita em condições nutricionais e sanitárias que
permitam atingir esses pesos, para que seja possível a ocorrência da
primeira concepção na idade desejada. Existem também evidências de
que, para obter elevadas taxas de concepção e manutenção da
gestação no primeiro acasalamento, essa fêmea já deverá ter
apresentado mais de um ciclo estral antes da estação de cobrição.
A puberdade relaciona-se com o desenvolvimento pré e pósdesmama. Portanto, para que sejam promovidas ao rebanho de
reprodução e possam continuar em desenvolvimento, atingindo a
maturidade fisiológica em boas condições físicas e fisiológicas,
tornando-se assim produtoras regulares ao longo de suas vidas
produtivas, recomenda-se proceder a cobertura de novilhas quando
atingirem determinados pesos de acordo com o nível nutricional
disponível (Tabela 4).
Tabela 4 - Pesos recomendados para novilhas no início da estação de
monta, de acordo com o nível nutricional
Nível nutricional
Adequado
Razoável
Inadequado
Considerando o peso adulto de 500 kg
Nível nutricional ótimo
Nível nutricional razoável
Nível nutricional inadequado
Fonte:SPIRE e SPIRE (1984)

Peso recomendado
50-55% do peso adulto
60-70% do peso adulto
75-80% do peso adulto
250 – 275 kg
300 – 350 kg
375 – 400 kg
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Precocidade de Acabamento
A avaliação dos produtos jovens, na desmama e ao sobreano,
por precocidade de terminação é alternativa válida. A data e, ou idade
ao embarque e a classificação no frigorifico são diretas e fáceis de
serem colhidas.
A precocidade de terminação, avaliada de diferentes formas e
processos, pode ser expressa em dias para chegar a um determinado
estado, grau de acabamento ou espessura mínima de gordura de
cobertura.
INTEGRAÇÃO ANIMAL-DIETA
Uma vez que o animal é o integrador final de efeitos
dietéticos, tem sido sugerido que a expressão completa de quantidade e
qualidade de forragem adequados para o animal em pastejo viria da
avaliação do animal em si.
Animais em pastejo livre experimentam períodos de subnutrição, e nutrição compensatória no processo de satisfazer
requerimentos durante seu ciclo de vida, sendo submetidos aos
impactos de mudanças de alimento.
O tamanho do animal e a capacidade gastrintestinal são
limitantes para o consumo e utilização de dietas de forragem;
geralmente animais menores (abaixo de 100 kg) são menos hábeis para
extrair energia de carboidratos estruturais, sendo a ruminação e
passagem de partícula um problema para animais jovens. A ruminação
é um processo essencial na extração fermentativa de energia de fibra
retida; parece que a taxa de ruminação é mais limitante que capacidade
digestiva, taxa de fermentação ou volume gastrintestinal.
A digestão ótima dos carboidratos celulósicos por ruminantes
depende da retenção seletiva no rúmen; uma falha desta retenção
seletiva promoveria perda fecal de fibra potencialmente digestível em
todos animais, e perdas proporcionalmente maiores nos animais
menores. Com retenção seletiva, perda potencial de nutrientes
digestíveis é reduzida, mas ao custo de enchimento aumentado. A
limitação de enchimento é mais severa no caso de gramíneas de menor
qualidade. Isto representa um problema para ruminantes pequenos que
têm altos requerimentos de energia e consumo em relação a sua
capacidade gastrintestinal.
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A procura por uma eficiência digestiva superior de uma espécie
animal deve ser interpretada à luz da habilidade do animal ou para
selecionar alimento de alta qualidade ou para passar mais
eficientemente matéria não digerida; a remoção de fibra lentamente
digerida faria da taxa de digestão um fator importante, porque matéria
digerindo rapidamente formaria uma maior parte da energia digestível,
por unidade de tempo, enquanto passagem de fibra reduziria digestão
eficiente de matéria celulósica.
Os animais menores tendem a passar partículas fecais
menores; a produção de partículas fecais mais finas em animais
pequenos é provável resultar do animal menor necessitando processar
partículas para passar através de se orifício retículo-omasal menor.
Quanto maior o tempo e energia que são gastos na extração de energia
de substratos difíceis(refratários à digestão), menor a eficiência geral
devido às limitações de consumo e a energia gasta com a retenção
seletiva e ruminação. Portanto, eficiência é uma função de consumo de
energia e a diluição das funções de mantença. Neste contexto,
digestibilidade máxima pode não ser interessante se o tempo de
retenção da ingesta no rúmen for muito longa.
A dieta é determinada pelo comportamento de alimentação e
disponibilidade, densidade e morfologia da forragem. O comportamento
de alimentação do animal e a natureza da dieta, portanto, determinam a
fermentação do rúmen e suas características.
As gramíneas tropicais de digestão mais lentas não são
condusivas a alto consumo, e corpos maiores ou, alternativamente,
alimentação seletiva sobre gramíneas são estratégias necessárias. As
gramíneas tropicais são raramente mais que 70% digestível e declina
para 40% ou menos à maturidade, mas elas mostram uma ampla faixa
nutricional na forragem em pé. Os ruminantes menores poderiam
alimentar não seletivamente em gramíneas tropicais jovens, imaturas e
de alta qualidade, mas teriam de tornar crescentemente seletivos
quando as gramíneas amadurecem e apresentam grande diferenciação
morfológica e nutritiva entre partes da planta. Assim, eles
compensariam sua menor capacidade digestiva evitando o consumo de
parede celular de forragens de baixa qualidade.
Entretanto, a seleção pode não ser vantajosa ao animal por
causa de tempo adicional e custo de energia para pastejo. Os animais
que são ativamente discriminantes entre componentes alternativos de
stand de forragem são prováveis tomar bocados menores a taxas de
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bocado menores que aqueles que não são. Portanto, qualquer
vantagem em termos da concentração de nutrientes na forragem
ingerida pode ser compensada pela desvantagem de uma redução na
taxa de ingestão de forragem.
Assim, para os animais jovens com altos requerimentos
metabólicos, característicos da bovinocultura de ciclo curto, a estratégia
a ser explorada seria a oferta de relvado denso, disponibilizando uma
dieta composta de forragens de alta qualidade, com alta densidade
calórica e de nutrientes disponíveis; compensações táticas e, ou
estratégicas seriam efetuadas via suplementação adequada.
MATURIDADE, DIFERENCIAÇÃO MORFOLÓGICA E VALOR
NUTRITIVO
A qualidade da forragem é, talvez, o fator mais importante
influenciando a produtividade de bovinos em pastejo. As plantas
forrageiras suprem energia, proteína, minerais e vitaminas aos animais
em pastejo livre.
Uma vez garantida a elevada produtividade dos rebanhos pelos
programas de melhoramento genético, os recursos forrageiros
disponíveis deverão garantir a obtenção destes potenciais, ou seja, não
deve constituir em fator limitante à expressão plena do limite genético.
A baixa eficiência da produção de bovinos com base em
forrageiras tropicais é devida à baixa densidade calórica da dieta
(concentração de parede celular e grau de lignificação) e ao
desequilíbrio de nutrientes (proteína, fósforo, sódio, cobalto, relação
acetato:propionato, ...).
A energia é o componente mais significativo dos requerimentos
nutricionais de bovinos. As paredes celulares de plantas servem como
fonte (reserva) principal de energia para ruminantes, constituindo-se em
banco de energia potencial. A energia nas plantas forrageiras está
primariamente na forma de polissacarídios estruturais (celulose,
hemicelulose, pectina) que são encontrados nas paredes celulares e
podem responder por 600-800 g/kg de matéria seca da forragem.
A eficiência (taxa e extensão de utilização) com que paredes
celulares são usadas pelos organismos degradadores é alterada por
fatores ambientais e nutricionais (manejo, alternativas de
suplementação, correção de desequilíbrios de nutrientes), assim como
condições dentro da célula que regulam processos de ponto de
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controle, polimerização e reações de deposição de compostos fenólicos,
espessamento da parede celular, associados à diferenciação e
desenvolvimento/maturidade da planta.
No relacionamento da qualidade da matéria seca com
utilização animal, há necessidade de integrar aspectos estruturais e de
desenvolvimento de parede celular junto com sua composição. A
digestibilidade, fermentação microbiana e consequente energia
disponível dos polissacarídios estruturais é influenciada por fatores
relacionados à planta, ao animal e aos diferentes microrganismos e
suas capacidades enzimáticas.
Pelo lado da planta, variação na digestibilidade de matéria seca
pode ocorrer a partir de diferenças na concentração e digestibilidade de
parede celular.
Assim, o caráter e valor nutritivo dos alimentos e
forragens são determinados por dois fatores: a proporção de parede
celular(aspecto quantitativo) e características intrinsecas de
componentes da parede celular, como o grau de lignificação (aspecto
qualitativo).
Todas forragens são compostas de uma população
heterogênea de tipos de células, cada uma das quais tem uma parede
celular com propriedades únicas. Forragens diferem no valor nutritivo
potencial da sua fração parede celular (fibra), por causa das diferenças
tanto na quantidade de paredes celulares derivadas de vários tipos de
células consumidas pelo animal como pelas suas degradabilidades
individuais. Estimativas de relações de folhas, bainhas de folhas e
colmos refletem ,a um nível morfológico, variações nas quantidades de
diferentes tipos de células presentes.
A utilização por ruminantes, de componentes de parede celular
é diferente para várias frações de plantas e estádios de
desenvolvimento, assim como para diferentes tipos de paredes
celulares. As células lignificam de acordo com o tipo e idade da célula.
Paredes de células de mesófilo, floema e parênquima jovens são pouco
lignificadas, enquanto as de esclerênquima e xilema velhos são
altamente lignificadas. Há diferenças marcadas no processo de
lignificação e estrutura de lignina formada.
A lignificação da parede celular pode limitar fermentação
microbiana ou hidrólise enzimática de polissacarídios, por ensejar falta
de acesso físico a polissacarídios. A área disponível ou quantidade de
polissacarídios disponível exposto superficialmente é o determinante
isolado mais importante de degradabilidade.
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As espécies forrageiras tropicais apresentam grande potencial
de produção. Entretanto, a acumulação de matéria seca ao longo do
crescimento da planta é acompanhada do espessamento e do aumento
da lignificação da parede celular, comprometendo, assim, sua qualidade
como alimento para os ruminantes.É oportuno salientar que no sistema
pastejo quem colhe a forragem é o animal; portanto, não há
necessidade de acumular muita matéria seca para depois colher, podese usar períodos de descanso menores (21 a 35 dias) visando explorar
o fator qualidade.
A extensão da digestão dos tecidos vegetais depende da maior
ou menor facilidade com que os microrganismos têm acesso aos
tecidos mais profundos. Dessa maneira, a ação dos microrganismos ao
longo dos tecidos depende do arranjo, do espessamento e da
composição da parede celular.
A lignificação e o espessamento da parede celular ocorre
concomitantemente à maturação fisiológica dos vegetais e de forma
mais acentuada nas gramíneas. Estas características apresentam
implicações na utilização do material vegetal, quando destinado à
alimentação dos ruminantes.
O envelhecimento de tecido é um mecanismo principal
associado com a redução de digestibilidade de matéria seca das folhas;
esta redução resulta principalmente no decréscimo da digestibilidade da
parede celular antes que da redução nas frações de conteúdo celular.
Neste contexto, é mais uma função das interações na matriz da parede
celular (lignina e complexos carboidratos – compostos fenólicos) que, a
simples concentração de constituintes de parede celular (qualidade
antes que quantidade de fibra).
Ao reduzir a digestibilidade da dieta e, assim, aumentando
tempo de retenção da ingesta no rúmen, promove redução no consumo
de matéria seca.
A qualidade de forragem é indicativo de vários fatores
contrastantes: o suprimento de parede celular da planta, sua
digestibilidade ótima e a taxa de digestão. A taxa de digestão (Kd de
FDN) é importante porque ela estabelece a quantidade de energia
alimentar disponível por unidade de tempo, que por sua vez controla a
taxa de crescimento dos microrganismos degradadores de parede
celular potencialmente digestível.
O aumento de digestibilidade de forragem pelo aumento da
digestibilidade da parede celular antes que pela redução da quantidade
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de material de parede celular pode ser um meio de manter a resistência
ao acamamento, aos estresses (doenças e pragas) e eficiência
fotossintética via arquitetura da planta.
São mais factíveis os aumentos na digestibilidade como um
resultado de degradação microbiana aumentada de tecidos lentamente
digestíveis, e não via mudança na degradação dos tecidos mais
resistentes (tecidos protegidos de degradação por camada inerte de
complexos carboidratos -compostos fenólicos) ou mudanças na
anatomia das folhas.
A exploração da eficiência de desempenho animal e da
forragem presume um padrão de pastejo menos seletivo e uma
fermentação de carboidratos fibrosos no rúmen mais desenvolvida, via
manejo que garanta oferta de plantas relativamente não diferenciadas
nutricionalmente e que mantenham componentes de parede celular
disponíveis (livres de lignificação).
MANEJO DE PASTAGENS E DENSIDADE DE NUTRIENTES
A manutenção de uma comunidade (relvado) de plantas
vigorosa, produtiva, de alto valor nutritivo (alta qualidade) permitiria
manter um nível de consumo dos nutrientes essenciais balanceados e
adequados.
A utilização de pastejo como um tratamento pré-condicionante
para melhorar a qualidade de forragem e prolongar o período de alto
valor nutritivo, assegurando altos níveis de proteína, fósforo,
digestibilidade da matéria orgânica (energia disponível), redução dos
níveis de resíduos de matéria seca indigestíveis (fundo de energia
irrecuperável), beneficiaria o desempenho dos bovinos.
As práticas de pastejo que interrompem o processo de
maturação normal das gramíneas forrageiras, prolongam o estádio de
crescimento vegetativo, retardando ou prevenindo a produção de
colmos e inflorescências, mantêm níveis nutritivos maiores nas
pastagens.
Durante a estação de crescimento, em pastagens cultivadas,
em regiões de precipitação moderada a alta, regularmente distribuída, é
possível prolongar o estádio vegetativo, através de períodos de rebrota
múltiplos, possibilitando a colheita de unidades morfológicas (perfilhos)
novas, tenras, suculentas, portanto, retendo (conservando)
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inputs(aportes) significativos de nutrientes, em equilíbrio, na dieta dos
bovinos.
Manejo para Qualidade
O manejo para qualidade envolve um conjunto de
práticas/atividades destinadas a alterar a morfologia ou retardar a
maturidade da planta, dentro da meta de aumentar o nível de nutrientes
digestíveis na dieta para bovinos e garantir desempenho compatível
com a bovinocultura de ciclo curto.
A nível de relvado procura-se a remoção de crescimento velho,
aumentar a disponibilidade de ou melhorar a acessibilidade a perfilhos
imaturos, tenros, suculentos; sob o ponto de vista morfológico, almejase uma alta relação folha:colmo, ensejando uma maior quantidade de
tecidos com células contendo paredes celulares menos lignificadas.
Assim, o manejo para qualidade procura substituir colmos e folhas
senescentes ou em início de senescência, por caules jovens e folhas
recém-expandidas, ricas em tecidos meristemáticos.
Os bovinos naturalmente concentram pastejo em áreas
pastejadas com frequência, por causa da densidade de nutrientes e
ausência de biomassa morta em stand velho que interfere com seleção
de material verde. Portanto, o manejo para qualidade envolve pastejo
pesado, direcionado e em épocas estratégicas, para remover forragem
velha, senescente, de baixa qualidade.
Uma vez que a habilidade dos animais de colher material verde
depende, em alguma extensão, da acessibilidade do material verde e
que a habilidade seletiva é aumentada quando o material verde é
fisicamente mais separado do material morto, colmos residuais reduzem
a eficiência de pastejo. Assim, o manejo para qualidade, além de
melhorar a qualidade da forragem, melhora a acessibilidade de rebrota
subsequente.
A resistência das plantas ao pastejo pode ser devido a
mecanismos de escape ou tolerância. O mecanismo de escape reduz a
probabilidade da planta ser desfolhada e o de tolerância facilita o
crescimento após a desfolha.
Em essência, com o manejo para qualidade procura-se retardar
a maturidade fisiológica pela frequência de desfolha de pasto,
ensejando uma relação folha/colmo aumentada, explorando a
plasticidade fenotípica, capacidade de resiliência, ganho
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compensatório e tendência de recuperação da homeostase inerentes
às plantas forrageiras, para não comprometer a produção de matéria
seca (PAULINO et al., 2001).
ESTAÇÕES DE PASTEJO E ADMINISTRAÇÃO SAZONAL DE DIETA
A produtividade dos animais em pastejo livre depende do
suprimento de nutrientes da forragem, sua composição e mudanças de
características com o tempo. Ao longo do ano ocorre naturalmente uma
grande heterogeneidade de composição, fenologia, maturação e
palatabilidade relativa de partes/espécies de plantas, no lado da
produção.
Em um sistema de produção de bovinos em pastejo ao longo do
ano, considerando as variações sazonais inerentes aos trópicos e
subtrópicos e aspectos fenológicos próprios das plantas forrageiras,
soluções alternativas devem ser delineadas para sincronização das
necessidades de pastejo com as variações quantitativas e qualitativas
normais. Admite-se o uso complementar de várias fontes de capacidade
de pastejo para atingir balanço sazonal.
Para o estabelecimento de pastejo adequado, o planejamento e
monitoramento de práticas de pastejo afetando o grau de desfolha das
plantas deve considerar não somente os níveis médios de desfolha,
mas também a magnitude da variação anual, sazonal e mensal dentro
daquelas médias. Diferenças entre anos são altamente significativas, os
maiores consumos sendo em anos quando a forragem permanece
verde mais tempo e, consequentemente, mais palatável por período
mais longo.
A produção e qualidade de forragem varia ao longo do ano;
como uma consequência, capacidade de suporte não é constante,
independentemente de manejo. Os efeitos das mudanças no relvado e
a resposta do animal às condições ambientes são adicionalmente
impostos sobre esta situação flutuante. Uma vez que muitas variáveis
atuam sobre as respostas da forragem e do animal e suas interações,
não é possível expressar qualquer política ou sistema de manejo geral;
as soluções só são possíveis a partir de um conjunto de condições;
logo, a determinação do manejo próprio é fruto de ciência e arte.
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O Ciclo de Crescimento e Fluxo de Nutrientes nas Plantas Forrageiras
É desejável ter animais em pastejo sobre forragem verde, em
crescimento, o máximo de tempo quanto possível. Entretanto, o ciclo
anual de produção de forragem em climas tropicais inclue os ciclos de
qualidade e quantidade. A produção de forragem é concentrada em
épocas nas quais a umidade e nutrientes do solo, luminosidade e
temperatura são suficientemente condutivas do crescimento da planta.
O conhecimento das tendências de nutrientes nas plantas
forrageiras disponíveis para animais em pastejo ajudaria na obtenção
de sua utilização mais conveniente (oportuna), na predição de
deficiências de nutrientes e sugeriria necessidades de suplementação.
O estádio de crescimento afeta grandemente os níveis nutritivos
em plantas forrageiras. Isto resulta em um ciclo de
suprimento/qualidade de forragem distinto durante o ano constituído das
seguintes fases: transição secas-águas; águas; transição águas-seca e
seca. Na Tabela 5 caracterizam - se alterações qualitativas ocorridas
em pastagens durante diferentes períodos do ano, por meio de
levantamento de dados referentes a composição bromatológica de
gramíneas do gênero Brachiaria, em estudos relacionados a
suplementação de bovinos em pastejo (DETMANN, 1999;
ZERVOUDAKIS et al., 1999; GOMES JR, 2000; KABEYA, 2000;
PAULINO et al., 2000; SANTOS, 2000; ZERVOUDAKIS et al., 2000;
DETMANN, 2002; MORAES et al., 2002a; MORAES et al., 2002b;
PAULINO et al., 2002a; PAULINO et al., 2002b; ZERVOUDAKIS et al.,
2002a; ZERVOUDAKIS et al., 2002b).
Em virtude da extensa variabilidade na composição
bromatológica de gramíneas tropicais durante o ano, torna-se de
fundamental importância no estabelecimento de estratégias para
exploração de bovinocultura de curta duração em pasto, o
conhecimento do valor nutricional das pastagens, notadamente das
características das frações nitrogenadas(Figura 1), bem como o
conteúdo e características da FDN desta forragem.
Na avaliação da compilação de dados sobre a composição
bromatológica de gramíneas do gênero Brachiaria durante diferentes
períodos do ano, destacam-se os elevados valores referentes a frações
de proteína indisponível em detergente ácido (PIDA) principalmente em
pastagens durante o período seco do ano (Figura 1). Neste sentido,
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além do teor reduzido de proteína durante este período, constata-se que
grande parte desta se torna indisponível para o animal.
Tabela 5 - Composição bromatológica média de pastos do Gênero
Brachiaria em função de diferentes períodos de coleta
durante o ano
1/

Períodos
2/

Parâmetros

Seca-Águas

Águas

Águas-seca

Seca

PB

Média
EPM
n

7,16
2,156
3

9,66
0,353
18

8,39
0,665
8

5,07
0,518
7

FDN

Média
EPM
n

67,30
5,535
3

70,08
0,929
17

70,26
0,612
8

73,43
1,583
8

FDNi

Média
EPM
n

18,80
6,695
2

10,73
3,360
2

-------------

39,56
0,590
2

LIGNINA

Média
EPM
n

8,55
3,355
2

7,00
1,692
3

9,13
----1

8,35
0,967
4

PIDN

Média
EPM
n

36,17
16,570
2

39,42
3,835
2

45,22
----1

43,92
1,580
2

PIDA

Média
EPM
n

9,41
4,705
2

5,42
0,860
2

7,35
----1

13,63
1,869
4

1/

Seca-Águas: Período compreendido entre os meses de Setembro e Novembro.
Águas: Período compreendido entre os meses de Dezembro e Fevereiro;
Águas-Seca: Período compreendido entre os meses de Março e Maio;
Seca: Período compreendido entre os meses de Junho e Agosto;
2/
Amostras obtidas via simulação do pastejo animal e extrusa esofágica.
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Períodos do Ano

Figura 1 - Variações nas frações nitrogenadas, em porcentagem da MS,
em amostras de Brachiaria decumbens, coletadas entre os
meses de dezembro de 1997 a outubro de 1998.
Fonte: GOMES JUNIOR, 2000 (Adaptado).

Uma síntese do ciclo de qualidade de forragens é que
folhagem de plantas herbáceas durante o período de crescimento é alta
em proteína, fósforo e caroteno (precursor da vitamina A), mas todos
três componentes declinam rapidamente quando as plantas
amadurecem, concomitantemente com o incremento das frações
indisponíveis da fibra(FDNi) e da proteína(PIDA).
Transição Seca-Águas
Após as primeiras chuvas de primavera, os brotos são aquosos,
tenros, ricos em nitrogênio não protéico, com baixa matéria seca. Sob o
ponto de vista fisiológico, as reservas de carboidratos passam por
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períodos de rápida depleção durante a iniciação de crescimento de
primavera; quando a folha está no início de desenvolvimento, ela pode
encontrar um balanço negativo de carbono, mesmo durante o período
de luz diário.
No início da estação das chuvas há uma rejeição da forragem
seca pelos animais, que preferem as brotações novas, ainda escassas
e insuficientes para atender o consumo. Assim, as áreas de pastejo
devem ser reservadas para rebrota, após serem submetidas a pressão
de pastejo intensa para retirada dos resíduos de forragem
remanescentes (manejo para qualidade).
Os níveis de nutrientes na forragem e a digestibilidade da
matéria orgânica são altos, ensejando ganhos de peso na faixa de 1,0
kg/animal/dia no período de outubro a dezembro(Tabelas 6 e 7).
Observa-se que, mesmo nesta fase, ocorre resposta à suplementação
protéica, ensejando incremento de cerca de 200g para o suplemento
com 24% de proteína.
Tabela 6 - Composição percentual dos suplementos e bromatológica
dos suplementos e capim mombaça
Itens
Ingredientes (%):
Mistura Mineral
Soja grão moído
Milho grão moído
Composição Bromatológica (%):
MS
MO
PB
EE
Cinzas
CHOT
FDN
CNF
a

Níveis protéicos(%)
SAL
8
16
24
100
-----

5
--95

5
30
65

5
60
35

98,7
---------------

88,9
93,1
8,8
6,0
1,9
83,3
14,3
69,0

89,7
92,0
15,7
10,2
2,9
71,2
15,5
55,7

90,5
91,0
22,5
14,4
4,0
59,1
16,7
42,4

Amostra obtida via simulação manual de pastejo.
Fonte: MORAES, et al. (2002a).

a

Mombaça

29,9
90,3
10,3
2,76
7,59
79,3
67,1
12,2
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Tabela 7 - Médias para peso vivo final (PVfinal), ganho médio diário
(GMD), rendimento de carcaça (RC) e consumo de
suplemento em função dos diferentes níveis de proteína
Variáveis
PVfinal (kg)a
GMD(kg/dia)
RC (%)
Consumo Suplemento (kg/animal/dia)

Níveis de proteína (%)
SAL
8
16
24
392,80 411,60 421,60 430,50
1,065 0,992 1,140 1,258
52,50 51,38 51,45 50,21
0,06
1,00
1,00
1,00

CV (%)
2,10
11,20
11,70

a

Médias ajustadas por covariância
Fonte:Adaptado de MORAES et al. (2002a)

Época das Águas
Durante crescimento rápido de primavera/verão, forrageiras
herbáceas normalmente contêm nutrientes suficientes para promover
crescimento, ganhos de peso, melhoramento na condição do corpo e
produção de leite.
Quando muita forragem consiste de plantas em crescimento em
folhas verdes, pressão de pastejo passa a ter efeito sobre o consumo
de nutrientes a partir do ponto em que disponibilidade de forragem limita
diretamente o consumo de matéria seca.
Durante o período de crescimento ativo das plantas, a desfolha
aumentada associada com pastejo pesado, em períodos curtos e
estratégicos (manejo para qualidade), pode mesmo resultar em
melhoria na qualidade de forragem. Portanto, para a obtenção de
suprimento abundante de forragem de boa qualidade nesta fase de
crescimento intenso das forrageiras, preconiza-se o uso intercalado de
manejo para qualidade com manejo para quantidade (PAULINO et
al., 2001). Neste contexto, visualiza-se ganhos de peso em torno de 1,2
kg/animal/dia no período de dezembro a fevereiro. Animais
frequentemente respondem a proteína extra durante a estação das
águas, um período em que qualidade da pastagem, em termos de
digestibilidade e conteúdo de proteína, é alta(Tabelas 8 e 9; 10 e 11),
ensejando ganhos adicionais de 200-300g, possibilitando a obtenção de
ganhos de peso de até 1,38 kg/animal/dia(PAULINO et al.,2002) .
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Tabela 8 - Composição percentual dos suplementos, com base na
matéria natural

Ítens
Ingredientes (%):
Mistura Mineral
Uréia/sulfato de amônio (9:1)
MDPS
Sorgo Grão moído
Milho Grão Triturado

SAL

a/

100,0
---------

MGM

Tratamentos
MDPS
SM

12,5
12,5
----75,0

12,5
12,5
75,0
-----

12,5
12,5
--75,0
---

90,94
98,92
41,17
4,71
1,08
53,04
11,3
41,74

90,40
98,71
41,10
2,74
1,29
54,87
28,15
26,72

89,80
98,82
42,4
2,96
1,18
53,46
9,95
43,51

Braquiária

b

Composição Bromatológica (%):
Matéria Seca
Matéria Orgânica
Proteína Bruta
Extrato Etéreo
Cinzas
Carboidratos Totais
Fibra em Detergente Neutro
Carboidratos Não Fibrosos
a/

98,7
---------------

23,25
93,02
11,71
1,25
6,98
80,06
66,22
13,84

SAL: Mistura Mineral à vontade;
MGM: Suplemento contendo milho grão moído;
MDPS: Suplemento contendo milho desintegrado com palha e sabugo;
SM: Suplemento contendo sorgo moído;
b/
Amostras obtidas via pastejo simulado
Fonte: PAULINO et al.( 2002a).

Tabela 9 - Desempenho dos Animais
Itens
PV Inicial (Kg)
a
PV Final (Kg)
a
GDP Total (Kg)
a
GMDiário (g)
Consumo Suplemento (g/animal/dia)
a

1/

SAL
265,00
362,25
97,25
1,16
79

Tratamentos
MGM
MDPS
270,00
265,50
378,50
381,75
108,5
116,25
1,29
1,38
491
519

Efeito relativo a tratamento não significativo pelo teste F (P>0,10).
Fonte: PAULINO et al.( 2002a).

SM
265,50
362,75
97,25
1,16
567
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Tabela 10 - Composição percentual dos suplementos com base na
matéria natural e bromatológica dos suplementos e da
extrusa esofágica, com base na matéria seca
Ítens
Ingredientes (%):
Mistura Mineral
Uréia/Sulfato de Amônio (9:1)
Farelo de Soja
Milho Grão Triturado
Promil 21
Farelo de Trigo
Composição Bromatológica:
Matéria Seca (%)
b
Cinzas
b
MO
b
PB
b
EE
b
Carboidratos Totais
b
FDN
b
Carboidratos Não Fibrosos

SAL

a

MFS

Tratamentos
FGFS FTFS

100,0
-----------

10
10
50
30
-----

10
10
30
--50
---

10
10
40
----40

-----------------

90,93
3,69
96,31
54,16
3,00
39,15
10,42
28,73

90,38
4,61
95,39
53,86
2,19
39,34
23,07
16,27

91,29
4,37
95,63
52,84
2,38
40,41
20,87
19,54

Extrusa

13,17
10,63
89,37
10,82
0,59
77,96
66,62
11,34

a

SAL: Mistura Mineral à vontade;
MFS: Suplemento contendo milho grão moído e farelo de soja;
FGFS: Suplemento contendo Farelo de Glúten de Milho (Promil 21-CARGIL) e Farelo de
soja;
FTFS: Suplemento contendo Farelo de Trigo e Farelo de soja.
b
%MS.
Fonte: ZERVOUDAKIS et al.( 2002a).

Tabela 11 - Desempenho dos Animais
Tratamentos
Itens
PV Inicial (Kg)
PV Final (Kg)
GDP Total (Kg)
a
GMDiário (g/animal)
Consumo Suplemento (g/animal/dia)
a

SAL
162,2
230,7
68,5
820
----

MFS
177,5
257,3
79,8
950
700

FGFS
176,8
262,2
85,4
1020
700

Efeito relativo a tratamento não significativo pelo teste F (P>0,10).
Fonte: ZERVOUDAKIS et al.( 2002a).

FTFS
171,5
253,0
81,5
970
700

CV (%)
-------13,15
13,15
-----

174

Transição Águas-Seca
Os teores de proteína, fósforo e caroteno seguem padrões
similares através do ciclo de crescimento da planta, sendo altos em
plantas herbáceas em crescimento rápido. Entretanto, quando estas
plantas começam a amadurecer os teores de alguns nutrientes reduzem
abruptamente e deficiências dietéticas podem ocorrer.
À medida que a proporção de forragem seca ou morta aumenta
no relvado para o fim da estação de crescimento, os animais tornam
mais seletivos e o consumo pode ser reduzido.
Quando oportunidades para pastejo seletivo são diminuídas,
maior quantidade de forragem madura (com menores teores de
nutrientes e digestibilidade) seria ingerida e consumos de nutrientes e
energia adicionalmente reduzidos; como conseqüência os níveis de
ganho são reduzidos(Tabelas 12 e 13).
Associando diferentes fontes protéicas em suplementos múltiplos,
ZERVOUDAKIS et al.(2002b) constataram efeitos benéficos de
suplementação protéica (UFSMG), que proporcionou desempenhos
superiores em 40%, 42% e 19%, em relação aos tratamentos mistura
mineral, MGS e UMG, respectivamente.
Ressalta-se no presente estudo o desempenho inferior dos
animais submetidos à suplementação com milho e sal (MGS), que
apresentava inadequada proteína degradada no rúmen em sua
composição. Neste sentido, ZINN e OWENS (1983) destacam que
baixas concentrações de amônia em suplementos com grande
quantidades de milho pode ser devido à menor degradabilidade ruminal
da proteína do milho. Adicionalmente, competição direta por N entre
bactérias amilolíticas e celulolíticas pode posteriormente limitar a
celulólise. Dentro deste enfoque, suplementos contendo milho e com
inadequada proteína degradada no rúmen induziria baixas
concentrações de amônia ruminal que juntamente com a depressão do
pH, podem atuar de forma a inibir o crescimento microbiano,
prejudicando com isso a digestão da fibra. Posteriormente, os
microrganismos fermentariam a forragem mais lentamente, retardando
com isso a taxa de passagem e reduzindo tanto o consumo como o
desempenho dos animais, fato este verificado para os animais
suplementados com MGS.
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Tabela 12 - Composição percentual dos suplementos e composição
bromatológica dos suplementos e da extrusa esofágica
Itens
Ingredientes(%)
Mistura Mineral
Uréia/Sulfato de Amônio (9:1)
Sal Comum
Farelo de Soja
Milho Grão Triturado
Composição Bromatológica;
MS (%)
b
Cinzas
b
MO
b
PB
b
EE
b
Carboidratos Totais
b
FDN
b
Carboidratos Não Fibrosos

Tratamentos
a
SAL
MGS
100,0
---------

Extrusa
UMG

UFSMG

15
--15
--70

15
15
----70

15
15
--35
35

91,45
1,39
98,61
6,65
4,47
87,49
10,53
76,96

91,47
1,39
98,61
47,69
4,47
46,45
10,53
35,92

91,82
2,86
97,14
61,07
2,99
33,08
9,40
23,68

15,36
8,60
91,40
8,13
0,90
82,37
70,57
11,80

a

SAL: Mistura Mineral à vontade;
MGS: Suplemento contendo milho grão moído e Sal comum;
UMG: Suplemento contendo Uréia e milho grão moído;
UFSMG: Suplemento contendo Uréia, Farelo de soja e milho grão moído.
b
%MS.
Fonte: ZERVOUDAKIS et al.(2002b).

Tabela 13 - Desempenho dos Animais
Tratamentos
SAL
MGS
UMG UFSMG CV(%)
Itens
284,43 249,86 249,0 249,71
PV Inicial (Kg)
291,57 292,43 299,86 310,00
PV Final (Kg)
43,14 42,47 50,86 60,29 26,26
GDP Total (Kg)
a
385b
380b 454ab 538a 26,26
GMDiário (g/animal)
----440
480
483
Consumo Suplemento (g/animal/dia)
a

Médias seguidas por letras diferentes, são diferentes (P<0,10).
Fonte: ZERVOUDAKIS et al.(2002b).
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Desta forma, suplementos contendo milho devem ser
cuidadosamente formulados, pois o fornecimento de proteína
degradável no rúmen em adição aos grãos reduz seus efeitos
deletérios,
potencializando
a
utilização
de
forragem
e
consequentemente o desempenho de bovinos em pastejo durante o
período de transição àguas-seca (ZERVOUDAKIS et al., 2002b).
Como os teores de nutrientes na forragem ingerida e
desempenho animal são linearmente associados, torna-se necessária a
intervenção mais significativa, para sustentar níveis adequados de
nutrição, via suplementação, se o objetivo for manter ganhos acima de
1,0 kg/animal/dia, no período de abril a junho.
Quando a taxa de remoção de componentes de alta qualidade
do relvado excede a taxa de renovação, a necessidade de
suplementação deve ser considerada ou as consequências da
subnutrição aceitas. A suplementação de rebanhos em pastejo é mais
crítica a altos níveis de carga animal que a níveis de pressão de pastejo
moderados.
Época da Seca
É desejável ter animais em pastejo sobre forragem verde, em
crescimento, o máximo de tempo quanto possível. Entretanto, em
regiões tropicais o crescimento das plantas é mais sujeito a limitações
relacionadas à precipitação e umidade e nutrientes do solo. Portanto,
plantas verdes e em crescimento não são disponíveis o ano todo e
conciliações em níveis nutritivos são necessárias na satisfação de
pastejo ao longo da estação ou sistema de pastejo 12 meses.
Uma vez que durante o período seco (de dormência) o
crescimento via rebrota é interrompido, por causa de uma combinação
de estádio fenológico e limitações de condições ambientes e o
suprimento de forragem pode declinar devido ao consumo, o
desperdício e intemperismo natural, a relação suprimento-demanda de
forragem pelo animal deve ser administrada pelo ajuste da pressão de
pastejo pelo lado do rebanho (descarte, venda, transferência de
animais), mas também pelo lado da pastagem; caso contrário, como
conseqüência, crescimento e produção animal tendem para uma
sazonalidade estrita.
Neste contexto, o diferimento de pasto constitui uma opção (para
minimizar os efeitos da sazonalidade), com poder tampão contra
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variações sazonais normais e previsíveis (regiões com regime
pluviométrico regularmente distribuído por 4 a 6 meses – sistemas em
equilíbrio), garantindo que disponibilidade (quantidade) de forragem
não seria limitante ao consumo e desempenho dos animais. O conceito
de diferimento aqui aventado difere do uso de sobras de pastagens da
época das chuvas, constituída de resíduo maduro de baixo valor
nutritivo, com reflexo no ganho de peso, taxa de mortalidade e eficiência
reprodutiva do rebanho.
Em um programa de manejo adequado a forragem de reserva,
produzida por diferimento, deve ser precedida de pastejo pesado para
desfoliação e remoção da grande porcentagem das unidades de
crescimento de gramíneas, ao final da estação chuvosa, quando
condições ambientes para rebrota ainda estão presentes (manejo para
qualidade). A forragem produzida, via gemas basais e uso de
nutrientes de reserva, pode manter a palatabilidade, qualidade e níveis
moderados de energia à maturidade, constituindo-se em banco de
energia latente. Este conceito é difícil de ser adaptado em regiões
semi-áridas, com suprimento de forragem altamente variável, bem como
em pastagens nativas (sistemas em desequiíbrio).
À medida que o animal vai pastejando a vegetação dormente,
durante a época seca, os animais em pastejo selecionam as plantas e
partes de plantas mais palatáveis e, frequentemente, mais nutritivas.
Sem oportunidade para rebrota, pressão de pastejo continuada
requereria consumo da forragem menos palatável, mais rica em colmo e
lignificada e, naturalmente, menos nutritiva; ou seja, dietas mais fibrosa,
de
baixas
digestibilidade
e
energia
útil
e
nutrientes
metabolizáveis(Figura 2); neste contexto, forragem dormente, de baixa
digestibilidade, pode resultar em um grande balanço negativo de
energia e perda de peso corporal.
Uma vez que qualidade da forragem não pode ser aumentada
por qualquer prática de pastejo, envolvendo a manipulação da planta,
durante períodos de dormência, a suplementação constitui opção para
permitir animais em pastejo manterem um nível de consumo dos
nutrientes chaves mais balanceados e adequados, para superar as
deficiências de nutrientes na forragem remanescente, baseada nas
necessidades e objetivos específicos do programa de manejo do
rebanho.
Desta forma, para terminação de bovinos em pastejo durante o
período seco do ano, deve-se fornecer suplementos na base de 0,8 a
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1.0% do peso vivo e o nível protéico em suplementos múltiplos deve ser
de 20% para que se otimize o desempenho animal-Tabelas 14 e 15
(SANTOS et al., 2002b).

Época de amostragem
Figura 2 - Médias das disponibilidades de matéria seca de folha verde
(MSFV), caule verde (MSCV), folha seca (MSFS) e caule
seco (MSCS), expressas como porcentagens da
disponibilidade total de matéria seca (DTMS), em pastagem
de Brachiaria decumbens, por época de amostragem
Fonte: SANTOS et al.( 2002a)

Tabela 14 - Composição percentual dos tratamentos
Ingredientes

1

Mistura mineral
Uréia
Farelo de soja
Milho quebrado
Farelo de trigo
1-

Tratamentos
T1

T2

T3

T4

T5

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,49
1,99
20,90
75,62
0,00

1,49
1,99
14,23
50,45
31,84

1,49
1,99
8,66
25,17
62,69

1,49
1,99
1,99
0,00
94,53

Em matéria natural (MN).
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Tabela 15 - Pesos vivos médios, inicial (PVi) e final (PVf) e médias de
ganhos de peso diário (GPD), em kg, obtidos para os cinco
tratamentos
Item
T1 (referência)
PVi
PVf
GPD
a,b

368,5
380,1
0,104b

Tratamentos
T2
T3
369,3
472,0
0,917a

366,8
470,5
0,926a

T4

T5

366,8
471,4
0,934a

366,9
465,6
0,882a

Médias na coluna, com letras diferentes, diferem (P<0,05) pelo teste de Tukey

O final da época seca, é uma época adequada para estabelecer
um pastejo pesado visando remover forragem residual, madura, sem
reduzir a produção de forragem. Assim, com o retorno das condições
ambientes favoráveis, as gramíneas bem adaptadas, detentoras de
mecanismos de recuperação rápida e utilização eficiente de
precipitação, reiniciam o crescimento (rebrota), ensejando ações
relacionadas à transição seca-águas.
PRÁTICAS DE SUPLEMENTAÇÃO E EQUILÍBRIO DE NUTRIENTES
As pastagens tropicais formadas com base em gramíneas
exclusivas podem limitar a produção animal, introduzindo problemas no
balanceamento de nutrientes, particularmente no balanço nitrogêniocarboidrato com vistas a proteína. A base para o sucesso envolve a
necessidade de restabelecer o balanço perturbado e superar
deficiências possíveis e prováveis de nutrientes dentro do sistema.
O pastejo exclusivo, sob pressão de pastejo ótima, estabelece
um limite de desempenho que, em função da época do ano, pode estar
abaixo do potencial genético máximo para certos rebanhos.
Uma vez que há um (teto) limite máximo de consumo –
determinado pela digestibilidade da forragem, conteúdo de matéria
seca, capacidade de enchimento da gramínea, conteúdo de proteína–
um suprimento mais concentrado de energia e nutrientes é necessário
para encontrar desempenho máximo (ótimo).
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A suplementação não deve ser considerada uma maneira de
mascarar uso inadequado de pastagens ou problemas de manejo, e sim
como uma maneira de aumentar o consumo e utilização de forragem
disponível, corrigindo déficits e desequilíbrios, porventura existentes,
nas várias fases (épocas) do ano, garantindo adequácia nutricional da
dieta.
O termo suplemento refere-se a fontes de alimentos ricos em
nutrientes específicos (proteína, energia, fósforo, sal ou outros
nutrientes) com a intenção de remediar deficiências na dieta do animal
em pastejo, desse modo balanceando a dieta animal. Por outro lado, o
termo suplementos múltiplos (PAULINO et al., 1983) refere-se ao
fornecimento de vários nutrientes concomitantemente
para
contrabalancear deficiências múltiplas da dieta basal. Entretanto, as
tentativas de se corrigir o desbalanceamento de nutrientes, pela
manipulação deliberada da composição dos suplementos, deve ser
baseada nas deficiências específicas em cada época do ano.
A eficiência máxima de utilização de dieta resulta do
fornecimento de dietas balanceadas nutricionalmente e performance é
limitada àquela que é suportada pelo nutriente primeiro-limitante. A
deposição de proteína depende da eficiência de uso de proteína
absorvida, que é dependente da disponibilidade de substratos
produtores de energia e de aminoácidos essenciais limitantes.
Efeito Aditivo x Efeito Substitutivo
O tipo e quantidade de suplemento fornecido pode ter uma
grande influência sobre consumo de forragem por animais em pastejo.
A suplementação pode estimular o consumo de forragem ou substituir o
consumo de matéria orgânica de forragem ou compensar a
disponibilidade insuficiente de forragem.
A meta de um programa de suplementação para animais em
pastejo é comumente maximizar consumo e utilização de forragem,
presumindo-se disponibilidade em níveis não limitantes. Pequenas
quantidades de concentrados ricos em proteína podem aumentar
consumo de forragem quando forragens são de baixa qualidade,
especialmente quando elas tem altas relações de nutrientes digestíveis
totais (NDT) para proteína. Em adição, pode haver efeitos associativos,
melhorando a digestibilidade da dieta total e mudando as eficiências
parciais de utilização de energia metabolizável.
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Entretanto, pode haver situações onde suplementos que
reduzem consumo de forragem seria desejável como um meio de
estender o suprimento de forragem ou possibilitar suporte a um maior
número de animais por um dado período de tempo na unidade de
pastejo. Em geral, consumo de forragem seria reduzido pelo
concentrado quando a qualidade de forragem é alta, outros nutrientes
não estão em balanço com energia e concentrados são fornecidos em
grandes quantidades.
Predições acuradas de efeitos de suplementação sobre
consumo de forragem e digestibilidade da dieta total são requeridos se
índices de qualidade de forragem são para ser usados em modelos de
produção de rebanhos. As mudanças no consumo e digestibilidade de
forragem e performance animal devido ao fornecimento restrito de
suplementos de proteína e energia pode ser afetado por muitos fatores,
incluindo mas não limitado a: 1) características da forragem, tais como,
consumo potencial quando fornecida sozinha, digestibilidade da energia
e concentração de proteína e 2) características dos suplementos, tais
como taxa de fornecimento, concentração e fonte de ED (amido vs fibra
digestível) e concentração e tipo de proteína (degradável ruminalmente
vs não-degradável). As mudanças no consumo voluntário de forragem
devido a suplementação com concentrados ricos em amido pode ser
predito a partir de consumo de forragem quando fornecida sozinha,
relação NDT:PB da forragem, concentrações de PB e EM da forragem,
taxa de fornecimento de suplemento e concentrações de PB e EM do
suplemento (MOORE,1994).
Em estratégias de suplementação em que se utiliza fontes
energéticas, deve-se evitar a ocorrência de efeito associativo negativo
entre a forragem e as fontes energéticas presentes nos suplementos.
Desta forma, o fornecimento dos requerimentos totais de proteína
degradada no rúmen deve ser avaliado (PAULINO et al., 2002a)
Fatores do animal e do meio que afetam o consumo de Suplementos
Múltiplos para Bovinos em Recria
No contexto de sistemas de bovinocultura de ciclo curto, a
manutenção da curva de crescimento de bovinos em recria em níveis
ascendentes de forma contínua constitui meta capital e determinante da
eficiência produtiva. Este objetivo deve receber atenção especial
durante o período de escassez quantitativa e qualitativa de forragem,
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onde o fornecimento de nutrientes limitantes via suplementação
constitui a principal ferramenta a auxiliar na manutenção do processo de
crescimento.
A utilização de suplementos com auto-regulação de consumo
para animais em recria tem sido destacada no tocante à otimização
conjunta do recurso mão-de-obra, destacando-se como principais
elementos reguladores a uréia e o sal comum (cloreto de sódio)
(PAULINO, 2000). Contudo, dentro do enfoque moderno de
bovinocultura de precisão, em que respostas produtivas devem ser
impostas, previstas e contabilizadas o mais acuradamente possível
(DETMANN, 2002), o conhecimento de fatores que influenciam
diretamente a capacidade de consumo de tais suplementos deve ser
almejado, no sentido de permitir melhor otimização produtiva e
econômica dos recursos suplementares.
Em estudo recente, DETMANN et al. (2002) investigaram, por
intermédio de compilação de dados da linha de pesquisa sobre
suplementos múltiplos, a influência de alguns fatores não integrantes da
composição suplementar sobre a ingestão de suplementos múltiplos por
bovinos em recria manejados a pasto durante o período seco. Estes
autores concluíram que os fatores sexo, grupo genético e gramínea
pastejada influenciam efetivamente a busca por alimentos
suplementares nesta categoria animal. Os resultados encontram-se
sumarizados na Tabela 16.
Segundo os resultados apresentados, observou-se superioridade
quanto ao consumo em pastagens de capins jaraguá e andropogon
(Hyparrhenia rufa e Andropogon gayanus) (1,99 kg) em relação às
braquiárias (Brachiaria sp.) (1,57 kg) e Panicum sp. (1,19 kg), sendo
todos os valores estatisticamente diferentes entre si.
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Tabela 16 - Médias de mínimos quadrados para o consumo médio
diário de suplementos (kg matéria natural/animal/dia) de
acordo com os fatores gramínea pastejada, sexo e grupo
genético
Fator
Gramínea Pastejada
Sexo
Grupo Genético

Classe
Andropogon/Jaraguá
Brachiaria sp.
Panicum sp.
Macho
Fêmea
Mestiço
Zebuíno

Consumo¹
1,990a
1,571b
1,188c
1,748a
1,418b
1,736a
1,430b

¹/ Médias na coluna, dentro de fatores, seguidas por letras diferentes, são diferentes
(P<0,05).
Fonte: Adaptado de DETMANN et al. (2002).

Em condições nas quais a forragem disponível apresenta baixa
palatabilidade ou qualidade, a procura por suplementos tende a ser
mais elevada (RIGGS et al., 1953; GILL, 2001). Ao suplementarem
novilhas mestiças em pastagem de capim-jaraguá PAULINO et al.
(1996) encontraram dificuldades de controlar o consumo dos
suplementos, mesmo com níveis elevados de uréia (10%), o que foi
atribuído à baixa aceitação desta gramínea pelos bovinos. Dentro deste
enfoque, dá-se suporte ao maior consumo de suplementos observado
sobre os capins andropogon e jaraguá.
Por outro lado, a diferença entre Panicum sp. e as braquiárias foi
não esperada, haja visto o bom desempenho de animais suplementados
durante o período da seca em pastagens de Brachiaria decumbens
(PAULINO et al., 2000; GOMES JR. et al., 2001; e DETMANN, 2002) o
que não enseja entraves produtivos a este gênero, não dando suporte,
em geral, à maior procura por suplementos.
Segundo DETMANN et al. (2002), dois enfoques podem ser
abordados para justificar este comportamento. Em primeiro lugar, as
condições de manejo das pastagens não foram descritas nos estudos
levantados. Segundo PAULINO et al. (2001), se adotados princípios de
manejo para qualidade da massa disponível na pastagem pode-se
ampliar o percentual de folhas propiciando, assim, maior nível
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nutricional do material ingerido. Desta forma, pode-se inferir que
diferenças no manejo pré-experimental podem induzir maior qualidade
ao material a ser pastejado, influenciando, conseqüentemente, a
procura por suplementos. Por último, não foram relatadas, na grande
maioria dos estudos avaliados, as disponibilidades de matéria seca das
pastagens. Este parâmetro tem sido rediscutido, recentemente, em
relação a gramíneas tropicais (PAULINO, 2000; DETMANN, 2002) no
senso de maiores disponibilidades de massa na pastagem permitirem
ampliar a possibilidade de seleção de componentes com maior teor
nutricional (DETMANN et al., 2001), podendo ampliar o status corporal
de nutrientes, reduzindo a necessidade de alimentos suplementares.
Estudo recente mostrou que disponibilidade em pastagem de Brachiaria
decumbens em torno de 6 toneladas por hectare é capaz de garantir a
bovinos em recria nutrientes em nível de mantença (GOMES JR. et al.,
2001).
Com relação ao efeito sexo, DETMANN et al. (2002) observaram
maior consumo de suplementos em machos (1,75 kg) quando
comparados a fêmeas (1,42 kg).
Este
comportamento
parece
ressaltar do efeito de maior intensidade de crescimento observada em
machos, o que implica diretamente em maior necessidade diária de
nutrientes. No entanto, segundo FORBES (1995), machos e fêmeas são
hábeis em selecionar diferentes dietas, as quais refletem diferenças nas
exigências nutricionais. Fêmeas apresentam cerca de 10 a 45% mais
lipídeos na carcaça, quando comparadas a machos em pesos similares
(ROBELIN e GEAY, 1984), o que, possivelmente, reflete em menor
deposição protéica por unidade de ganho. De acordo com o AFRC
(1993), as exigências líquidas de proteína para ganho de machos
inteiros são 10% superiores e as de fêmeas 10% inferiores a machos
castrados. Portanto, embasado na colocação de FORBES (1995),
poderia se afirmar que machos, por apresentarem maior exigência
protéica para ganho, tendem a selecionar, quando permitido, dietas de
maior nível de proteína, o que poderia, ao menos em parte, justificar a
maior busca por suplementos.
Animais zebuínos apresentaram consumo de suplementos
inferior aos animais mestiços (Tabela 16). Conforme HUNTER e
SIEBERT (1985), animais zebuínos apresentam maior capacidade de
digestão quando alimentados com forragens de baixa qualidade, se
comparados a animais de origem européia (e, possivelmente, seus
mestiços), sendo esta capacidade relacionada a sua capacidade de
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manter maiores níveis de amônia no fluido ruminal, o que, neste caso,
pode, de alguma forma, refletir sobe a procura de proteína suplementar.
Por outro lado, animais europeus sofreram processo seletivo para
produção mais intenso que os zebuínos, o que lhes atribuiu maior
intensidade de desenvolvimento corporal, efeito esse que, se associado
à potencialização do desempenho observada nos trópicos gerada pela
heterose obtida no cruzamento com animais zebuínos, poderia suportar
a maior busca por suplementos observada em animais mestiços.
Diante dos resultados apresentados por DETMANN et al. (2002),
retira-se como implicação direta a necessidade de consideração dos
fatores gramínea pastejada, sexo e grupo genético dos animais sobre a
formulação e balanceamento de suplementos múltiplos para bovinos em
recria durante a época seca, os quais deverão ser enfocados
concretamente em trabalhos de pesquisa e extensão em razão da
grande influência que exercem sobre a busca por alimentos
suplementares.
TECNOLOGIAS PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE
As alternativas tecnológicas, com o objetivo de sincronizar as
variações que ocorrem naturalmente na quantidade e qualidade da
forragem com as mudanças nas necessidades flutuantes dos animais,
podem requerer ajustes nas estações de monta e de parição,
envolvendo encurtamento de estação de monta e concentração de
nascimentos no início da estação de parição, mudanças nas idades de
desmama, incluindo desmame precoce; mas, técnicas de manejo para
qualidade, sistema de pastejo “ponta” e “rapador” e alimentação
suplementar durante períodos críticos de alta demanda de nutrientes
podem ainda serem requeridos.
Estação de Monta
A primeira ação para disciplinar o sistema de produção é o
estabelecimento de uma estação de monta fixa e constante. As
pastagens, durante a época seca, falhariam em (suportar) satisfazer os
requerimentos de lactação de vacas, mas podem adequadamente
satisfazerem os requerimentos de vacas secas, prenhez, com uso
estratégico de suplementos múltiplos para recuperação de escore
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corporal, de baixo consumo, no terço final da gestação (PAULINO et
al., 2001).
Visualiza-se para o Brasil Central Pecuário (Regiões Sudeste e
Centro Oeste) uma estação de monta de três meses para matrizes e 75
dias para novilhas, iniciando em dezembro.
Produção de Leite das Matrizes
O peso à desmama é fortemente influenciado pela habilidade
materna da matriz, incluindo a sua produção de leite. Entretanto,
visualiza-se que a produção de leite matrizes de corte, nos trópicos,
deve situar-se entre 5 e 7 kg/dia no pico de lactação, objetivando
garantir aporte de nutrientes que atendam também a mantença, escore
corporal e reprodução ótimos.
O desempenho superior do bezerro deve, por outro lado, refletir
o mérito próprio do animal, ou seja, a ação direta dos seus genes e sua
adaptação ao sistema de produção em uso.
Data do Parto
A produção de leite das vacas é influenciada pelo nível
nutricional pós-parto, afetando diretamente o desenvolvimento do
bezerro. Normalmente vacas que parem mais cedo na estação de
parição desmamam bezerros mais pesados (Tabela 17), em função das
maiores produção de leite e persistência do pico de lactação da matriz e
consumo de forragem verde, tenra e suculenta pelo bezerro, permitidos
pela maior disponibilidade e qualidade da forragem no início da rebrota
das pastagens.
Tabela 17 - Efeito da data de parto sobre o peso à desmama (kg) de
bezerros
Fonte
Marshall et al. (1990)
Wiltbank (1973)

Data de Parto (Dias da estação de nascimento)
1 a 22
23 a 42
42 a 60
61 a 80
207
196
176
209
200
181
165

III Simpósio de Produção de Gado de Corte - 187

Creep-feeding e Creep-grazing
A suplementação do lactente tem por finalidade evitar queda no
ritmo de crescimento do bezerro, o que normalmente ocorre após o
segundo mês de vida pela redução na produção de leite da mãe. Um
mês após o nascimento pode-se iniciar o fornecimento da ração, à
vontade, não ultrapassando 1 kg /bezerro/dia; normalmente, a ração
contém 17 a 18% de proteína bruta e 75 a 80% de NDT. Espera-se
incremento no desempenho dos animais na ordem de 200 a 250g/dia,
viabilizando ganhos superiores a 1 kg/animal/dia nesta fase (Tabela 18).
Tabela 18 - Efeito da suplementação do lactente sobre a idade, o peso
de abate e características de carcaça
Especificações
Número de animais
Grau de sangue
Peso à desmama (kg)
Peso ao abate (kg)
Rendimento de carcaça (%)
Peso de abate (@)
Índice

Tratamentos
Com creep-feeding
Sem creep-feeding
80
80
½ SIM x Nelore
½ SIM x Nelore
250
208
445
410
57,7
55,5
17,1
15,2
113
100

Fonte:SANCEVERO(2000)

A oferta de forragem de alta qualidade aos bezerros constitui
prática recomendada; uma opção é usar o sistema primeiro-segundo
pastejador, em que os bezerros constituam o grupo dos primeiros
pastejadores. A ração concentrada (creep- feeding) pode ser usada em
associação com o creep- gazing no sistema primeiro- segundo
pastejador, como meio de atrair os bezerros para acessarem o piquete
subseqüente, antes das matrizes.
Sistema de Pastejo Rotativo “Ponta” e “Rapador”
Existe estreita relação entre o consumo de nutrientes e a
performance de animais em pastejo. O consumo voluntário é muito
influenciado pela disponibilidade de forragem, sua distribuição espacial
e digestibilidade, sendo estes fatores manipuláveis por meio do manejo
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de pastejo. O sistema de pastejo rotativo com animais ponteiros e
rapadores constitue estratégia de utilização mais eficiente de
pastagens, permitindo atender a diferentes categorias do rebanho ou
animais dentro de categorias com diferentes necessidades. Em trabalho
conduzido por BERETTA e LOBATO (1996) novilhas fazendo o
desponte apresentaram maior taxa de ganho de peso que o grupo
consumindo a forragem remanescente (0,904 vc 0,600 kg/dia),com
reflexos positivos nos índices reprodutivos do rebanho(Tabela 19).
Tabela 19 - Porcentagem de prenhez da primeira estação de monta de
acordo com o nível alimentar pós-desmame (T) e o peso
ao sobreano (G)
1

Grupo de peso
GL

TA
2
100 (15) Aa

Tratamento
TB
62,5(16) Ab

GP

100 (15) Aa

80,0(15) Aa

100 a

71,0 b

Média

Média
80,6 A
90,0 A

GL: grupo leve; GP: grupo pesado.
1
TA: primeiro grupo de novilhas a entrar em cada piquete, consumindo,
aproximadamente, metade da forragem oferecida.
TB: segundo grupo de novilhas a entrar no mesmo piquete, consumindo a forragem
remanescente.
2
Número de animais por tratamento.

Forrageiras Anuais
O uso de pastos anuais de aveia, azevém, milheto e sorgo pode
melhorar tanto o nível de produção por animal quanto por unidade de
área (Tabela 20 ).
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Tabela 20 - Resultados de produção animal obtidos no RS, em
experimentos de pastejo com forrageiras cultivadas de
verão
Pastagem
Milheto c/ alta pressão
de pastejo
Milheto c/ média
pressão de pastejo
Milheto

GMD
(kg /animal/dia)
0,58
1,03
0,78

Sorgo

0,71

Milheto s/N
Milheto c/ 150 kg/ha N
Milheto c/ 300 kg/ha N

0,55
0,65
0,77

Ganho/ha
Referencia
(kg /ha)
301
Moraes e Maraschin
(1988)
488
Moraes e Maraschin
(1988)
479
Coser e Maraschin
(1981)
401
Coser e Maraschin
(1981)
245
Luptini et al. (1993)
455
Lupatini et al. (1993)
665
Lupatini et al. (1993)

Fonte: Adaptado de MORAES et al. (1995)

VIABILIDADE SÓCIO-ECONÔMICA DA BOVINOCULTURA
DE CICLO CURTO
Os sistemas de produção intensivos são sensíveis, complexos e
muito exigentes em competência dos produtores, da assistência técnica
e extensão rural e da pesquisa, ensejando monitoramento constante.
A bovinocultura de ciclo curto em pastejo, tem como vantagens o
retorno mais rápido do investimento, mais bezerros por vida útil da vaca
e aumento da receita bruta. Entretanto, ela aumenta a demanda de
insumos, tecnologias e nível de manejo, sendo recomendada para
situações onde são exploradas as pastagens cultivadas.
O sistema apresenta grande função social; os produtores que o
realizam usam tecnologia, necessitam de mão-de-obra mais qualificada
e, assim, são introdutores de melhor nível social no campo, tendo os
empreendimentos rurais como fatores geradores e distribuidores de
renda, com crescimento vertical, não considerando o empreendimento
como depósito de capital.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, dificilmente existirá um único sistema de produção de
bovinos de corte. Várias são as combinações tecnológicas que podem
ser utilizadas para delinear e conduzir sistemas de produção de gado de
corte. As avaliações das condições locais, do nível tecnológico e
administrativo, é que definirão a exequibilidade de adotá-las a nível de
uma propriedade específica. Entretanto, os cenários presente e futuro
indicam claramente um avanço em direção à obtenção da precocidade.
As pastagens constituem no recurso nutricional mais abundante
no Brasil e com melhor relação custo/benefício para o produtor. O
animal em pastejo se insere em um ciclo que se altera dinamicamenete,
influenciado pelo ambiente, mudanças nos requerimentos e no
suprimento de forragem. Por outro lado, a bovinocultura de ciclo curto
presume manejo de baixo estresse; embora, o consumo moderado de
energia em fases específicas de recria e de matrizes solteiras prenhes
enseje ajustes compensatórios, que podem ser administrados em
benefício da economicidade do sistema.
Neste contexto, faz-se necessário o balanço da relação
produção de forragem: demanda pelos animais, por meio de atividades
que minimizem as heterogeinidades, maximizem a produção de matéria
seca ou nutrientes, garanta a utilização mais eficiente, através de ações
corretoras de déficits e desequilíbrios e ofereçam dietas com alta
densidade
e
digestibilidade/metabolizibilidade
de
nutrientes,
compatíveis com a demanda potencial dos animais.
Nas pastagens cultivadas, a pressão de pastejo, por meio de seu
efeito na disponibilidade de nutrientes e no consumo de energia, tem
marcada influência no desempenho dos rebanhos. Uma vez que o
consumo de nutrientes é sensível à pressão de pastejo, devemos
estabelecer a intensidade de pastejo ótima.
Por outro lado, o consumo é influenciado pela composição
química e componente fibroso da dieta. Muitas oportunidades de
manejo existem para aumentar consumo de forragem; estas incluem:
assegurar ampla disponibilidade e qualidade de forragem, intensidade
de pastejo moderada e consideração cuidadosa para o melhor tipo,
quantidade e método de suplementação.
As técnicas de pastejo para fornecer um suprimento de forragem
abundante envolvem exploração de índice de área foliar remanescente
e manutenção do meristema apical; por outro lado, o manejo para
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qualidade, que garante a dieta nutritiva para os animais em pastejo,
envolve o pastejo intensivo, de curto prazo, orientado e com o objetivo
específico de remover resíduos de pastejo e proporcionar rebrotas
tenras e suculentas. É da habilidade de associarmos os dois métodos
que surgirá o equilíbrio da oferta com qualidade.
A suplementação pode ser utilizada para estimular consumo de
forragem ou substituir o consumo de matéria orgânica de forragem,
ampliando o período de utilização ou compensar a disponibilidade de
forragem insuficiente. Geralmente, o uso mais racional envolve a
correção de desequilíbrios e não a substituição do pasto como alimento;
além disso, a suplementação não é a única maneira de superar as
limitações de forragens de baixa qualidade, que são melhor resolvidas
pelos manejos para forragem de melhor qualidade.
Os sistemas de produção em pastagens apresentam uma
variabilidade natural. Entretanto, à luz dos conhecimentos atuais,
visualizamos um domínio sobre o sistema que viabilize a prenhês de
novilhas aos 14-15 meses e abate de bovinos com 15 a 21 meses,
tirando proveito das variações individuais inerentes aos animais.
Em sistemas de produção em equilíbrio (ou seja, que explorem
pastagens cultivadas em regiões com precipitação regularmente
distribuída por 4-6 meses) e sob a égide de uma estação de monta que
concentre os nascimentos entre setembro e novembro, pode-se
visualizar a distribuição da produção de animais para abate ao longo do
ano, sendo o abate de animais com 11 a 14 meses (julho e novembro primeira seca da vida do animal), baseado em confinamento para
acabamento pós-desmama (superprecoce confinado) e abate com 15
a 21 meses como superprecoce de pasto (durante o segundo período
de chuvas da vida do animal – dezembro a junho). Este é um sistema
que elimina o segundo período de seca da vida do animal. As pesquisas
que dão suporte tecnológico a este sistema passam por uma fase de
ajuste de sintonia fina.
Assim, podemos dizer que as gramíneas tropicais
desempenham seu papel como forragem basal (substrato), na
exploração da bovinocultura de ciclo curto, necessitando de correções
táticas e, ou estratégias, via técnicas de manejo e suplementação
delineadas associando ciência, engenho e arte.
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INTRODUÇÃO
Frente à nova ordem mundial e às grandes transformações
econômicas sofridas pelo país, em que as margens de retorno
econômico nas atividades pecuárias se encontram cada vez mais
restritas, a busca por maior eficiência produtiva se torna uma questão
de sobrevivência. Os produtores de carne devem buscar formas de
reduzir custos e/ou aumentar receitas, no intuito de obter resultados
econômicos satisfatórios na atividade. Na pecuária de corte,
particularmente, e especificamente no uso do confinamento como
estratégia alimentar e gerencial para a fase de engorda dos animais, a
alimentação é um dos fatores que mais oneram a atividade e pode,
normalmente, ultrapassar 70% do custo operacional total (DUARTE et
al., 1996).
A alimentação dos animais é constituída de uma fração
volumosa, oferecida ad libitum e outra concentrada, com oferta limitada,
dependendo dos objetivos a serem alcançados em termos de
desempenho animal, respeitando-se obviamente, a relação
custo/benefício no momento de se determinar qual a participação do
concentrado na ração total (FEIJÓ et al., 1996). O volumoso, na grande
maioria das situações, é o ingrediente mais barato da ração total,
devendo o seu uso ser sempre maximizado. A produção de volumosos
deve ser buscada sempre se preocupando com altos índices de
produtividade, associados a qualidade nutricional superior e,
evidentemente, a custos reduzidos. Com a obtenção eficiente de
volumosos, e seu uso maximizado, o produtor será menos dependente
da utilização de concentrados, reconhecidamente mais caros.
Já na fração concentrada da dieta, os grãos participam em níveis
acima de 50% e são os ingredientes que mais oneram a mistura
concentrada, principalmente no Brasil, onde a relação preço do
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grão/preço da carne bovina é, na maioria das vezes, desvantajosa
(COUTINHO FILHO et al., 1987). Desta forma, alternativas devem ser
buscadas à substituição dos ingredientes clássicos que entram na
formulação dos concentrados, notadamente milho e soja, por
ingredientes de menor custo, mas que não limitem o desempenho
animal ou que limitem a um certo ponto, de forma que o balanço final
entre o custo da alimentação e a receita gerada pelo ganho de peso dos
animais seja positiva.
Neste sentido, esse trabalho envolve uma revisão da literatura
nacional a respeito de recomendações de concentrado para bovinos
terminados a pasto, bem como da utilização de alimentos alternativos
para bovinos de corte, em substituição ou em comparação aos
alimentos tradicionais utilizados, em termos de alimentos concentrados
protéicos e energéticos. Também é abordada a questão da utilização da
uréia na dieta de bovinos de corte, uma vez que o custo do nitrogênio
da uréia é o mais reduzido, o que torna seu uso bastante interessante.
Alguns trabalhos comparativos de diversos alimentos volumosos
também são apresentados, visando dar suporte aos pecuaristas quanto
à tomada de decisão a respeito de qual volumoso é mais apropriado
para sua condição específica.
SUPLEMENTAÇÃO A PASTO
Uma das grandes aplicações do conhecimento de nutrição de
ruminantes no Brasil foi a implantação da suplementação a pasto.
Contudo, para que os bovinos, tanto de corte quanto de leite, possam
ser alimentados com quantidades adequadas de concentrado em
condições de pasto há necessidade do conhecimento do consumo de
pasto.
Esse pode ser estimado de algumas maneiras, sendo que
inicialmente há necessidade de se determinar a produção de matéria
seca fecal (MSF). Essa estimativa pode ser feita utilizando um indicador
externo, sendo que o mais usado é o óxido crômico (Cr2O3), fornecido
durante pelo menos 6 dias antes de se iniciar o período de coletas e
durante todo o período de coletas, que tem duração aproximada de 5
dias.
O óxido crômico tem sido fornecido em quantidades que variam
de 10 a 20g, uma vez ao dia, próximo do meio-dia, ou duas vezes ao
dia, sendo uma pela manhã e outra à tarde. Os resultados obtidos com
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ambas as metodologias parecem adequados (DETMANN et al., 2001b).
Contudo, sugere-se o fornecimento do indicador uma vez ao dia
próximo do meio-dia, o que reduz o estresse de manejo dos animais,
com as coletas de fezes sendo feitas durante 6 dias, uma vez ao dia, a
intervalos de 26 horas.
Outra metodologia para estimar a produção de matéria fecal tem
sido a utilização de uma dose pulso de um indicador externo, podendo
ser utilizado o cromo complexado com a fibra em detergente neutro (CrFDN). Nessa situação, após o fornecimento do indicador são feitas
várias coletas de fezes (DETMANN et al., 2001a), sendo a taxa de
passagem e a excreção de matéria seca fecal obtidas através de
modelos matemáticos, relativamente complexos. Alguns trabalhos,
utilizando essa metodologia têm sido descritos na literatura nacional
(DETMANN et al., 2001a e SOARES et al., 2001a).
Após se obter a produção de matéria seca fecal (MSF), o
consumo pode ser estimado, utilizando-se a indigestibilidade da MS do
pasto, geralmente obtida in vitro durante 48h, ou usando um indicador
interno. Em qualquer metodologia usada, há necessidade de se obter
uma amostragem adequada do pasto, cuja metodologia mais
recomendada é a coleta de extrusa utilizando animais fistulados no
esôfago.
Recomenda-se o uso de indicadores internos, uma vez que
valores de consumo estimados pela indigestibilidade in vitro podem
resultar em estimativas de consumo inadequadas (DETMANN et al.,
2001a). Dentre os indicadores internos pode-se usar a fibra em
detergente neutro indigestível (FDNi) ou a fibra em detergente ácido
indigestível (FDAi). Os valores de FDNi ou FDAi têm sido obtidos após a
incubação de amostras de pasto (extrusa) e fezes durante 144h in situ
ou in vitro.
Os experimentos de suplementação a pasto se iniciaram no
Brasil no início dos anos de 1980 e o pesquisador PAULINO, M. F. tem
conduzido desde essa época uma série de trabalhos de pesquisa,
(VALADARES FILHO, 1995).
EUCLIDES et al. (1998) utilizaram 60 bezerros, distribuídos em 5
tratamentos: A (sem suplementação); B (suplementação no primeiro
período seco); C (suplementação no segundo período seco); D
(suplementação nos 2 períodos secos) e E (suplementação no primeiro
período seco e confinamento no segundo período seco). A pastagem
utilizada foi de capim braquiária e o concentrado foi fornecido na base
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de 0,8% do peso vivo. Os autores concluíram que a suplementação com
concentrados no período seco foi capaz de reduzir a idade de abate de
5 a 13 meses e que essa suplementação, além de reduzir a idade de
abate, diminuiu o gasto fixo e permitiu maior velocidade no giro do
capital.
Visando avaliar a substituição da tradicional mistura de milho
moído e farelo de soja (na proporção 75:25), por milho inteiro e soja
integral (75:25), na dieta de 50 garrotes em fase de acabamento,
mantidos em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu por um
período de 56 dias, PAZIANI et al. (1998) verificaram que os animais
alimentados com a primeira mistura apresentaram ganho de peso vivo
mais elevado (1,21 kg/dia) quando comparados com os que receberam
a segunda mistura (1,00 kg/dia). Os animais utilizados nesse
experimento eram animais Nelore e cruzados ¾ Marchigiana x ¼
Nelore, ¾ Simental x ¼ Nelore, ½ Holandês x ½ Guzerá, com peso vivo
médio inicial de 456,52 kg. O peso final desses animais não foi relatado.
Um experimento em pastagem de Brachiaria decumbens, na
região de cerrado de MG, utilizando 40 novilhos F1 Limousin x Nelore,
não castrados, com idade média de 17,5 meses e peso inicial de 390
kg, foi conduzido por SANTOS (2000). Foram utilizados 4 períodos
experimentais de 28 dias cada e cinco tratamentos (testemunha e 4
tratamentos com diferentes fontes de suplementos) fornecidos na base
de 1% do peso vivo. Na tabela 1 são mostrados os consumos e ganhos
de peso. Observa-se que os ganhos de peso não diferiram entre os
animais suplementados com diferentes formas de concentrado. Assim,
concluiu-se que o milho e o farelo de soja podem ser substituídos quase
totalmente pelo farelo de trigo em suplementos para terminação de
bovinos a pasto.
PAULINO et al. (2001) avaliaram os ganhos de peso e
rendimentos de carcaça de bovinos recebendo 4 kg/dia de diferentes
suplementos, conforme pode-se visualizar na Tabela 2. Concluíram que,
para ganhos de peso próximos de 1kg/dia, o caroço de algodão e o grão
de soja inteiro podem substituir o farelo de soja como fonte protéica.
Vinte e cinco novilhos mestiços holandês-zebu, não castrados,
com idade e pesos médios iniciais de 24 meses e 367,7 kg, distribuídos
em 5 piquetes de 3 ha cada, de pastagem de Brachiaria decumbens,
durante o período seco (julho a outubro de 2000) em Capinópolis, MG,
foram avaliados por DETMANN (2002). Além de um tratamento sem
suplementação com concentrado (controle), foram utilizados 4
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concentrados constituídos de diferentes teores de PB na matéria natural
(12, 16, 20 e 24%), fornecidos na quantidade diária de 4 kg, durante 105
dias. Foram obtidos ganhos médios diários de 0,277; 0,684; 0,811;
0,983 e 0,800 kg/dia, para os tratamentos controle e aqueles com 12,
16, 20 e 24% de PB, respectivamente. Observou-se comportamento
quadrático para o ganho de peso, estimando-se um ganho de peso
máximo de 0,943 kg para um concentrado contendo 19,53% de PB. Não
houve efeito dos diferentes teores de PB no concentrado sobre os
tecidos muscular, adiposo e ósseo.
Tabela 1 - Proporções de ingredientes na mistura de concentrados
(% na matéria natural), consumos e ganhos de peso
Itens
Controle
Proporção dos ingredientes
Milho moído
0,0
Farelo de Soja
0,0
Farelo de trigo
0,0
Uréia
0,0
Mistura mineral
100,00
1

PB
Desempenho animal
CMS total (%PV)
CMS Supl. (%PV)
Ganho peso (kg/d)

b

1,44
0,00
b
0,10

Tratamentos
II

I

III

IV

75,62
20,90
0,0
1,99
1,49

50,45
14,23
31,84
1,99
1,49

25,17
8,66
62,69
1,99
1,49

0,00
1,99
94,53
1,99
1,49

23,10

23,70

24,30

25,40

a

2,13
0,86
a
0,92

a

1,97
0,87
a
0,93

a

1,95
0,87
a
0,93

a

2,14
0,86
a
0,88

1 - % na MS

Visando determinar o nível ótimo de uréia em suplementos para
terminação de bovinos em pastejo, MORAES (2002, dados ainda não
publicados) avaliou a substituição do farelo de algodão pela uréia. Na
Tabela 3 são apresentadas as proporções dos ingredientes na mistura
de concentrados, os ganhos de peso e o rendimento de carcaça. Foram
utilizados 5 animais mestiços Holandês x Zebu para cada tratamento,
em piquetes de capim braquiária, recebendo diariamente 4 kg de
concentrado. Todas as rações continham 20% de PB. Não foram
observadas diferenças entre os tratamentos para ganho de peso e
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rendimento de carcaça. Assim, pode-se sugerir que concentrados
oferecidos na quantidade de 4 kg/dia, devem conter 20% de PB na base
da matéria natural (DETMANN, 2002) e que grande parte da proteína
pode ser suprida pela uréia.
Tabela 2 - Proporção dos ingredientes na mistura de concentrados,
ganho de peso e rendimento de carcaça
Itens

Tratamentos

I
II
Proporção dos Ingredientes
Milho moído
70,5
45,5
Farelo de soja
Caroço de algodão
50,0
Grão de soja inteiro
25,0
Uréia/Sulfato de amônia
2,5
2,5
Mistura mineral
2
2
Desempenho animal
Peso inicial em jejum (kg)
363,30
363,00
Peso final em jejum (kg)
461,50
457,5
Ganho de peso (kg/d)
1,06
1,02
Rendimento de carcaça (%)
52,2
53,0

III
78,5
2,5
2
356,50
463,30
1,14
53,6

Tabela 3 – Proporção de ingredientes na mistura de concentrados,
ganhos de peso e rendimento de carcaça
Itens

Níveis de Uréia no Concentrado
0
1,2
2,4
3,6
Proporção dos Ingredientes

Milho moído
Farelo de algodão
Uréia/AS
Sal mineral
Desempenho animal
Ganho de peso em jejum (kg/dia)
Rendimento de carcaça (%)

58,5
40,3
0
1,2

67,5
30,1
1,2
1,2

76,5
19,9
2,4
1,2

85,5
9,7
3,6
1,2

0,84
52,5

0,78
51,4

0,97
51,4

0,72
50,2
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VOLUMOSOS
OLIVEIRA et al. (2001) conduziram um ensaio, durante 84 dias,
com 35 bovinos da raça Guzerá, castrados e com idade média de 30
meses e peso vivo aproximado de 350 kg. Foram testados os segintes
volumosos: silagem de milheto (SMI, 72:28 de relação
volumoso:concentrado), cana-de-açúcar (CA, 49:51), cana-de-açúcar
com probiótico (CAP, 49:51), cana-de-açúcar hidrolisada (CAH, 49:51) e
silagem de milho (SM, 82:18). As dietas foram balanceadas segundo o
AFRC (1993) para atender às exigências de ganho de 1,1 kg de peso
vivo/dia. O melhor ganho de peso foi obtido com os animais consumindo
a silagem de milho (0,98 kg/dia) e o pior com a silagem de milheto (0,37
kg/dia). Os animais que foram alimentados com cana-de-açúcar, nos
diferentes tratamentos, apresentaram ganhos de peso similares, com
média de 0,74 kg/dia. O consumo de MS diferiu entre os tratamentos
sendo maior para a CAH (2,82% do PV) e menor para SMI (1,84% do
PV), enquanto a SM e a CA proporcionaram consumos semelhantes de
2,36% do PV. A melhor conversão alimentar (10,70 kg de MS/kg de
ganho) e o maior retorno econômico foram obtidos no tratamento
constituído pela SM. Nos tratamentos em que foi utilizada a cana-deaçúcar, a conversão alimentar não diferiu, apresentando média de 16,05
kg de MS/kg de ganho. Com relação ao rendimento de carcaça, não foi
verificada diferença entre os tratamentos (média de 53,73%).
Comparando o milho úmido com o milho seco, associados à
silagem de milho ou ao bagaço de cana-de-açúcar, HENRIQUE et al.
(1999) utilizaram 28 tourinhos Santa Gertrudis, com média de peso vivo
de 245 kg e 10 meses de idade, submetidos a regime de confinamento,
em baias individuais, por 109 dias. Os animais receberam dietas com 20
e 12% da matéria seca em silagem de milho ou bagaço,
respectivamente, e milho úmido (ensilado com 30% de umidade) ou
seco no concentrado, em esquema fatorial 2x2. Foi observado que não
houve interação entre tipo de volumoso e processamento do milho para
as variáveis estudadas. Quando se analisam os tipos de volumosos
utilizados, ou seja, silagem de milho e bagaço de cana, observa-se que
somente o consumo de MS, expresso em porcentagem do peso vivo
(2,23 x 2,22%) e a área de olho de lombo (25,14 x 24,24 cm2/100 Kg de
carcaça) não foram afetados. O ganho médio diário (1,50 x 1,31), a
eficiência alimentar (0,19 x 0,17 kg de ganho / kg de MS ingerida), o
rendimento de carcaça (57,26 x 55,13%), e a espessura de gordura
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subcutânea (8,10 x 6,43 mm) sofreram efeito do tipo de volumoso
utilizado. Já comparando o milho úmido e o milho seco, observa-se que
o consumo de MS (2,17 x 2,28%), o ganho médio diário (1,45 x 1,36), o
rendimento de carcaça (56,23 x 56,13%), a área de olho de lombo
(24,09 x 25,29 cm2/100 kg de carcaça) e a espessura de gordura
subcutânea (7,56 x 6,97 mm) não foram afetadas. O uso do milho úmido
melhorou a eficiência alimentar em cerca de 9%, quando comparado ao
milho seco (0,19 x 0,17 kg de ganho / kg de MS ingerida),
independentemente do volumoso utilizado.
Avaliando a substituição da silagem de sorgo por cana-deaçúcar (0, 50 e 100%) em dietas com resíduo de fecularia, ABRAHÃO
et al. (1997) conduziram experimento, utilizando 24 novilhas cruzadas
(Nelore x Marchigiana, Nelore x Red Angus, Nelore x Simental e Nelore
x Guzerá), com 20 meses de idade e 335 kg de peso vivo inicial. As
dietas foram isoprotéicas (9% de PB) e a relação volumoso:concentrado
próxima de 53:47. Não houve diferença no ganho médio diário dos
animais (1,06 kg/dia), consumo de MS (2,24% do PV) e principais
características de carcaça, tais como: rendimento de carcaça (51,35%)
e espessura de gordura subcutânea (3,98 mm). O principal componente
do concentrado foi a silagem do resíduo de fecularia que permitiu
elevados ganhos de peso a menores custos.
Avaliando a utilização da cana-de-açúcar na engorda de bovinos,
MELO et al. (1996) conduziram um experimento em que 20 animais
cruzados inteiros, com 34 meses de idade e 398 kg de peso vivo inicial
foram mantidos em regime de confinamento por um período de 112
dias. Os 2 tratamentos diferiram quanto ao tipo de volumoso utilizado –
cana-de-açúcar e capim elefante – que era oferecido à vontade. O
concentrado, à base de cama de frango, MDPS e minerais, foi fornecido
na quantidade diária de 5,19 kg de MS/animal. O consumo de MS, o
ganho médio diário e a conversão alimentar não variaram entre as
dietas, apresentando médias diárias de 12,06 kg de MS/animal, 0,97 kg
e 12,38 kg MS/kg de ganho, respectivamente.
Com o objetivo de comparar diferentes volumosos no
desempenho e características de carcaça de bovinos, SAMPAIO et al.
(1995) conduziram um ensaio com 40 bovinos cruzados, castrados, com
30 meses de idade e 360 kg de peso vivo inicial, mantidos em
confinamento por um período de 84 dias. Os tratamentos utilizados
foram: 100% de cana-de-açúcar, 100% de silagem de milho, 50% de
cana-de-açúcar + 50% silagem de milho e 100% de bagaço de cana
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hidrolisado. O concentrado era composto por grão de soja e milho, além
de 3% de mistura mineral. Os consumos de matéria seca, expressos
somente em kg/dia foram de 9,96; 9,32; 10,00 e 11,43 kg,
respectivamente. Os ganhos médios diários dos animais foram, 1,25;
1,07; 1,05 e 1,15 kg, respectivamente, para cana-de-açúcar (relação
vol:conc próxima de 73:27), silagem de milho (76,5:23,5), cana +
silagem (75,8:24,2) e bagaço de cana (66,3:33,7). Os elevados ganhos
de peso dos animais que receberam as dietas à base de cana-deaçúcar e bagaço hidrolisado podem ser explicados em virtude do ganho
compensatório, cuja expressão foi notada pelos autores. Em relação às
características de carcaça, a silagem de milho proporcionou o maior
rendimento (54,53%) em relação ao dos animais que receberam a canade-açúcar (51,92%). As demais características de carcaça como peso
de carcaça quente, comprimento de carcaça, espessura de gordura
subcutânea (2,46 mm) e área de olho de lombo (33,92 cm2/100 kg de
carcaça), bem como a composição física da carcaça, não foram
afetadas pelo tipo de volumoso utilizado.
Trabalhando com 30 novilhas Holandês x Zebu entre 17 e 24
meses, com peso vivo médio de 240 kg, por um período de 98 dias,
FURTADO et al. (1991) substituíram gradativamente a cana-de-açúcar
pela silagem de milho (0, 25, 50, 75 e 100%). Em todos os tratamentos
os animais receberam 2,0 kg de farelo de trigo. Constatou-se que à
medida que a silagem substituía a cana, houve um aumento linear nos
ganhos diários de peso (0,19; 0,25; 0,41; 0,54 e 0,72 kg/dia).
Comportamento idêntico foi observado para o consumo de MS que
variou de 5,38 a 6,68 kg de MS/dia, enquanto que a CA decresceu
linearmente (35,68 a 9,26 Kg de MS/kg de ganho).
Avaliando o consumo de nutrientes, ganho em peso vivo e o
rendimento de carcaça de 32 bovinos cruzados Holandês x Zebu,
castrados, de peso vivo médio de 385 kg, mantidos em confinamento
durante 99 dias, SILVA et al. (2001) forneceram dietas à base de
silagens de milho ou sorgo, numa relação volumoso:concentrado de
62:38, na base da MS total. Não foram observadas diferenças entre as
dietas quanto ao consumo de MS (2,19% do PV), ganho médio diário de
peso vivo (1,10 kg) e rendimento de carcaça (49,81%). Já para a
conversão alimentar, registrou-se menor valor para a silagem de sorgo
(8,00) em relação àquela observada para a silagem de milho (9,07).
Concluiu-se que as dietas utilizadas equivaleram-se nutricionalmente.
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Durante um período de 105 dias, ALVES FILHO et al. (2000)
utilizaram 20 novilhos Charolês, Nelore e suas cruzas, de 20 meses de
idade e 306 kg de PV, com o intuito de avaliar as silagens de milho ou
de sorgo (duplo propósito) na terminação desses animais. A relação
volumoso:concentrado adotada foi de 60:40 e as dietas foram
isoprotéicas (12% de PB). O concentrado era constituído de casca de
soja, farelo de soja, uréia, calcário e sal comum. O CMS não diferiu para
os animais alimentados com as diferentes silagens, apresentando
média de 2,33% do PV. O mesmo ocorreu para o ganho médio diário
(1,17 kg) e a conversão alimentar (7,19).
Trabalhando com silagens de sorgo e de milho, colhidos em
diferentes estádios de maturação, FERREIRA et al. (2000) alimentaram
72 novilhos, mantidos em confinamento durante 77 dias. Os teores de
matéria seca das silagens de sorgo variaram de 23,10 a 34,76% e os da
de milho de 22,66 a 33,48%. Quando se compararam as silagens de
milho e de sorgo com teores de matéria seca mais elevados (26 a
34,8% de MS) não foram constatadas diferenças quanto ao consumo de
matéria seca (9,27 kg MS/dia) e quanto ao GMD (1,09 kg/animal/dia). A
silagem de milho com o menor teor de matéria seca (22,66%)
proporcionou menor ganho de peso (0,79 kg/dia), quando comparada
com a silagem de sorgo (23,10% de MS e 1,03 kg/dia).
Estudando o efeito de dietas contendo farelo de arroz integral ou
desengordurado combinados com silagem de milho ou de sorgo
forrageiro, RESTLE et al. (1996) utilizaram 24 novilhos cruzados
Charolês x Nelore, com 12 meses e 245 kg de peso vivo médio inicial,
confinados por um período de 105 dias. As dietas foram isoprotéicas
(12% PB) e a relação volumoso:concentrado empregada foi de
72,5:27,5, na base da MS. Os tratamentos foram constituídos por
silagem de milho + farelo de arroz desengordurado (FAD), silagem de
milho + farelo de arroz integral (FAI), silagem de sorgo + FAD e silagem
de sorgo + FAI. A silagem de milho mostrou-se superior à silagem de
sorgo com relação ao ganho de peso médio diário dos animais (0,75 x
0,56 kg), em virtude do maior consumo de MS observado (6,59 x 6,00
kg MS/dia) e maior valor energético da silagem de milho. Não se
observou diferença na conversão alimentar (média de 9,84 kg de MS/kg
de ganho).
Avaliando aspectos quantitativos da carcaça, RESTLE et al (1998)
utilizaram 46 novilhos Nelore x Charolês de 21 meses de idade e 337 kg
de PV inicial, alimentados com silagens de diferentes híbridos de sorgo
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(forrageiro e duplo propósito) durante 96 dias. A relação
volumoso:concentrado utilizada foi de 63:37 e as dietas foram
formuladas de forma a serem isoprotéicas (12% de PB). Não foi
observada diferença significativa para peso da carcaça fria (233,5 kg),
bem como espessura de gordura subcutânea (3,4 mm) e área de olho
de lombo (59,90 cm2).
ROSA et al. (2001) avaliaram a utilização de silagens de
diferentes híbridos de sorgo (dois forrageiros e dois de duplo propósito)
na recria de 24 novilhos Nelore e cruza de Nelore, inteiros, com idade
média de 9 meses e peso vivo médio inicial de 189,0 kg, mantidos em
confinamento por um período de 94 dias. Os animais receberam uma
dieta
isonitrogenada
(14,49%
de
PB)
com
relação
volumoso:concentrado de 70:30. Houve diferença significativa para
todos os parâmetros relacionados ao desempenho. As silagens de
sorgo forrageiro e a silagem de sorgo de duplo propósito (AG 2005)
proporcionaram os maiores consumos de MS (média de 2,49% do PV).
Foram verificados melhores ganhos de peso (1,123 kg/dia) e melhor CA
(5,03 Kg de MS/kg de ganho) nos animais alimentados com a silagem
de sorgo de duplo propósito (AG 2005) quando comparados aos
alimentados com as outras silagens.
Comparando silagens de diferentes híbridos de sorgo (2
forrageiros, 2 de duplo propósito e 2 graníferos), NEUMANN et al.
(2000) confinaram durante 79 dias, 60 novilhos Charolês x Nelore de 19
meses de idade e peso vivo médio de 316 kg. A relação
volumoso:concentrado foi de 63:37, sendo que as dietas foram
isoprotéicas (11,24% de PB). O CMS foi afetado pelas silagens dos
diferentes híbridos de sorgo, sendo superior para os animais
alimentados com a silagem de sorgo granífero de porte baixo (2,74% do
PV), enquanto que os consumos inferiores foram observados para os
animais cuja dieta incluía a silagem de sorgo forrageiro (2,17% do PV).
Os animais alimentados com a silagem de sorgo de duplo propósito
consumiram 2,37% do PV. As silagens de sorgo granífero e de duplo
propósito proporcionaram maiores GMD (1,27 e 1,16 x 0,94 kg) e
melhores CA (7,10 e 7,65 x 8,73 kg de MS/kg de PV), frente à silagem
de sorgo forrageiro. Em relação ao rendimento de carcaça, não foi
verificada diferença entre os animais alimentados com as diferentes
silagens de sorgo (52,94%). Porém, a EGS foi maior para os animais
tratados com a silagem de sorgo forrageiro do que os que receberam a
do granífero (3,55 x 2,83 mm). Os demais apresentaram 2,20 mm.
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As principais características de carcaça de 84 novilhos cruza
Charolês x Nelore, com 22 meses de idade e 420 kg de PV,
alimentados com silagem de sorgo forrageiro e de duplo propósito,
oferecidos à vontade, foram estudadas por RESTLE et al. (2000).
Associados aos volumosos foram utilizados três níveis de concentrado
(0,6; 0,9 e 1,2% do PV). A interação entre fonte de volumoso e nível de
concentrado não foi significativa. Não foi observada diferença para os
ganhos médios diários (1,14 x 1,21 kg), rendimento de carcaça (52,06 x
52,80%) e espessura de gordura subcutânea (3,40 x 3,27 mm) para os
animais alimentados, respectivamente, com silagem de sorgo forrageiro
ou de duplo propósito. Os autores não apresentaram discussão a
respeito do efeito dos níveis de concentrado sobre as variáveis
estudadas.
Utilizando 60 novilhos de 20 meses e 322 kg de peso vivo inicial,
terminados em confinamento, SILVA et al. (1999) testaram diferentes
silagens de sorgo (granífero e forrageiro de alta produção de grãos)
associadas a três níveis de concentrado (25, 35 e 45%) sobre o
desempenho desses animais. Não houve efeito do tipo de silagem
sobre o consumo de MS (2,59% do PV), ganho médio diário (1,17 kg) e
CA (8,35 kg de ganho/kg de MS consumida). Em relação aos níveis de
concentrado, foi verificado que o consumo de matéria seca aumentou
linearmente (2,44; 2,52 e 2,76% do PV) com o incremento do nível de
concentrado da dieta com a silagem de sorgo forrageiro, o que não
ocorreu para a silagem do sorgo granífero (2,61% do PV).
Conseqüentemente o ganho médio diário (1,00, 1,04 e 1,39 kg) e a CA
(9,12; 8,93; 7,52 kg de MS/kg de ganho) foram afetadas quando a
silagem de sorgo forrageiro foi utilizada, apresentando comportamento
linear. Já quando os animais foram alimentados com a silagem de sorgo
granífero, os níveis de concentrado não afetaram o ganho de peso (1,20
kg/dia) e a CA (8,18).
Por um período de apenas 45 dias, sessenta vacas de descarte
da raça Nelore com idade entre 3 e 10 anos, com peso vivo médio de
366,5 kg, foram utilizadas por FEIJÓ et al. (2001) com o objetivo de
testar silagens de sorgo e de capim-mombaça e duas fontes
energéticas (grão de milho e casca de soja) sobre o desempenho e
características de carcaça dos animais. Independentemente da fonte
energética utilizada, o consumo total de MS variou entre as diferentes
silagens, sendo de 2,8% do PV para a silagem de sorgo e 2,2% para a
silagem de capim-mombaça. As vacas recebendo silagem de sorgo
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apresentaram ganho de peso superior (1,9 kg/dia) àquelas que
receberam a silagem de capim (1,05 kg/dia). Os animais alimentados
com silagem de sorgo também apresentaram maior espessura de
gordura subcutânea (5,90 x 3,85 mm). O mesmo comportamento foi
observado para a área de olho de lombo (60,40 x 57,15 cm2). Em
qualquer situação, o uso da casca de soja, em substituição total ao grão
de milho, contribuiu para reduzir custos com a alimentação em até 39%,
além de não ter afetado nenhum parâmetro avaliado. Vacas de descarte
magras, quando submetidas a alimentação de qualidade, apresentam
bom potencial para engorda em confinamento, por um período de até 45
dias, como observado por esses autores.
Utilizando a silagem de sorgo e o pré-secado de capim-Tifton 85
na dieta de 24 bovinos mestiços inteiros, com peso vivo médio de 360
kg, SOUZA et al. (2001) conduziram um experimento em que os
diferentes volumosos foram utilizados nas seguintes proporções: 0:100,
32:68, 66:34 e 100:0, na base da matéria seca total. A relação
volumoso:concentrado adotada foi de 60:40 e as dietas,
isonitrogenadas, foram formuladas segundo o NRC (1996) para
atenderem às exigências de ganhos diários de 1,1 kg de peso vivo. O
concentrado teve como base milho e grão de soja moído. Os autores
verificaram que houve influência dos níveis de silagem de sorgo no
volumoso sobre o consumo de MS, o ganho médio diário de peso vivo e
a conversão alimentar. O consumo de MS e o ganho médio diário
apresentaram resposta quadrática à inclusão de silagem de sorgo,
estimando-se valores máximos de 2,35% do PV e 1,25 kg/dia para os
níveis de 28,68 e 60,95% de silagem de sorgo, respectivamente. Para a
CA, estimou-se um valor mínimo de 7,66 ao nível de 67,04% de silagem
de sorgo. Com relação ao rendimento de carcaça não houve influência
dos tratamentos, registrando-se valor médio de 52,54%. Estes
resultados mostram que o uso da silagem pré-secada de capim Tifton
85, associada à silagem de sorgo é uma boa alternativa para a
alimentação de bovinos de corte em confinamento.
Um experimento foi conduzido por VILELA et al. (1999) com o
objetivo de avaliar níveis da casca de café melosa (0, 15, 30 e 60%) em
substituição ao volumoso (cana-de-açúcar e capim elefante) na dieta de
terminação de 20 bovinos Nelore, castrados, com peso vivo médio
inicial de 452 kg, mantidos em confinamento por um período de 105
dias. A cana-de-açúcar e o capim elefante, na proporção 80:20,
constituíram o volumoso das dietas, que continham 40% de
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concentrado. A utilização da casca de café melosa afetou o consumo de
matéria seca (1,64; 1,84; 1,80 e 2,02 % do peso vivo) e o ganho de
peso (0,57; 0,79; 1,08 e 0,98 kg/dia). Esse comportamento pode ser
explicado pela qualidade superior da casca de café, que apresentou
maior teor de proteína bruta e menores teores de FDN e FDA, em
relação ao volumoso utilizado. Não houve influência sobre a conversão
alimentar, que apresentou valor médio de 11,77 kg de MS/kg de ganho.
Também através dos dados apresentados, foi possível calcular o
consumo diário de casca de café (MN) por animal e para cada
tratamento: 0,86; 1,68 e 3,77 kg, para os tratamentos em que a casca
substituiu o volumoso em 15, 30 e 60%, respectivamente. Pelos
resultados, concluiu-se que é recomendável a substituição do volumoso
pela casca de café melosa até o nível de 60%, contribuindo para
redução do custo da alimentação, além de ser uma boa alternativa para
substituir o volumoso em períodos em que sua disponibilidade, seja ela
quantitativa ou qualitativa, é comprometida.
A substituição de 30% do volumoso (feno de coast-cross) pela
casca de soja em dietas fornecidas a novilhos Nelore em confinamento
foi avaliada por GASTALDI et al. (2000) que observaram que a adição
de casca de soja às dietas proporcionou um menor consumo de matéria
seca pelos animais durante todo o período experimental (510,36 x
705,55 kg) e ganho de peso diário superior (0,91 x 0,77 kg), culminando
com uma melhor conversão alimentar (6,85 x 10,65 kg de MS/kg de
ganho). Provavelmente, este maior ganho de peso foi devido à maior
concentração de energia proporcionada pela substituição parcial do
feno pela casca de soja, reconhecidamente bem aproveitada no rúmen.
Com o objetivo de determinar os níveis adequados de inclusão
da casca de soja em dietas para bovinos, em substituição ao volumoso
de forma a não afetar negativamente o consumo, SILVA et al. (1999)
testaram a substituição do feno de capim coast-cross pela casca de
soja, com níveis de substituição de 30 e 70%. As dietas eram fornecidas
na
forma
de
ração
completa,
contendo
uma
relação
volumoso:concentrado de 60:40. Também foram testadas três fontes
diferentes de proteína no concentrado, que não afetaram o consumo de
matéria seca. Os efeitos da casca de soja sobre os consumos médios
apresentados pelos animais não foram significativos, e os animais dos
dois tratamentos consumiram praticamente a mesma quantidade de
matéria seca (2,4% do PV). Como o objetivo do trabalho era avaliar
somente consumo e digestibilidade, não foram apresentados dados
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relativos ao ganho de peso dos animais, o que tornaria o estudo mais
completo. Baseado nessas informações, pode-se recomendar níveis de
substituição de fenos de gramíneas por casca de soja, de 30 a 70%,
para novilhos em recria e em confinamento, sem que isso comprometa
o desempenho, uma vez que esse subproduto é nutricionalmente
superior à maioria esses volumosos.
Na Tabela 4 pode ser visualizado um resumo sobre a utilização
de diferentes volumosos para gado de corte.
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Tabela 4 - Resumo de alguns trabalhos da literatura nacional sobre a
utilização de diferentes volumosos para bovinos de corte
REFERÊNCIAS

Oliveira et al (2001)
Henrique et al
(1999)

TRATAMENTOS
Silagem de milheto; canade-açúcar (CA); CA +
probiótico; CA hidrolizada;
silagem de milho
Silagem de milho; bagaço
de cana-de-açúcar

CMS
(% PV ou
kg/dia)

TIPO ANIMAL

PVI
(KG)

DURAÇÃO
(DIAS)

Novilhos
castrados
Guzerá

350

84

1,84; 2,36;
2,35; 2,82;
2,36%

0,37; 0,74;
0,74; 0,74;
0,98

245

109

2,23%

1,50; 1,31

335

119

2,24%

1,06

398

112

12,06kg

0,97

360

84

9,96; 10,00;
9,32;
11,43kg

1,25; 1,05;
1,07; 1,15

240

98

5,38 a
6,68kg

0,19; 0,25;
0,41; 0,54;
0,72

385

99

2,19%

1,10

306

105

2,33%

1,17

-

77

9,27kg

1,09

245

105

6,59; 6,00kg

0,75; 0,56

316

79

2,19; 2,35%

0,94; 1,16

189

94

2,49%

1,02; 1,12-

Tourinhos Santa
Gertrudis
Novilhas
Cruzadas
Silagem de sorgo por
(Marchigiana,
Abrahão et al (1997) cana-de-açúcar (0-50Red Angus,
100%)
Simental e
Guzerá x Nelore)
Cana-de-açúcar; capim
Novilhos
Melo et al (1996)
elefante picado
cruzados inteiros
Cana
por
silagem
de
milho
Novilhos
Sampaio et al
(0-50-100%) e bagaço de cruzados,
(1995)
cana hidrolisado(100%)
castrados
Cana-de-açúcar pela
Novilhas
Furtado et al (1991) silagem de milho (0-25-50Holandês x Zebu
75-100%)
Novilhos
Silagem de milho ou
Silva et al (2001)
Holandês x Zebu
silagem de sorgo
castrados
Silagem de milho ou
Novilhos
Alves Filho et al
silagem
de
sorgo
de
duplo
Charolês, Nelore
(2000)
propósito
e suas cruzas
Silagem de milho ou
Novilhos
Ferreira et al (2000) silagem de sorgo (MS
cruzados
média e alta)
Novilhos
Silagem de milho ou
cruzados
Restle et al (1996)
silagem de sorgo
Charolês x
forrageiro
Nelore
Silagem
de
sorgo
Novilhos
Neumann et al
forrageiro;
silagem
de
Charolês x
(2001)
sorgo de duplo propósito
Nelore
Silagem de sorgo
Novilhos Nelore
Rosa et al (2001)
forrageiro; silagem de
e anelorados
sorgo de duplo propósito

GMD
(kg/dia)
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REFERÊNCIAS

TRATAMENTOS

Silagem de sorgo
forrageiro; silagem de
sorgo de duplo propósito
Silagem de sorgo
granífero; silagem de
Silva et al (1999)
sorgo forrageiro de alta
produção de grãos
Silagem de sorgo; silagem
Feijó et al (2001)
de capim-mombaça
Silagem de sorgo por préSouza et al (2001)
secado de capim Tifton 85
(0-33-66-100%)
Cana-de-açúcar + capim
Vilela et al (1999)
elefante por casca de café
(0-15-30-60%)
Feno de capim CoastGastaldi et al (2000) Cross por casca de soja
(30%)
Feno de capim coastSilva et al (1999)
cross por casca de soja
(30 – 70%)
Restle et al (2000)

CMS
(% PV ou
kg/dia)

TIPO ANIMAL

PVI
(KG)

DURAÇÃO
(DIAS)

GMD
(kg/dia)

Novilhos
Charolês x
Nelore

420

-

-

1,14; 1,21

Novilhos
cruzados

322

-

2,59%

1,17

Vacas Nelore de
descarte

366,5

45

2,8; 2,2%

1,90; 1,05

Novilhos
mestiços inteiros

360

84

2,20; 2,31;
2,35; 2,33

1,19; 1,20;
1,26; 1,04

Novilhos Nelore
castrados

452

105

1,64; 1,84;
1,80; 2,02

0,57; 0,79;
1,08; 0,98

Novilhos Nelore

-

-

-

0,91; 0,77

-

-

-

2,4%

-
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CONCENTRADOS ENERGÉTICOS
Trabalhando com 81 novilhos Nelore de 14 meses de idade e
230 kg de PV inicial, mantidos em confinamento por 112 dias,
SAMPAIO et al. (1984) testaram três níveis de PB na MS (9, 12 e
15,0%) e duas fontes de energia (milho grão e polpa cítrica) na dieta,
cujo volumoso foi constituído de capim-elefante picado que participou
com 40% na MS total. As dietas foram isoenergéticas. Não foi verificado
efeito significativo das fontes de proteína e de energia sobre o ganho de
peso dos animais (0,95 kg/dia). O consumo de MS tendeu a decair à
medida que o milho substituía a polpa cítrica (PC) (3% do PV para
100% PC, 2,8% para 50% PC + 50% milho e 2,6% para 100% milho).
Através dos dados apresentados foi possível fazer um cálculo
aproximado da ingestão diária de polpa cítrica, por cabeça: 2,2 e 4,5 kg,
para as dietas com 50 e 100% de polpa cítrica, respectivamente. A CA
foi inferior para os animais alimentados somente com PC (9,49) em
relação aos demais tratamentos (8,22).
Avaliando a substituição do MDPS por polpa cítrica peletizada
(0, 50 e 100%), ESTEVES et al. (1987) utilizaram 50 bovinos inteiros da
raça Canchim, com 330 kg de PV e 24 meses de idade, confinados
durante 121 dias. O volumoso fornecido foi a cana-de-açúcar, que
participou com 33,7% da MS total das dietas, formuladas para serem
isoprotéicas (13% de PB). Os melhores ganhos de peso foram
observados para os níveis de substituição de 50 e 100% (1,75 e 1,72
kg/dia) em relação à dieta contendo 100% de MDPS (1,60 kg/dia). O
consumo de MS (2,92; 2,88 e 2,79% do PV) e a CA não variaram entre
os tratamentos. Os autores observaram que houve ganho
compensatório nos animais, evidenciado pelos elevados ganhos de
peso.
Avaliando dietas constituídas de 2 níveis de concentrado (20 ou
80%) e 2 fontes de carboidratos (milho ou polpa cítrica), HENRIQUE et
al. (1998) utilizaram 28 tourinhos Santa Gertrudis, com idade média de
9 meses e peso vivo inicial de 230 kg. Foram utilizados 28 dias de
adaptação e um período experimental de 123 e 172 dias,
respectivamente, para as dietas com 80 e 20% de concentrados. O
volumoso utilizado foi a silagem de milho. Os ganhos de peso e os
rendimentos de carcaça para os tratamentos contendo 80% de milho,
80% de polpa, 20% de milho e 20% de polpa foram, respectivamente,
1,41; 0,75; 1,00 e 1,04 Kg/dia e 52,4; 51,4; 50,9 e 50,7%. Os autores
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concluíram que em dietas com baixa proporção de concentrado (20%
na MS), o milho pode ser totalmente substituído pela polpa cítrica, uma
vez que o ganho de peso, o consumo de MS e o rendimento de carcaça
não diferiram entre as dietas e foram em média de 1,02 kg/dia, 1,9% do
PV e 50,8%, respectivamente. Já para dietas com 80% de concentrado,
a substituição do milho pela polpa cítrica reduziu significativamente o
consumo de MS (2,22 x 1,67% PV) e o ganho de peso vivo (1,41 x 0,75
kg/dia), sem contudo afetar o rendimento de carcaça (média de 51,9%).
Testando níveis de substituição do milho pela polpa cítrica
peletizada (40, 60, 80 e 100%), PRADO et al. (2000) confinaram,
durante 84 dias, 28 machos inteiros (Nelore x Angus) de 20 meses de
idade, apresentando 346 kg de peso vivo. O volumoso utilizado foi a
silagem de milho (51% da MS total) e a polpa cítrica constituiu 14,11;
18,95; 25,11 e 31,35% na base da MS total das dietas. Não foi
detectado efeito da substituição do milho pela polpa cítrica sobre o
consumo de matéria seca (1,92% do PV) ganho médio diário (1,37 kg),
conversão alimentar (6,29 kg de MS/kg de ganho), rendimento de
carcaça (57,28%), espessura de gordura subcutânea (3,38 mm) e sobre
a área de olho de lombo (82,25 cm2), demonstrando que a polpa cítrica
peletizada pode ser usada, substituindo totalmente o milho, como fonte
energética exclusiva na dieta de bovinos de corte em confinamento,
contribuindo para reduzir o custo da alimentação.
Estudando a utilização do grão de aveia preta, farelo de trigo e
grão de sorgo no desempenho de 32 novilhos Charolês x Nelore (19
meses e 381kg de peso vivo inicial) confinados por 74 dias, alimentados
com 60% de silagem de milho na base da MS, FATURI et al. (2001a)
não observaram efeito das fontes energéticas sobre o ganho de peso e
o CMS, encontrando-se médias de 1,04; 1,09; e 1,12 kg/dia e 2,23; 2,27
e 2,36% do PV para CMS, respectivamente, para as dietas contendo
aveia, farelo de trigo e grão de sorgo. Ainda foi estudado o uso do grão
de aveia preta em substituição ao grão de sorgo no desempenho de 48
novilhos Charolês x Nelore, 19 meses e 381 kg de PVI, confinados
durante 74 dias, recebendo 60% de silagem de sorgo forrageiro e
silagem de milho. Os níveis de substituição do grão de sorgo pela aveia
foram 0; 33,3; 66,6 e 100%. FATURI et al. (2001b) verificaram que a
substituição não causou efeito sobre o ganho de peso médio diário
(1,10 kg) e conversão alimentar (8,96). Porém, o CMS decresceu
linearmente com a adição do grão de aveia na dieta em substituição ao
sorgo (2,38; 2,33; 2,31 e 2,23% do PV). Verificou-se que o grão de
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aveia preta representa uma boa alternativa para a alimentação de
novilhos de corte em confinamento.
Avaliando o uso do farelo de trigo nas proporções de 0, 33,3;
66,6; e 100% em substituição ao sorgo, em bovinos (34 novilhos
Charolês x Nelore, 19 meses e 381 kg de PVI) alimentados com 60%
das silagens de milho e de sorgo na base da MS, FATURI et al. (2001c)
encontraram ganhos de peso de 1,12; 1,15; 1,24; e 1,09 kg/dia e CMS
de 2,38; 2,27; 2,25 e 2,23% do PV, respectivamente. Assim, observa-se
que o farelo de trigo pode substituir o grão de sorgo em dietas para
engorda de bovinos de corte, sem afetar o desempenho dos animais.
Trabalhando durante 126 dias com 36 bezerros de corte recém
desmamados com 7 meses de idade e peso vivo médio inicial de 136
kg, RESTLE et al. (1996) substituíram o milho por farelo de arroz
desengordurado no concentrado. Os tratamentos foram: 1/3 de farelo de
arroz desengordurado (FAD) + 2/3 de milho; 2/3 de FAD + 1/3 de milho
e 100% de FAD. O volumoso utilizado foi silagem de milho e cana-deaçúcar. A relação volumoso:concentrado variou de 60-65:40-35,
dependendo do período experimental e as dietas foram formuladas para
serem isoprotéicas (14% PB). Não houve diferença entre os tratamentos
quanto ao ganho médio diário (0,53 kg), consumo de MS (3,35 kg MS) e
conversão alimentar (6,40 kg de MS/kg de ganho). A substituição total
do milho pelo FAD em dietas para bovinos em crescimento não implicou
em redução no desempenho, porém deve-se salientar a ocorrência de
possíveis problemas de acidose.
SACCOL et al. (1995) testaram a substituição do milho pelo
resíduo da pré-limpeza do arroz (até 100%), na dieta de 45 bovinos de 3
anos de idade e peso vivo médio de 300 kg. O volumoso fornecido foi a
silagem de sorgo, que constituiu 49,2% da MS total da dieta. O período
experimental não foi informado pelos autores. A substituição total do
milho pelo resíduo da pré-limpeza do arroz implicou em redução do
ganho de peso dos animais (1,16 x 0,80 kg/dia) e piora da CA (8,06 x
14,35), enquanto que o consumo de MS não foi afetado (2,94% do PV).
Já o resíduo tratado com 4% de uréia, na base da matéria verde, não
apresentou diferença em relação ao milho, quanto ao ganho de peso
dos animais (1,04 kg/dia), CA (10,29) e consumo de MS (2,75% do PV).
Utilizando 28 novilhas cruzadas (Limousin x Nelore e Simental x
Nelore), em média com 303 Kg de PV e 18 meses de idade, confinadas
durante 76 dias, PRADO et al. (2000) avaliaram o efeito da combinação
de fontes energéticas (milho ou casca de mandioca desidratada) e
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fontes protéicas (levedura ou farelo de algodão + farinha de carne e
ossos) de quatro dietas (a: milho e levedura; b: milho, farelo de algodão
+ farinha de carne e ossos; c: casca de mandioca e levedura e d: casca
de mandioca, farelo de algodão + farinha de carne e ossos), usando
silagem de milho como volumoso, sobre o desempenho desses animais.
A relação volumoso:concentrado utilizada em todas as dietas
experimentais foi de 50:50. Houve diferença na ingestão de nutrientes
entre as dietas, sendo o consumo de matéria seca, expresso em
porcentagem do peso vivo, de 2,15 e 2,09% para os animais
alimentados, respectivamente, com milho e casca de mandioca. Já em
relação à fonte protéica, foi observado consumo de 2,01 e 2,23% para
os animais que receberam levedura e farelo de algodão,
respectivamente, em suas dietas. Os autores constataram ainda que
houve efeito da interação entre fontes de energia e de proteína sobre o
consumo de matéria seca. Assim, nas dietas em que a fonte protéica foi
a levedura o CMS foi superior para os animais que foram alimentados
com milho (2,09% do PV) em relação àqueles que receberam a casca
de mandioca (1,93%). Já na situação em que o farelo de algodão foi
utilizado, observou-se que o consumo foi idêntico, independente da
fonte energética (2,23% do PV). Em relação ao desempenho dos
animais, não houve efeito das fontes energéticas e protéicas sobre o
ganho médio diário (0,79 Kg), rendimento de carcaça (51,92%) e
conversão alimentar (7,88). Portanto, a levedura pode substituir o farelo
de algodão como fonte protéica, assim como a casca de mandioca pode
substituir o milho como fonte energética, sem alterar o desempenho de
novilhas terminadas em confinamento.
Utilizando 16 novilhos mestiços inteiros, com idade média de 11
meses e peso médio inicial de 215 kg, confinados durante dois períodos
de 28 dias, RAMOS et al. (2000) avaliaram quatro níveis de substituição
do milho do concentrado por bagaço de mandioca (0, 33, 66 e 99%). A
oferta diária de concentrado foi de 0,83% do PV. O volumoso foi
constituído de feno de aveia/azevém (6,44% PB) fornecido à vontade
em todos os tratamentos. Foi observada relação quadrática para o
consumo de MS, sendo o consumo máximo de 88,53 g/kg 0,75 obtido com
48,74% de substituição. Níveis mais elevados de substituição do milho
por bagaço de mandioca reduziram o consumo. Com relação aos
ganhos de peso médios, estes foram 1,10; 0,95; 1,12 e 0,75 kg/dia e a
conversão alimentar foi de 4,61; 6,17; 4,58 e 7,98, respectivamente,
para os níveis de substituição. Os autores concluíram que o bagaço de
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mandioca pode ser utilizado em substituição ao milho na dieta de
bovinos, até o nível de 66%, sem alterar o desempenho dos animais.
MARQUES et al. (2000) avaliaram a substituição do milho pela
casca, farinha de varredura ou raspa de mandioca sobre o ganho médio
diário, consumo e conversão alimentar e rendimento de carcaça de
novilhas confinadas por um período de 56 dias. Foram utilizadas 28
novilhas mestiças, com peso médio inicial de 365 kg, distribuídas em
um delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos
(milho, casca, farinha ou raspa de mandioca) e sete repetições cada.
Observou-se que não houve efeito da substituição do milho pelos
produtos da mandioca sobre o ganho médio diário (1,70; 1,60; 1,50 e
1,60 kg/dia, respectivamente, para milho, casca, farinha de varredura e
raspa de mandioca), conversão alimentar (6,90; 5,90; 7,30 e 6,30) e
rendimento de carcaça (50,5; 51,1; 50,2 e 51,8). Porém, houve efeito
sobre o consumo alimentar, expresso em porcentagem do peso vivo,
sendo que os animais que receberam o milho e a casca de mandioca
consumiram mais (2,7 e 2,5% do PV) que aqueles alimentados com
farinha de varredura ou raspa (2,1 e 2,2% do PV). Os ganhos de peso
foram muito elevados, possivelmente em virtude do pequeno período
experimental (56 dias) e/ou das elevadas proporções de concentrado
(53,5 a 61,0%).
Trabalhando com 100 novilhos Nelore e cruzados Holandês x
Zebu, com peso vivo médio inicial de 350 kg e 32 meses de idade,
confinados durante 84 dias, FERREIRA et al. (1989) avaliaram
diferentes fontes energéticas na dieta (milho, sorgo e raspa de
mandioca), sendo que 60 % da matéria seca total foi constituída por
silagem de milho, feno de capim-Jaraguá e capim-Cameron nas
proporções de 28:61:11. Os animais alimentados com milho e raspa de
mandioca apresentaram os maiores ganhos de peso diário (1,22 e 1,14
kg), em relação aos alimentados com grão de sorgo moído (1,08 kg). O
consumo de matéria seca total foi semelhante para as três fontes
energéticas (média de 2,69% do PV) e o consumo observado de
concentrado foi de 4,9 kg de MS, em média. A conversão alimentar (CA)
foi 8,69; 9,86 e 9,29, respectivamente, para os animais alimentados com
milho, sorgo e mandioca. O uso de milho + sorgo (1:1) e milho +
mandioca (1:1) proporcionou ganhos de peso semelhantes aos
observados nos animais alimentados exclusivamente com milho (média
de 1,20 kg/dia).
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Estudando a viabilidade de substituição do milho pelo triticale,
NASCIMENTO et al. (2000) utilizaram 56 novilhas Nelore confinadas
durante 84 dias, com peso inicial de 212,0 kg, alimentadas com dietas
contendo 0; 33; 66 ou 100% de triticale em substituição ao milho. Como
volumoso foi utilizado 60% de silagem de milho na base da MS total.
Não houve efeito dos níveis de substituição do milho pelo triticale sobre
ganho médio diário (1,2; 1,1; 1,2; e 1,1 kg/dia), ingestão de matéria seca
(7,8, 8,0; 7,9; 7,7 e 7,9 kg de MS/dia ou 2,96; 3,00; 3,05 e 3,10% do
PV), conversão alimentar (média de 7,1 kg de MS/ kg de ganho) e
rendimento de carcaça (53,5%).
Visando aproveitar a casca de café na alimentação de
ruminantes, BARCELOS et al. (1995) utilizaram 200 novilhos mestiços
Holandês x Zebu, alimentados durante 98 dias com uma ração
contendo 40% de casca de café moída em diferentes proporções
volumoso:concentrado (80:20; 70:30; 60:40; 50:50 e 40:60), sendo o
volumoso composto por silagem de milho. As dietas eram isoprotéicas
(13% PB). Os tratamentos 60:40, 50:50 e 40:60 apresentaram maiores
consumos de MS em relação aos demais. Os autores concluíram que a
casca de café pode ser utilizada na ração concentrada em dietas para
novilhos, com relação volumoso:concentrado variando de 60:40 a 70:30,
obtendo-se ganhos de peso entre 0,90 e 1,00 kg/dia, sem afetar o
consumo. Estes mesmos autores, em 1996, avaliaram o aproveitamento
da casca de café, em substituição ao milho (0, 10, 20, 30 e 40%), na
alimentação de bezerros em crescimento. Para isso, foram utilizados 30
bezerros mestiços Holandês x Zebu, com 5 meses de idade e 118 kg de
peso vivo inicial, mantidos em confinamento por 112 dias. O volumoso
foi constituído pelo capim-elefante picado. O consumo de MS total não
foi afetado pelos níveis de casca de café (4,9 kg/dia), porém o ganho
médio diário foi reduzido significativamente a partir do nível de 20%
(0,86; 0,81; 0,71; 0,65 e 0,53 kg/dia). O consumo observado de casca
de café para os tratamentos com níveis de inclusão de 10, 20, 30 e 40%
deste alimento foi de 0,28; 0,54; 0,83 e 1,01 kg/dia, respectivamente. Os
autores determinaram que níveis de substituição do milho pela casca de
café até 30% é economicamente e tecnicamente recomendável,
propiciando ganhos de peso próximos de 0,65 a 0,85 kg/dia.
Outro trabalho desenvolvido por estes autores (BARCELOS et
al., 2000) também procurou avaliar o desempenho de 180 novilhos,
castrados, de três grupos genéticos (60 ¾ a 7/8 Holandês x Gir, 60 ½
Holandês x Gir e 60 – ¾ a 7/8 Gir x Holandês), mantidos em
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confinamento por 133 dias, recebendo concentrados com diferentes
níveis de casca de café em substituição ao MDPS (0, 10, 20, 30 e 40%).
Ao início do experimento os animais apresentaram peso vivo médio de
324 kg. O volumoso fornecido aos animais foi a silagem de milho e a
relação volumoso:concentrado em todas as dietas foi de 60:40. Foi
observado efeito linear decrescente sobre o consumo total de MS,
expresso somente em kg/dia (13,42; 12,59; 12,54; 12,50 e 12,41 kg
MS/animal/dia) e sobre o ganho de peso médio diário (1,18; 1,06; 1,04;
1,03 e 0,88 kg/animal/dia), para os concentrados com 0, 10, 20, 30 e
40% de casca de café, respectivamente. O consumo observado de
concentrado foi de 5,52; 5,32 e 5,14 kg de MS/dia, para os animais
holandesados, mestiços e girados, respectivamente. Os ganhos de
peso e rendimentos de carcaça foram, para os holandesados de 1,19
kg/dia e 50,02%, mestiços 1,03 Kg/dia e 49,61% e girados 0,89 Kg/dia e
48,68%, respectivamente.
Utilizando 25 novilhos mestiços Holandês x Zebu inteiros, com
250 Kg de PV médio inicial, durante 102 dias, RIBEIRO FILHO et al.
(1998) estudaram o efeito da substituição do MDPS por casca de café
(0, 10, 20, 30 e 40%) no concentrado (16% de PB, fornecido na
quantidade de 1% do PV) de dietas cujo volumoso foi capim-elefante
picado oferecido à vontade. O consumo de MS não foi afetado pelos
níveis de inclusão de casca de café apresentando valor médio de 8,04
kg de MS/dia. O trabalho não apresentou e, pelos dados fornecidos, não
foi possível determinar o consumo diário de casca de café por animal.
De maneira semelhante, o ganho médio diário e a CA não sofreram
influência dos tratamentos, apresentando médias, respectivamente de,
0,77 kg/dia e 10,86 kg de MS/ kg de ganho.
Para testar três níveis de substituição do farelo de soja pela
cama de frango (0, 50 e 100%), com duas fontes energéticas (grão de
milho ou casca de soja) em dietas à base de silagem de sorgo oferecida
à vontade, THIAGO et al. (2001) utilizaram 60 novilhos Nelore x Pardo
Suíço Corte, castrados, com idade e peso vivo médios de 18 meses e
393 kg, respectivamente, mantidos em confinamento por um período de
54 dias. O concentrado foi fornecido na base de 1% do PV. Verificou-se
que não houve interação entre as fontes protéicas e energéticas do
concentrado. A substituição total do grão de milho pela casca de soja e
do farelo de soja pela cama de frango não alterou o consumo de
matéria seca (2,75% do PV), o ganho médio diário de peso vivo (1,57
kg), o rendimento de carcaça (53,06%), a espessura de gordura
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subcutânea (3,66 mm) e a área de olho de lombo (65,8 cm2). É
importante ressaltar que o período experimental foi curto, o que pode
ser a explicação para os elevados ganhos de peso observados. A
substituição dos alimentos usados no experimento contribuiu para
reduzir custos com a alimentação em até 38%.
Utilizando 27 bovinos machos inteiros Angus x Nelore de 12
meses e com peso vivo médio inicial de 242 kg, em um experimento
com duração de 84 dias, GOMES et al. (1996) testaram a substituição
do milho por casca de soja em três níveis (0, 50 e 100%) e três
proporções volumoso:concentrado (70:30, 50:50 e 30:70). O volumoso
utilizado foi composto por bagaço de cana hidrolisado e feno de
gramínea na proporção 60:40. O ganho médio diário de peso, consumo
de MS e CA não foram afetados pela substituição do milho por casca de
soja e apresentaram médias, respectivamente, de 1,35 Kg/dia, 7,68
Kg/dia e 5,83 Kg de MS/Kg de ganho. O trabalho não apresenta o
consumo diário de casca de soja por animal, variável importante e
necessária, principalmente em estudos que avaliam a utilização de
subprodutos. Portanto, a casca de soja pode substituir o milho
totalmente em dietas de bovinos em confinamento contendo de 30 a
70% de concentrado sem qualquer prejuízo sobre o desempenho dos
animais.
O efeito da substituição do grão de sorgo por casca de soja (0,
25, 50, 75 e 100%) sobre o desempenho de 50 novilhos Charolês,
Nelore e suas cruzas, com idade média de 20 meses e peso vivo médio
inicial de 308,8 kg, mantidos em confinamento por 105 dias foi avaliado
por RESTLE et al. (2001). O volumoso foi constituído de silagem de
sorgo, e as dietas foram isoprotéicas (12% de PB), apresentando
relação volumoso:concentrado de 60:40. Verificou-se comportamento
quadrático para ganho de peso, sendo os maiores ganhos observados
nos tratamentos com 25 e 75% de casca de soja (1,24 e 1,26 kg/dia). O
mesmo comportamento foi notado para a CA. Já o consumo de matéria
seca apresentou comportamento linear negativo, variando de 2,46 a
2,32% do PV. Os autores concluíram que a adição de casca de soja na
dieta em substituição total ao grão de sorgo melhorou o ganho de peso
médio diário (1,21 x 1,04 kg) e a CA (7,20 x 8,49).
A substituição do milho pelo sorgo ou pela casca de soja (0, 33,
67 e 100%) em dietas para engorda de 112 animais Nelore de 32
meses de idade e 386 Kg de PV médio inicial, mantidos em
confinamento por 92 dias foi estudada por THIAGO et al. (2000). Além
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dos níveis de substituição, foram testados dois níveis de oferta de
concentrado (0,6 e 1,2% do peso vivo). O volumoso utilizado foi a
silagem de sorgo, fornecida à vontade. Foi verificado que não houve
interação entre níveis de concentrado e níveis de substituição do milho
pela casca de soja ou pelo grão de sorgo. O consumo de matéria seca
para os tratamentos em que a casca de soja e o sorgo substituíram o
milho não variou para todos os níveis (2,45% do PV). O ganho médio
diário foi inferior para os animais alimentados com 100% de milho (1,14
kg) frente àqueles que receberam a casca de soja, independentemente
do seu nível de inclusão (1,42 kg). O GMD dos animais do tratamento
com 100% de sorgo foi superior (1,45 kg) em relação aos animais dos
tratamentos com 33 e 67% de sorgo (1,16 kg). Os autores não fazem
referência, em momento algum, se os dois níveis de concentrado
utilizados afetaram o ganho de peso dos animais. Não houve diferença,
entre todos os tratamentos, para rendimento de carcaça (55,57%) bem
como para a área de olho de lombo (73,03 cm2) e espessura de gordura
(6,60 mm).Tanto a substituição do milho por casca de soja ou sorgo
trouxe reduções significativas de até 33,58% no custo da alimentação.
Avaliando a utilização de alimentos alternativos na engorda de
bovinos, KICHEL et al. (2000) desenvolveram dois trabalhos, sendo um
com novilhos cruzados Pardo Suíço x Nelore e outro com vacas de
corte de descarte, ambos submetidos ao confinamento. Os volumosos
utilizados foram silagem de capim-mombaça e silagem de sorgo e o
concentrado foi fornecido a uma quantidade equivalente a 0,8% do PV.
A casca de soja foi utilizada substituindo o milho totalmente. Quando se
comparam os dados de ganho de peso das vacas de descarte, observase que não houve diferença significativa entre os tratamentos com milho
ou casca de soja no concentrado, seja utilizando a silagem de sorgo,
seja utilizando a silagem de capim-mombaça. Como esperado, o
desempenho dos animais quando se utilizou a silagem de capimmombaça foi inferior ao tratamento em que a silagem de sorgo foi
utilizada. Verificou-se nos primeiros 43 dias do experimento ganhos de
peso bastante expressivos, por volta de 2,00 kg/dia, no tratamento com
a silagem de sorgo, o que pode ser explicado pelo ganho
compensatório, já que as vacas estavam com uma condição corporal
baixa quando entraram no confinamento. Quando se analisam os dados
referentes às características de carcaça, como rendimento de carcaça,
área de olho de lombo e espessura de gordura, pode-se concluir que
não houve efeito dos tratamentos, exceto o tratamento com casca de
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soja no concentrado e silagem de sorgo, que promoveu um maior
depósito de gordura de cobertura (7,5mm x 4,1mm dos demais
tratamentos). Desta forma, pode-se verificar que a substituição total do
milho pela casca de soja promove ganhos de peso satisfatórios e
carcaça com características semelhantes e desejáveis. O grande
diferencial é a redução do custo da alimentação proporcionada por essa
substituição, uma vez que a casca de soja é mais barata, quando o
produtor se encontra próximo à fonte fornecedora.
Já em relação aos novilhos, a tendência foi a mesma, ou seja, os
animais que consumiram casca de soja no concentrado em substituição
ao milho apresentaram desempenho semelhante ou até mesmo
superior aos animais que consumiram concentrado com milho. Os
ganhos de peso foram extremamente satisfatórios, por volta de 1,60 kg,
num período de 54 dias de confinamento, denotando a qualidade
genética dos animais. As características de carcaça não foram afetadas
e o custo da alimentação reduziu-se ao redor de R$ 0,10 por kg de peso
adicionado (KICHEL et al., 2000).
Um resumo sobre a utilização de diferentes concentrados
energéticos para gado de corte é mostrado na Tabela 5.
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Tabela 5 - Resumo de alguns trabalhos da literatura nacional sobre a
utilização de concentrados energéticos alternativos para
bovinos de corte
REFERÊNCIAS
Sampaio et al
(1984)
Esteves et al
(1987)
Prado et al (2000)

TRATAMENTOS
Polpa cítrica por milho (0;
50; 100%)
MDPS pela polpa cítrica
(0; 50; 100%)
Milho pela polpa cítrica
(40; 60; 80; 100%)

Henrique et al
(1998)
Henrique et al
(1998)

Milho ou polpa cítrica 20%

Faturi et al (2001a)

Grão de aveia; farelo de
trigo; grão de sorgo
Grão de sorgo pelo grão de
aveia (0; 33,3; 66,6; 100%)
Sorgo pelo farelo de trigo
(0; 33,3; 66,6; 100%)
Milho por farelo de arroz
desengordurado (33; 66;
100%)
Milho pelo resíduo prélimpeza arroz (0; 100%)
Milho pelo resíduo prélimpeza arroz + 4% de uréia
(0; 100%)
Milho pela casca; farinha de
varredura; raspa de
mandioca

Faturi et al (2001b)
Faturi et al (2001c)
Restle et al (1996)
Saccol et al (1995)
Saccol et al (1995)
Marques et al
(2000)

Milho ou polpa cítrica 80%

CMS
(% PV ou
kg/dia)
3,00; 2,80;
2,60%

GMD
(kg/dia)

121

2,86

1,60; 1,75;
1,72

346

84

1,92

1,37

230

172

1,90

1,02

230

123

2,22; 1,67

1,41; 0,75

381

74

2,29

1,08

381

74

1,02

381

74

2,38; 2,33;
2,31; 2,23
2,38; 2,27;
2,25; 2,23

1,12; 1,15;
1,24; 1,09

Bezerros de corte

136

126

3,35kg

0,53

Novilhos cruzados

300

-

-

1,06; 0,80

Novilhos cruzados

300

2,75

1,04

Novilhas mestiças

365

56

2,7; 2,5;
2,1; 2,2

1,60

-

98

2,46%

0,59; 0,67

56

83,51;
88,16;
87,83;
83,17g/kg0,7

1,10; 0,95;
1,12; 0,75

2,15; 2,09

0,79

PVI
(KG)

DURAÇÃO
(DIAS)

Novilhos Nelore

230

112

Canchim (machos
inteiros)
Nelore x Angus
(machos inteiros)
Santa Gertrudis
(machos inteiros)
Santa Gertrudis
(machos inteiros)
Novilhos
Charolês x Nelore
Novilhos
Charolês x Nelore
Novilhos
Charolês x Nelore

330

TIPO ANIMAL

Mello et al (1976)

MDPS; raspa de mandioca

Novilhos mestiços
Pardo Suíço x
Zebu

Ramos et al (2000)

Milho por bagaço de
mandioca (0; 33; 66; 99%)

Novilhos mestiços
inteiros

215

0,95

5

Prado et al (2000)

Milho ou casca de
mandioca desidratada

Novilhas cruzadas
(Limousin e
Simental x Nelore)

303

76
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Continuação...
REFERÊNCIAS

TRATAMENTOS

TIPO ANIMAL

PVI
(KG)

DURAÇÃO
(DIAS)

CMS
(% PV ou
kg/dia)

GMD
(kg/dia)

Ferreira et al
(1989)

Milho; sorgo; raspa de
mandioca

Novilhos Nelore e
cruzados Holandês
x Zebu

350

84

2,69

1,22; 1,08;
1,14

Nascimento et al
(2000)

Milho pelo triticale (0; 33;
66; 100%)

Novilhas Nelore

214

84

3,03

1,15

Barcelos et al
(1996)

Milho pela casca de café
moída (0; 10; 20; 30;40%)

Bezerros Holandês
x Zebu

118

112

4,90kg

0,86; 0,81;
0,71; 0,65;
0,53

Ribeiro Filho et al
(1998)

MDPS por casca de café (0; Novilhos Holandês
10; 20; 30; 40%)
x Zebu, inteiros

250

102

8,04kg

0,77

Barcelos et al
(2000)

MDPS por casca de café (0; Novilhos cruzados,
10; 20; 30; 40%)
castrados

324

133

13,42;
12,59;
12,54;
12,50;
12,41kg

1,18; 1,06;
1,04; 1,03;
0,88

393

54

2,75

1,57

309

105

2,43; 2,46;
2,40; 2,37;
2,32

1,04; 1,24;
1,17; 1,26;
1,21

230

111

5,39kg

0,56; 0,47

Novilhos Nelore x
Pardo Suíço Corte,
castrados
Novilhos
Charolês,
Grão de sorgo por casca de
Restle et al (2001) soja (0; 25; 50; 75; 100%)
Nelore e suas
cruzas
Novilhos
OBEID e GOMIDE
Fubá de milho; grão de
azebuados,
(1979)
sorgo triturado
inteiros

Thiago et al (2001)

Grão de milho ou casca de
soja

1,16; 1,45
(100% de
sorgo)
1,14; 1,42
(para
demais
níveis)

Thiago et al (2000)

Milho pelo sorgo (0; 33; 67;
100%)

Novilhos Nelore

386

92

2,45

Thiago et al
(2000)

Milho pela casca de soja (0;
33; 67; 100%)

Novilhos Nelore

386

92

2,45

Kichel et al (2000)

Milho ou casca de soja

-

43

-

2,00

Kichel et al (2000)

Milho ou casca de soja

Vacas de corte de
descarte
Novilhos Pardo
Suíço x Nelore
Novilhos inteiros
Angus x Nelore

-

54

-

1,60

242

84

7,68

1,35

Gomes et al (1996) Milho por casca de soja (0;
50; 100%)
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CONCENTRADOS PROTÉICOS

O efeito de diferentes fontes de proteína (farelo de algodão, farelo
de soja e soja integral moída grossa) no concentrado de 30 bovinos ¾
Canchim x ¼ Nelore, inteiros, com peso vivo médio inicial de 320 kg e
300 dias de idade, mantidos em confinamento por um período de 84
dias foi estudado por SAMPAIO et al. (1997). O volumoso utilizado foi a
silagem de milho e as dietas foram formuladas de forma a serem
isoprotéicas (13% de PB) e isoenergéticas. No terceiro tratamento, o
grão de soja constituiu 15,56% da MS total da dieta. A ingestão de
matéria seca mostrou-se superior para os animais que receberam o
farelo de algodão ou o farelo de soja (9,17 kg de MS/dia) em relação
àqueles alimentados com a soja integral moída (7,45 kg de MS).
Conseqüentemente, o ganho de peso médio diário apresentou
tendência semelhante, ou seja, os animais em cuja dieta a fonte
protéica era o farelo de algodão ou de soja apresentaram maiores
ganhos de peso (1,26 kg/dia) do que os animais cuja fonte dietética
principal de proteína era a soja integral moída (1,08 kg/dia). O excesso
de lipídeos na ração provavelmente contribuiu para redução no
consumo e ganho de peso. Em relação à conversão alimentar, não foi
verificada diferença entre os tratamentos (7,14 kg de MS/kg de ganho).
Apesar de ter sido observado ganho de peso inferior para a soja
integral, nota-se que este tipo de alimento propicia desempenho
bastante satisfatório, por volta de 1,0 kg de PV por dia, que pode ser
economicamente mais vantajoso. Contudo, deve-se ter cuidado para
não usar níveis elevados, devido ao limite de utilização de lipídeos para
bovinos.
BRITO et al. (1997), trabalhando com os mesmos animais
utilizados por SAMPAIO et al. (1997), só que na fase de recria, quando
apresentavam 200 dias de idade e 210 kg de peso vivo médio inicial,
adotaram o mesmo experimento (84 dias), ou seja, testaram diferentes
fontes protéicas no concentrado: farelo de algodão, farelo de soja e soja
integral moída. Como no experimento de SAMPAIO et al. (1997), a
silagem de milho foi o volumoso utilizado, representando cerca de 60%
da matéria seca total da dieta dos animais, que foram isoprotéicas (13%
de PB). Os efeitos das diferentes fontes de proteína foram semelhantes
aos observados no trabalho citado acima, ou seja, os animais
alimentados com farelo de algodão ou de soja apresentaram consumo
de MS e ganho médio diário de peso vivo superiores (8,05 kg de MS/dia
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e 1,38 kg de PV/dia) àqueles tratados com soja integral (6,14 kg de
MS/dia e 1,05 kg de PV/dia).
A substituição do farelo de algodão pelo grão de soja (0, 7, 14 e
21% na MS total) na dieta de 24 novilhos inteiros Nelore, de 20 meses
de idade e 369kg de peso vivo inicial, durante um período de 84 dias de
confinamento, foi avaliada por FIGUEIREDO et al. (1996). As dietas
foram isoprotéicas (13,8% de PB) e a relação volumoso:concentrado foi
crescente, à medida que o grão de soja participava em maior proporção
nas dietas (45:55; 50,7:49,3; 56,9:43,1 e 63,1:36,9, respectivamente,
para os níveis de grão de soja de 0, 7, 14 e 21%.). O volumoso utilizado
foi o feno de capim-Jaraguá. O ganho de peso médio diário foi
semelhante para todos os níveis de substituição, variando de 0,90 a
1,04 kg/dia. Já o consumo de MS foi afetado, apresentando menor valor
no nível de substituição de 21% (2,58% do PV) em relação aos demais
tratamentos (2,75% do PV). A CA não foi afetada apresentando valor
médio de 11,25 kg de MS/ Kg de ganho.
Utilizando diferentes fontes de proteína (farelo de algodão, grão
de soja tostado e grão de soja crú) na dieta para engorda de bovinos
em confinamento, ZANETTI et al. (1997) realizaram um estudo com 18
garrotes cruzados com 339,6 kg de peso vivo médio inicial, durante 112
dias. O volumoso oferecido foi a silagem de milho e os concentrados
foram fornecidos na quantidade de 3,5 kg/animal/dia. As dietas foram
isoprotéicas (12% de PB) e isoenergéticas. O farelo de algodão permitiu
o maior ganho de peso médio diário dos animais em relação aos demais
tratamentos (0,96; 0,76 e 0,78 kg) em virtude do maior consumo de MS
observado (8,34; 7,37 e 7,38 kg de MS/dia). O consumo não foi
expresso em % do PV e o trabalho não apresentou o peso final dos
animais, impossibilitando o cálculo, mesmo que aproximado, dessa
variável. Apesar de ter ocorrido uma diminuição no consumo e no ganho
de peso dos animais alimentados com o grão de soja, o que se
observou foi que o consumo efetivo deste ingrediente foi de cerca de
1,4 kg/dia, fazendo com que as dietas à base desse alimento
apresentassem 5,6% de extrato etéreo, que está acima da
recomendação máxima de 5% de EE para dietas de bovinos de corte.
Não houve diferença entre os tratamentos para conversão alimentar
(9,42 kg de MS/kg de ganho). Vale ressaltar que a tostagem do grão de
soja não melhorou o desempenho dos animais em relação ao grão de
soja crú.
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Avaliando a resposta dos animais alimentados com rações
contendo grão de soja ou farelo de soja, SAMPAIO et al. (1995)
conduziram um experimento em que 20 animais cruzados com 390 kg
de PV inicial foram mantidos em confinamento por 94 dias. O volumoso
foi constituído de 50% de silagem de milho e 50% de cana de açúcar.
Os animais receberam 2 kg/dia de grão soja (R1) ou 1,5 kg/dia de farelo
de soja (R2). O consumo de matéria seca total não diferiu entre os
tratamentos, apresentando uma média de 10,00 kg de MS/animal/dia.
Os ganhos médios de peso não foram significativamente diferentes
entre R1 (1,14 kg/dia) e R2 (0,92 kg/dia). Já o rendimento de carcaça foi
superior para os animais que receberam farelo de soja (55,99%) frente
aos que receberam grão de soja (52,71%), evidenciando o grande efeito
do óleo dessa ração no acúmulo de gordura peri-renal, que é
desprezada na limpeza da carcaça.
OBEID e GOMIDE (1979) avaliaram diferentes fontes de proteína
(grão de soja triturado, uréia e biureto) e energia (fubá de milho e grão
de sorgo triturado) na alimentação de 48 novilhos azebuados inteiros,
com 20 meses de idade e 230 kg de PV, durante 111 dias. Os animais
receberam silagem de milho à vontade e a suplementação concentrada
foi feita em função das exigências dos animais, para se obter um ganho
médio diário de 0,75kg/dia. A quantidade de concentrado oferecida
variou de 2,31 a 2,62 kg/dia, dependendo do tratamento. Os ganhos
médios diários dos animais alimentados com fubá de milho foram
superiores aos alimentados com sorgo triturado (0,56 x 0,47 kg). Em
relação à fonte protéica, os ganhos foram 0,66; 0,50 e 0,39 kg/dia,
respectivamente para grão de soja, uréia e biureto, não havendo
diferença entre o grão de soja e a uréia. O consumo de MS não foi
afetado pelas fontes de energia e proteína (5,39 kg MS/animal/dia). Já a
CA foi afetada pelas fontes de energia (sendo melhor para o milho em
relação ao sorgo) e pela fonte de nitrogênio, sem variar, porém, entre o
grão de soja e a uréia.
Utilizando 80 animais mestiços Pardo Suíço x Zebu ( 40 novilhos
castrados e 40 novilhas), com 14 meses de idade e 205 kg de peso vivo
médio inicial, durante 98 dias de confinamento, com silagem de sorgo
sendo oferecida à vontade, MELLO et al. (1976) compararam 2 fontes
de energia (MDPS e raspa de mandioca) e 4 fontes protéicas (soja
triturada, soja triturada + uréia, soja triturada + farinha de peixe e soja
triturada + uréia + farinha de peixe) sendo as dietas formuladas para
que os animais atingissem ganhos de 0,75 kg/dia. Foi observado um
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consumo, em matéria seca, de concentrado, variando de 1,20 a 1,72 kg,
dependendo do tratamento. Os animais alimentados com raspa de
mandioca apresentaram melhores ganhos de peso do que os
alimentados com MDPS (0,67 x 0,59 kg/dia), apesar do consumo de MS
total não ter sido diferente (2,42 e 2,49% do PV). Já o tipo de
suplementação protéica não afetou o ganho de peso (0,63 kg/an/dia),
nem o consumo de MS (2,44% do PV).
Com o objetivo de avaliar o efeito da inclusão de caroço de
algodão ou grão de soja como fonte protéico/energética para
alimentação de ruminantes, MOLETTA et al. (1999) utilizaram 19
novilhos mestiços Canchim, com idade média inicial de 12 meses e
peso inicial médio de 245kg, durante o período de 11/07/96 a 11/02/97.
Os animais foram alimentados com silagem de milho fornecida ad libtum
mais o concentrado em avaliação, composto por: T1 = 69% de grão de
milho moído + 20% de grão de soja moído + 10% de farelo de soja + 1%
de sal mineralizado; T2 = 61% de grão de milho moído + 20% de caroço
de algodão + 18% de farelo de soja + 1% de sal mineralizado. A
quantidade de concentrado fornecida foi ajustada na base de 1% do
peso vivo. Não foram verificados efeitos da fonte de concentrado sobre
o desempenho dos animais, com ganhos diários de 1,07 kg para T1 e
1,11 kg para T2 e uma conversão alimentar de 6,69 e 6,78,
respectivamente para T1 e T2. Em relação ao consumo de matéria seca
total, foi observado que os animais alimentados com caroço e grão de
soja, ingeriram, respectivamente, 6,93 e 6,70 kg de MS/dia. Tomandose os pesos inicial e final, foi calculado o consumo em relação ao peso
vivo (não apresentado pelo trabalho), encontrando-se valores de 1,88 e
1,87% do PV. Também não foram detectadas influências sobre as
características de carcaça, porém os animais alimentados com caroço
de algodão apresentaram uma tendência à maior deposição de gordura
nas carcaças. A utilização de grão de soja ou caroço de algodão na
alimentação de bovinos em confinamento dependerá da disponibilidade
e do preço no mercado, pois ambos apresentam bons resultados.
D’OLIVEIRA et al. (1995) estudaram a substituição do farelo de
soja pelo farelo de canola, em dietas que foram formuladas para serem
isoprotéicas, o que não foi totalmente obtido, uma vez que o teor de
proteína bruta das dietas não foi igual: 15,4% para a dieta à base de
farelo de canola e 17,0% para a outra, à base de farelo de soja. Foram
utilizadas 20 novilhas Nelore de 18 meses e 250 kg de peso vivo médio
inicial, mantidas em confinamento durante 70 dias. A dieta basal foi
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constituída de silagem de sorgo e a relação volumoso:concentrado foi
de 49:51. A participação do farelo de soja e de canola nas rações
experimentais foi de 21,52 e 21,56%, na MS total. Verificou-se que não
houve diferença entre os tratamentos para ganho médio diário (1,07 kg),
consumo de MS (2,62% PV) e rendimento de carcaça (50,03%). Desta
forma, pode-se inferir que o farelo de soja pode ser totalmente
substituído pelo farelo de canola em rações para bovinos de corte.
Avaliando o uso do farelo de canola para bovinos, PRADO e
MARTINS (1999) alimentaram 30 novilhas Nelore, de 20 meses de
idade e peso vivo de 225 kg, com dietas contendo farelo de algodão ou
farelo de canola durante 98 dias, utilizando como volumoso 58% de
silagem de sorgo, em dietas isoprotéicas (10% de PB). As porcentagens
dos farelos de canola e de algodão na matéria seca total das dietas
experimentais foram de 19,73 e 19,46%, respectivamente. Os ganhos
de peso foram maiores para as novilhas do tratamento com farelo de
canola (1,05 x 0,86 kg/dia), enquanto que o rendimento de carcaça
(51,68%) e o consumo de MS não foram influenciados pelo tipo de
farelo protéico utilizado (2,39 e 2,41% do PV). A conversão alimentar foi
melhor para os animais que foram alimentados com o farelo de canola
(6,73) em relação àqueles alimentados com farelo de algodão (9,12 kg
de MS/kg de ganho). Quando se analisa a composição das duas dietas
experimentais, verifica-se que a participação do ingrediente energético
(milho desintegrado) foi semelhante (20,50 e 20,62% da MS total).
Entretanto, o teor de NDT da dieta com o farelo de canola foi um pouco
superior (64 x 62%), o que pode explicar o melhor desempenho dos
animais alimentados com essa ração.
Pode-se verificar na Tabela 6, um resumo sobre a utilização de
concentrado protéico para gado de corte.
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Tabela 6 -

REFERÊNCIAS

Sampaio et al
(1997)
Brito et al
(1997)

Resumo de alguns trabalhos da literatura nacional sobre a utilização
de concentrados protéicos alternativos para bovinos de corte

TRATAMENTOS

TIPO ANIMAL

Farelo de algodão;
Machos inteiros
farelo de soja; grão de ¾ Nelore x ¼
soja moído
Canchim
Farelo de algodão;
Machos inteiros
farelo de soja; grão de ¾ Nelore x ¼
soja moído
Canchim

Farelo de algodão por
Figueiredo et al
Novilhos Nelore
grão de soja (0; 7; 14;
(1996)
inteiros
21%)

Sampaio et al
(1995)

Farelo de algodão;
grão de soja tostado;
grão de soja cru
Grão de soja; farelo de
soja

Obeid e
Gomide (1979)

Grão de soja triturado;
uréia; biureto

Zanetti et al
(1997)

Mello et al
(1976)
Moletta et al
(1999)
Prado e
Martins (1999)
D‘Oliveira et al
(1995)
Prado et al
(2000)

Garrotes
cruzados
Novilhos
cruzados
Novilhos
azebuados,
inteiros

Soja triturada (ST); ST
Novilhos
+ uréia; ST + farinha
mestiços Pardo
de peixe(FP); ST +
Suíço x Zebu
uréia + FP
Novilhos
Caroço de algodão;
mestiços
grão de soja
Canchim
Farelo de algodão;
Novilhas Nelore
farelo de canola
Farelo de soja; farelo
Novilhas Nelore
de canola
Levedura; farelo de
Novilhas cruzadas
algodão + farinha de
(Limousin e
carne e ossos
Simental xNelore)

CMS
(% PV ou
kg/dia)

PVI
(KG)

DURAÇÃO
(DIAS)

320

84-

210

84

369

84

340

112

390

94

10,00kg

230

111

5,39kg

205

98

2,44%

0,63

245

205

1,88%

1,09

225

98

2,4%

0,86;
1,05

250

70

2,62%

1,07

303

76

2,01; 2,23

0,79

9,17;
9,17;
7,45kg
8,05;
8,05;
6,14kg
2,80;
2,75;
2,70;
2,58%
8,34;
7,37;
7,38kg

GMD
(kg/dia)

1,26;
1,26;
1,08
1,38;
1,38;
1,05
0,98
0,96;
0,76;
0,78
1,14;
0,92
0,66;
0,50;
0,39
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UTILIZAÇÃO DE URÉIA EM RAÇÕES
Estudando o efeito de níveis de uréia sobre o consumo e o
ganho de peso, OBEID et al. (1980) utilizaram 72 novilhos Nelore
inteiros, com 20 meses e 325 kg de PV, confinados durante 100 dias,
sendo que o volumoso foi constituído de silagem de milho. Os
tratamentos constituíram-se na substituição da proteína da soja pelo
NNP da uréia (0, 50 e 100%). A substituição de 100% da soja pela uréia
comprometeu o ganho de peso dos animais (1,03; 1,02 e 0,80 kg/dia). O
consumo de MS e a CA não foram afetados pelos tratamentos (médias
de 6,43 kg/dia e 6,90 kg MS/kg de ganho).
Trabalhando durante 84 dias com 40 bovinos anelorados, de 18
meses e 271,0 kg de peso vivo, alimentados com rações contendo duas
fontes de nitrogênio (farelo de algodão e milho x milho e uréia) e
utilizando como volumoso a cana-de-açúcar, na proporção de 60% na
MS total, COUTINHO FILHO et al. (1995) observaram menores ganhos
de peso para os animais alimentados com uréia (0,60 x 0,70 kg/dia). O
consumo de matéria seca não diferiu entre os tratamentos (2,6 e 2,4%
do PV), enquanto que a conversão alimentar foi superior para os
animais cuja fonte dietética protéica era o farelo de algodão (10,30 x
11,30 kg de MS/kg de ganho).
Com os objetivos de substituir os farelos de algodão e de soja
por uréia nas dietas de bovinos mestiços Holandês x Zebu (350 kg)
confinados durante 84 dias, alimentados com 70% de volumoso,
constituído de uma mistura de 77% de silagem de milho e 23% de canade-açúcar, FERREIRA et al. (1996) não observaram diferenças para os
ganhos de peso e consumo de matéria seca (10 kg/dia). Os ganhos de
peso para as dietas contendo 92,1% de milho; 3,98% de uréia e 3,92%
de minerais foram de 1,32 kg/dia e os autores concluíram que a ração
concentrada para bovinos em confinamento pode ser composta
somente de milho, uréia e minerais.
SEIXAS et al. (1999) confinaram 30 bovinos cruzados (Bos
Taurus x Bos Indicus), castrados, com idade aproximada de 18 meses e
peso médio de 350 kg. Foram avaliados três tratamentos (concentrados
protéicos) à base de farelo de algodão (41,52%) e milho (58,48%); uréia
(3,48%) e milho (96,52%) e amiréia (41,52%) e milho moído (58,48%).
Como volumoso foi utilizada a silagem de milho na proporção de 63%
da MS em todos os tratamentos. Foram utilizados 21 dias de adaptação
e 80 dias de período experimental. Todas as dietas continham
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aproximadamente 13% de PB na base da MS. Os consumos de MS em
% do peso vivo (PV) não diferiram entre os tratamentos e variaram de
2,60 a 2,63% do PV. Os ganhos de peso vivo variaram de 1,14 a 1,23
kg/dia e também não diferiram entre tratamentos. Os consumos de PB
foram em média de 1,29 kg/dia.
FEIJÓ et al. (1997) testaram o efeito da substituição do farelo de
soja pela uréia (0, 50 e 100%) e do tipo de silagem (milho, sorgo
granífero e sorgo de duplo propósito) sobre o desempenho e
características de carcaça de 72 bovinos F1 Pardo Suíço x Nelore
(experimento 1), inteiros, de 20 meses de idade e 412 kg de PV inicial,
mantidos em regime de confinamento por um período de 92 dias. As
dietas foram isoprotéicas, a silagem foi oferecida à vontade e o
concentrado na proporção de 0,72% do PV na base da matéria seca.
No experimento 2 foram utilizados 48 novilhos Nelore com idade média
de 34 meses e peso vivo médio inicial de 378 kg, distribuídos em 6
tratamentos, em delineamento inteiramente casualizado, em esquema
fatorial 2 x 3, sendo 2 silagens (sorgo granífero e sorgo de duplo
propósito) e os mesmos 3 níveis de substituição do farelo de soja por
uréia. Foram usados 22 dias de adaptação e um período experimental
de 70 dias. As dietas 2 e 3 continham 2,35 e 4,73% de uréia no
concentrado, respectivamente, e os consumos de PB nos experimentos
1 e 2 foram, em média, 1,46 e 1,38 kg/dia, respectivamente.
Os consumos de MS (2,21; 2,17 e 2,13% do PV), os ganhos médios
diários de peso vivo (1,71; 1,20 e 1,33 kg), a conversão alimentar (5,38;
7,23; 6,53 kg de MS/kg de ganho) e o rendimento de carcaça do
experimento 1 (54,3; 53,1; 53,2%) foram ligeiramente superiores para
os animais alimentados com silagem de milho em relação aos demais
tratamentos. Os parâmetros avaliados não diferiram entre as duas
silagens de sorgo. Em relação às fontes protéicas, o consumo de MS
tendeu a ser menor à medida que o farelo de soja era substituído pela
uréia (2,19; 2,16 e 2,15% do PV). Tendência semelhante foi observada
para a CA (5,53, 6,09 e 7,52 kg de MS/kg de ganho), ganho de peso
(1,71; 1,57 e 1,24 kg de PV/dia) e rendimento de carcaça (54,3; 53,4 e
52,9%). Para os animais Nelore não foi verificado efeito do tipo de
silagem sobre o consumo de MS (9,84 kg de MS/dia), o ganho médio
diário de PV (1,03 kg), e a CA (7,4 kg de MS/kg de ganho). Já à medida
que a uréia substituía gradativamente o farelo de soja, ocorria redução
do consumo de MS (10,08; 9,94 e 9,49 kg de MS/dia). Porém, o GMD e
a CA não foram influenciados pelos níveis de uréia e apresentaram
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médias, respectivamente, de 1,02 kg e 7,40 kg de MS/kg de ganho. Os
resultados desse experimento permitem inferir que, quando se utilizam
animais com alto potencial para ganho de peso e dietas com alta
energia, a substituição do farelo de soja pela uréia resulta em redução
no desempenho animal.
Utilizando 36 animais cruzados Santa Gertrudis, com peso vivo
médio inicial de 390 kg, em cinco períodos de 21 dias cada, distribuídos
em seis tratamentos, BACKES et al. (2001) avaliaram duas silagens
(com ou sem inoculante microbiano) e três fontes protéicas: farinha de
carne e ossos, uréia, e farinha de carne e ossos + uréia na relação
50:50. Os animais foram alimentados à vontade com 70% de silagem de
milho na base da MS total. Os consumos de MS não foram
influenciados pelos tratamentos e variaram de 1,99 a 2,16% PV. Os
ganhos de peso foram menores para os dois tratamentos contendo
uréia (1,03 e 1,15 kg/dia) em relação ao tratamento com 100% de
farinha de carne e ossos (1,32 kg/dia, em média).
Bovinos confinados com dietas contendo 0; 0,5; 1,0 e 1,5% de
uréia na matéria seca total foram utilizados por SOUZA (2002, dados
ainda não publicados). Como volumoso foi utilizada a silagem de sorgo
na proporção de 70% na base da MS. Os consumos de PB variaram de
1,29 a 1,36 kg/dia, enquanto os consumos de MS em % do PV variaram
de 2,30 a 2,37% e não foram afetados pelos níveis de uréia. Os ganhos
de peso vivo em jejum variaram de 1,01; 1,06; 1,06 e 1,09 kg/dia para
os tratamentos contendo 0; 0,5; 1,0 e 1,5% de uréia, respectivamente, e
não foram influenciados pelos tratamentos. Da mesma forma, os
rendimentos de carcaça também não foram afetados pelos tratamentos
e variaram de 48,2 a 49,5%.
Outro experimento foi conduzido por MAGALHÃES (2002, dados
ainda não publicados), utilizando 24 bovinos com grau de sangue
variando de ½ Holandês x ½ Zebu até HPC, distribuídos em 4
tratamentos (0; 0,65; 1,30 e 1,95% de uréia na MS total das dietas) com
14 dias de adaptação e 84 dias de período experimental. A relação
volumoso:concentrado foi de 65:35 na base da MS e o volumoso foi
constituído de 70% de silagem de milho e 30% de silagem de capimelefante, sendo a fonte energética do concentrado constituída pelo grão
de sorgo moído. Os consumos de matéria seca (2,55% PV), os ganhos
médios diários de peso vivo (1,18 kg/dia), de peso de corpo vazio (1,20
kg/dia), os ganhos de carcaça (0,78 kg/dia), a conversão alimentar
(7,66) e a relação peso vazio/peso vivo (0,846) não foram influenciados
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pela inclusão de uréia no concentrado. Vale ressaltar que a uréia
substituiu até 100% o farelo de soja e não alterou o desempenho
animal.
Os resultados desses trabalhos permitem concluir que, para
animais alimentados com níveis moderados de concentrados e com
potencial para ganhar aproximadamente 1kg/dia, a uréia pode substituir
totalmente os farelos protéicos, propiciando uma considerável redução
no custo da alimentação dos animais.
Encontra-se na Tabela 7 um resumo sobre a utilização de uréia
para gado de corte.
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TABELA 7 - Resumo de alguns trabalhos da literatura nacional a
respeito da utilização uréia para bovinos de corte
REFERÊNCIAS

TRATAMENTOS

TIPO ANIMAL

PVI
(KG)

DURAÇÃO
(DIAS)

CMS
(% PV ou
kg/dia)

GMD
(kg/dia)

Obeid et al
(1980)

Farelo de soja por
uréia (0; 50; 100%)

Novilhos Nelore

325

100

6,43

1,03;
1,02;
0,80

Feijó et al
(1997)

Farelo de soja por
uréia (0; 50; 100%)

Novilhos
inteiros F1
Pardo Suíço x
Nelore

412

92

2,21;
2,17; 2,13

1,71;
1,20;
1,33

Silva et al
(1999)

Farelo de soja por
uréia (0; 50; 100%)

Novilhos Nelore

378

92

10,08;
9,94;
9,49kg

1,02

Ferreira et al
(1996)

Farelo de algodão;
farelo de soja; uréia

350

84

10,0

1,32

271

84

2,6; 2,4

0,70;
0,60

350

101

2,62

1,19

100

120

3,07

0,88

390

105

2,08

1,32;
1,03;
1,15

2,34

1,06

2,55

1,18

Coutinho Filho
et al (1995)
Seixas et al
(1999)

Novilhos
Holandês x
Zebu
Novilhos
anelorados
Novilhos
cruzados

Farelo de algodão;
uréia
Farelo de algodão;
uréia; amiréia
Níveis de uréia (0;
Sampaio et al
Bezerros
0,625; 1,25% na MS
(1998)
cruzados
total)
Farinha de carne e
Novilhos
Backes et al
ossos (FCO); uréia; cruzados Santa
(2001)
FCO + uréia
Gertrudis
Souza (2002 Níveis de uréia (0; 0,5;
Novilhos
não publicado) 1,0; 1,5% na MS total)
cruzados
Níveis de uréia (0;
Novilhos de
Magalhães et
0,65; 1,30; 1,95% na
origem leiteira
al (2002)
MS total)
(HZ)

303

84
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A Tabela 8 apresenta níveis máximos de inclusão de alguns
alimentos alternativos na dieta de bovinos de corte, segundo as
recomendações americanas (GILL e WALLER, 1999).
Tabela 8 - Níveis máximos sugeridos para alguns alimentos alternativos
utilizados na dieta de bovinos de corte
ALIMENTO
Sementes de oleaginosas
Caroço de algodão
Grão de soja cru
Grão de soja tostado
Concentrados Energéticos
Polpa de beterraba
Polpa cítrica
Glúten de milho
Farelo de arroz
Casca de soja
Melaço
Sebo
Farelo de trigo
Farelo de glúten de milho
Concentrados protéicos
Farinha de penas
Farinha de peixe
Farinha de carne e ossos
Farelo de amendoim
Farelo de algodão
Farelo de soja
Farelo de canola
Substitutos parciais de volumosos
Casca de amendoim
Casca de arroz
Casca de algodão

% na MS total
10 – 15
10 – 15
10 – 15
20 – 30
20 – 40
20 – 35
10 – 15
15 – 25
3–5
2–3
15 – 25
20 - 40
3–4
3–4
3–8
Sem limite
Sem limite
Sem limite
Sem limite
12 – 15
10 – 15
30 – 35

238

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Bovinos terminados em pastagem de capim-braquiária deverão
receber aproximadamente 4 kg de concentrado com 20% de proteína
bruta, sendo que a uréia pode substituir quase totalmente os farelos
protéicos.
A polpa cítrica, a casca de soja, o grão de sorgo moído, a raspa
de mandioca integral e o farelo de trigo podem substituir totalmente o
milho em rações para bovinos de corte, sem que isso implique em
prejuízo no desempenho dos animais.
O farelo de canola, desde que disponível a preços
compensadores, pode ser utilizado em substituição total ao farelo de
soja, na dieta de bovinos de corte, garantindo desempenhos
semelhantes e satisfatórios.
O grão de soja e o caroço de algodão, facilmente encontrados
em regiões de aptidão agrícola, também podem ser utilizados para gado
de corte, desde que seja respeitado o nível máximo de extrato etéreo na
dieta, que é de 5% na matéria seca total.
A uréia pode substituir totalmente os farelos protéicos em dietas
para bovinos alimentados com níveis moderados de concentrados e
com potencial para ganhar aproximadamente 1 kg por dia
A silagem de milho tem proporcionado ganhos de peso
consideráveis, fazendo com que se torne o volumoso preferido pela
maioria dos pecuaristas dedicados à engorda de bovinos de corte. A
cana-de-açúcar, também é um volumoso que pode ser utilizado para
bovinos de corte, desde que suas limitações nutricionais sejam bem
conhecidas, respeitadas e, na medida do possível, suplantadas. Os
animais alimentados com dietas à base desse volumoso têm
apresentado ganhos de peso intermediários (até 1,0 kg/dia).
Desempenhos superiores são possíveis, desde que se intensifique o
uso de alimentos concentrados, o que pode tornar o sistema
economicamente menos vantajoso.
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COMBINANDO INFORMAÇÃO DE VÁRIOS SUMÁRIOS DE
TOUROS DE CORTE – EXERCÍCIOS PRELIMINARES
Luiz Alberto Fries
GenSys Consultores Associados S/C Ltda
Lagoa da Serra Ltda

INTRODUÇÃO
No início da década passada comentava-se a interrupção no
cálculo das DEP’s e na emissão de sumários nacionais, para as raças
zebuínas, desde 1988. Apenas o sumário de uma empresa
independente continuava a ser produzido. Hoje o problema é o oposto e
existem seis sumários na raça Nelore. Por um lado, isto atesta a
importância desta ferramenta para os diferentes criadores, empresas,
grupos privados e associações e o nível de competitividade que está
instalado. Estes esforços individuais estabelecem uma rede de
segurança e estimulam o desenvolvimento técnico/científico e a
criatividade em marketing. Como os resultados obtidos nos vários
sumários (com diferentes amostragens, populações, bases genéticas e
metodologias ou programas de avaliação genética) confirmaram um ao
outro, nos seus grandes números, isto gerou um nível grande de
aceitação e confiança por parte dos usuários. Ganhos adicionais podem
ser obtidos se a informação contida em cada um destes conjuntos, para
características semelhantes, puder ser consolidada.
As DEP’s de touros informadas em diferentes sumários de uma mesma
raça podem ser combinadas de 3 formas:
(a) conversão para uma base única através de métodos de regressão;
(b) consolidação de resultados dos diferentes sumários através de um
modelo linear; e
(c) análise conjunta de todos os dados de performance de todos
bancos de dados, após consistências completas.
Sem dúvida, esta última forma é a ideal, embora Schaeffer
(1996) comente que em algumas situações a forma (b) pode ser melhor.
Enquanto se discute se e como reunir, validar, analisar e publicar esta
informação, as formas mais rudimentares podem ser utilizadas até
porque cada pessoa da área está tentando agregar esta informação de
alguma maneira. Se um primeiro exercício for feito, usando material de
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domínio público, facilitará uma discussão focalizada e crítica e deverá
resultar num procedimento mais aperfeiçoado e implementado de
comum acordo entre todos os programas.
MÉTODOS
Banos (1999) relata que o primeiro método utilizado para
comparar avaliações genéticas nacionais da raça Holandesa de
diferentes países foi pela conversão da avaliação de cada touro em
cada país para a base e escala do país desejado de acordo com a
equação:

PB= a + b * PA
onde:

PA

é a avaliação genética de um animal expressa na base e

PB

é a avaliação genética deste animal convertida para a base

a
b

escala do país A;
e escala do país B;
é a diferença entre as bases dos países A e B; e
é um coeficiente de regressão que leva em conta as
diferenças de escala, performance e precisão das
avaliações genéticas entre os países A e B.

Schaeffer (1985, 1994) propôs o modelo MACE (Multiple Across
Country Evaluations) que serviu de base para o estabelecimento do
INTERBULL. De acordo com Banos (1999), avaliações de mais de 57
mil touros da raça Holstein, pertencentes a 23 populações foram
reunidas através desta metodologia. O modelo MACE contempla a
possibilidade de existirem diferentes grupos genéticos de touros, com
diferentes populações de origem, etc.
Para consolidar dados de touros da raça Nelore que foram
largamente utilizados em IA, é possível pensar numa simplificação
adicional pela não consideração de diferentes grupos genéticos. O uso
de grupos genéticos no modelo requeriria algum grau de cooperação
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pois não é publicado se grupos são utilizados ou não, qual a definição
empregada e as respectivas matrizes de incidência.
O modelo MACE, em notação matricial pode ser, então,
simplificado/traduzido para:

y = Xs + Zt + e
onde:

y
X
s
Z
t
e

é um vetor de observações com as DEP’s “des-regredidas”
de um touro num determinado sumário;
é uma matriz de incidência relacionando as observações
aos seus respectivos sumários;
é um vetor contendo o efeito médio dos sumário (nãogenético);
é uma matriz de incidência relacionando as observações
aos seus respectivos touros;
é um vetor contendo o efeito genético (a DEP “consolidada”
entre sumários) do touro;
é um efeito residual;

No cálculo das DEP’s, os efeitos médios dos touros são mais ou
menos “regredidos” com relação a zero na medida em que os touros
“possuam informação mais incompleta” ou seja, que a herdabilidade da
característica seja menor, que o número de produtos do touro seja
menor, que a distribuição destas progênies seja mais concentrada em
poucos rebanhos ou grupos contemporâneos e/ou que estas progênies
tenham valores extremos ou pertençam a grupos contemporâneos
muito heterogêneos ou pouco conectados. É possível que em alguns
sumários, alguns touros tenham progênies pequenas e por isto tenham
seus efeitos muito regredidos.
É necessário, então, fazer uma “des-regressão” de cada uma
destas DEP’s particulares em cada sumário, combinar os efeitos todos
nas equações do MACE, obtendo um novo valor para
um preditor mais conservador do que este valor de

t

e daí calcular

t : uma

nova DEP,
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regredida (menos) agora pela informação total contida no conjunto de
sumários. A quantidade de informação real para cada touro será maior
do que em qualquer dos sumários e sempre será vantajoso reunir
informação.
Embora seja óbvio, é importante ressaltar que, para aplicar o
MACE, devem existir alguns touros com avaliações em dois ou mais
sumários, ou seja, que os sumários sejam suficientemente conectados.
De maneira geral, os touros Nelore usados em IA no país estão bem
conectados e permitem uma consolidação. Mesmo assim, é necessário
manter vigilância para que cada safra de touros jovens seja bem
conectada com as anteriores, mesmo dentro de um mesmo programa.

Exemplo 1
Este exemplo hipotético procura ilustrar o modelo MACE para
uma situação simplificada (sem grupos genéticos) e um pouco do tipo
de cálculo que é feito para chegar a um sumário consolidado. A Tabela
1 mostra a distribuição de um total de 750 produtos de 7 touros (Nel1,
Nel2,…, Nel7) em 3 sumários (A, B e C). Todos os números são
expressivos, a estrutura é bem melhor conectada e balanceada do que
se pode esperar na prática e os touros Nel1, Nel2 e Nel3 fornecem as
ligações genéticas diretas entre os sumários.
Tabela 1 - EXEMPLO 1: distribuição dos produtos de 7 touros nos 3
sumários
Touros
Nel 1
Nel 2
Nel 3
Nel 4
Nel 5
Nel 6
Nel 7
Total

Sumário A
100
50
100

250

Sumário B
100
50
50
50

250

Sumário C
50
50

100
50
250

Total
150
150
200
50
50
100
50
750
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A Tabela 2 apresenta os efeitos verdadeiros dos sumários e dos
touros, em vermelho, nos cabeçalhos e nas chamadas das linhas da
tabela. Não são apresentadas unidades (%, kg, unidades de escores,
etc.) para estes valores. As combinações ou somas destes efeitos são
apresentadas no corpo da tabela e representa o efeito do touro que
seriam observado dentro de um sumário caso nenhum efeito de
amostragem, interação ou erro de qualquer origem ocorresse. Na
ausência de uma verdadeira interação genótipo-ambiental, os efeitos
dos sumários devem ser entendidos como efeitos puramente ambientais
e refletem as decisões de escolha de base genética. Um efeito de
sumário igual a zero indicaria que, provavelmente, este sumário utiliza
um conceito de base móvel. Se a média dos touros utilizados em IA e
presentes neste sumário também fosse zero, isto significaria que a
média dos animais todos avaliados não é muito diferente daquela dos
animais de IA. Esta seria a situação do Sumário A.
Um efeito maior do que zero para sumário indica que foi
escolhido como base genética um conjunto de animais abaixo da média
da população. É aborrecedor ter que lembrar que, quando olhamos para
dados de DEP’s para peso à desmama de touros Angus dos USA,
temos que descontar perto de 40 libras para ter uma idéia de quais
animais estão acima ou abaixo da média genética atual naquela
população. Este tipo de filosofia de negócio de curto prazo poderia
facilitar alguma venda imediata de sêmen do pior touro (Nel5) e a perda
completa de um cliente que se sinta enganado. De passagem pelo
assunto, é paradoxal que alguns “selecionadores” se esforcem por não
selecionar e estejam convencidos que tudo o que nasce dentro das
suas propriedades deva/mereça ser utilizado na reprodução em algum
outro rebanho. Outros querem programas que revelem/atestem que
todos seus animais são positivos para todas as características.
Note que o touro Nel3, o único que foi utilizado em todos os
sumários, é avaliado como –10 no Sumário A (efeito de 0 deste
sumário); +10 no Sumário B (efeito de 20 deste sumário) e –20 no
Sumário C (efeito de –10 deste sumário).
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Tabela 2 - EXEMPLO 1 : Efeitos genéticos verdadeiros de 7 touros no
geral e dentro dos 3 sumários e efeitos ambientais
verdadeiros dos três sumários
Touros
Nel 1 [ 10]
Nel 2 [ 0]
Nel 3 [-10]
Nel 4 [-15]
Nel 5 [-20]
Nel 6 [ 20]
Nel 7 [ 10]

Sumário A[0]
10
0
-10

Sumário B[+20]
20
10
5
0

Sumário C[-10]
0
-20

10
0

As seguintes etapas não serão aqui apresentadas:
(1) regredir os efeitos dos touros para obter as DEP’s iniciais dos
sumários (os regressores seriam tão mais próximos de 0,00 e
mais afastados de 1,00 a medida que as acurácias das
avaliações ou o tamanho das progênies apresentadas na
Tabela 1 fossem menores);
(2) “des-regredir” estas DEP’s para obter os efeitos dos touros
obtidos em cada conjunto de dados (como apresentadas na
Tabela 2); e
(3) regredir novamente os efeitos gerais estimados a partir da
aplicação do MACE.
Se fizermos o produto da primeira coluna da Tabela 1 pela
primeira coluna da Tabela 2 obteremos a primeira das equações
resultantes da aplicação do MACE para o presente exemplo. Os 250
produtos do Sumário A conterão 250 vezes o efeito deste sumário
(250*0), 100 vezes o efeito do touro Nel1 (100*10), 50 vezes o efeito do
touro Nel2 (50*0) e 100 vezes o efeito do touro Nel3 (100*(-10)). O
somatório dos dois produtos dos dois conjuntos de efeitos destas
tabelas, contidos nas colunas respectivas ao Sumário A é zero. Esta
equação contem 4 incógnitas (os efeitos do sumário A e dos touros
Nel1, Nel2 e Nel3) e precisamos determinar quais são positivas e quais
são negativas (e o quanto). Claro que esta equação sozinha não pode
nos auxiliar pois existe um número infinito de soluções possíveis. Os
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produtos das respectivas colunas (3) e das linhas (7) de cada uma
destas duas tabelas pode ser utilizada para nos produzir 10 equações
com 10 incógnitas (3 sumários e 7 touros).
Estas 10 equações formam as chamadas “equações normais”.
As deste problema são apresentadas a seguir, na forma matricial. O que
se quer é uma solução simultânea para este conjunto de equações; fora
a magnitude, é o mesmo problema que todos vimos nos bancos
escolares nos sistemas de 2 equações com 2 incógnitas, 3 equações....
Em algumas situações de melhoramento animal, milhões destas
equações são formadas.
A primeira linha representa a equação do Sumário A, descrita
acima. A quarta linha é a linha do touro Nel1 e é obtida pelo produto dos
elementos da primeira linha da Tabela 1 pelos elementos da primeira
linha da Tabela 2. Esta linha contem toda a informação referente aos
150 produtos do touro Nel1. Estes 150 produtos contem 100 vezes o
efeito do Sumário A, 50 vezes o efeito do Sumário C e 150 vezes o
efeito do touro Nel1. A soma ponderada destas 150 observações é
1000, apresentada na linha 4, última coluna, destas equações.

Equações normais resultantes da aplicação do MACE no exemplo 1:

 250
 0

 0

 100
 50

 100
 0

 0
 0

 0

0

0

100

50

100

0

0

0

250
0

0
250

0
50

100
0

50
50

50 50
0
0 0 100

0
100

50
0

150 0
0 150

0
0

0
0

50
50
50

50
0
0

0
0
0

0
0
0

200
0
0

0
0

100
50

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 0
50 0
0 50

0
0
0

0
0

0
0

100
0

0  SumA   0 
0   SumB  2750 
50  SumC  0 

 

0   Nel1   1000 
0   Nel2   2000 

 =

0   Nel3   - 1500
0   Nel4   250 

 

0   Nel5   0 
0   Nel6   1000 

 

50  Nel7   0 
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É relevante dizer que estas 10 equações com 10 incógnitas não
possuem uma solução única pois a soma das três primeiras equações
(totalizando as Tabelas 1 e 2 por colunas) é igual a soma das 7 últimas
(totalizando as Tabelas 1 e 2 por linhas). Esta é a origem da
necessidade da determinação das chamadas bases genéticas.
Na prática isto exige que se imponha
SumA   0 
alguma restrição, por exemplo: (1) zerando o valor
 SumB   20 
de um determinado touro ou (2) zerando a soma

 

de alguns ou de todos os touros.A opção (1) vai
 SumC   - 10 
na direção de uma base genética fixa e a opção

 

(2) representa casos de bases genéticas móveis.
 Nel1   10 
Qualquer alternativa é igualmente eficiente para
 Nel2   0 
eliminar esta dependência que existe entre as

=

 Nel3   - 10 
equações e uma delas deve ser adotada.
 Nel4   - 15 
Tecnicamente, qualquer opção é igualmente

 

meritória pois o ranking dos animais e os
Nel5   - 20 

contrastes entre sumários darão sempre o mesmo
 Nel6   20 
resultado. Mas o assunto carrega implicações

 

comerciais e/ou educacionais não triviais.
 Nel7   10 
Uma outra solução possível é escolher um dos sumários como
base. Impondo a restrição de que o sumário A seja igual a zero e
resolvendo as equações normais do MACE, como apresentado acima,
chegaremos ao seguinte conjunto de soluções:
Note que as soluções obtidas obedecem a restrição imposta.
Como esta restrição é idêntica ao efeito verdadeiro do Sumário A (e
como o exemplo foi montado sem a ocorrência de interações e outras
fontes de erro), todas as soluções obtidas para sumários e para touros
correspondem aos valores verdadeiros apresentados na Tabela 2. Note
que a soma dos efeitos de Sumários e a soma dos efeitos de touros não
somam a zero.

Exemplo 2
Na prática nunca será obtido um resultado tão perfeito.
Imaginemos uma outra situação, dada pelo exemplo 2, onde por mero
efeito de amostragem, os efeitos registrados no Sumário B para os
touros Nel2 e Nel3 fossem os apresentados na Tabela 3, com uma
diferença de 9.9 e não mais 10.0.
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Tabela 3 - EXEMPLO 2 : Efeitos genéticos verdadeiros de 7 touros e
efeitos ambientais verdadeiros dos três sumários. Existe
uma interação entre touros (Nel2 e Nel3) e sumários (A e B).
Touros
Nel 1 [ 10]
Nel 2 [ 0]
Nel 3 [-10]
Nel 4 [-15]
Nel 5 [-20]
Nel 6 [ 20]
Nel 7 [ 10]

Sumário A[0]
10
0
-10

Sumário B[+20]
19.95
10.05
5
0

Sumário C [-10]
0
-20

10
0

Na Tabela 2 (Exemplo 1), a diferença entre os touros Nel2 e
Nel3 é de exatas 10 unidades tanto no sumário A quanto no sumário B.
No presente exemplo 2, esta diferença é 10 unidades no sumário A
(como antes) e de 9.9 unidades no sumário B. Esta diferença é uma das
menores que se pode imaginar mas serve para demonstrar que o
modelo MACE é capaz de agregar, ponderando adequadamente,
diferentes fontes de informação contendo informações não exatamente
redundantes.
No exemplo 2, novas equações podem
ser montadas, com diferenças nos somatórios
dos produtos por sumário e por touro, e um
novo vetor de soluções pode ser obtido.
Com o uso da mesma restrição do
exemplo anterior, obtêm-se um novo vetor de
soluções que é apresentado ao lado. Este
vetor de soluções foi obtido pelo chamado
método de quadrados mínimos, de forma a
obter a menor soma dos quadrados dos
resíduos possível ou, no caso, de melhor
compatibilizar as informações decorrentes
dos contrastes possíveis entre os 3 primeiros
touros presentes nos três sumários. O touro
Nel2 agora é superior ao touro Nel3 em 9,952

Solução Exemplo 2:
SumA   0.00 
SumB   20.001 

 

SumC  - 10.009 

 

 Nel 1   10.003 
 Nel 2   - 0.034 

=

 Nel 3   - 9.986 
 Nel 4  - 15.001 

 

 Nel 5  - 20.001 
 Nel 6   20.009 

 

 Nel 7   10.009 
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unidades [-0,034–(-9,986)], situando-se entre os valores de 9,95 e 10,0.
As soluções para os outros efeitos também foram afetadas, com
magnitude mínima, como esperado.
Talvez o conceito mais importante sendo demonstrado é o de
que existe um procedimento simples capaz de reunir a informação de
diferentes sumários publicados. Para utilizar este procedimento, basta
que existam alguns touros em comum entre os sumários.
CONCLUSÕES OU COMENTÁRIOS FINAIS
O modelo MACE, utilizado para combinar informações de
sumários nacionais nas raças de leite, através da agência INTERBULL
pode ser simplificado e utilizado para a situação dos vários sumários da
raça Nelore.
Mesmo que não seja a melhor opção possível ou que não seja
aplicada da sua forma mais avançada ou sofisticada, os resultados
deverão ser, em média, mais próximos da verdade do que o exercício
feito por técnicos e criadores que tentam agregar todas estas
informações através de cálculos ou ponderações mentais.
O objetivo maior deste exercício é o de provocar a unificação
dos sumários da raça Nelore, pela reunião de esforços e dos bancos de
dados ou, enquanto isto não ocorre, pelo aperfeiçoamento do modelo
MACE com a participação de todos os grupos envolvidos e o
fornecimento de toda a informação necessária.
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NOVAS BIOTÉCNICAS APLICADAS A REPRODUÇÃO ANIMAL
Carlos Alberto Zanenga
Médico Veterinário Autônomo
Campo Grande – MS

INTRODUÇÃO
Desde o inicio do século e mais intensa, muito no final dos anos
90, que a expressão “ Biotecnologia “ está incorporada a produção
animal.
Quando citamos “ novas biotecnologias “ poderemos estar
incorrendo no erro, de dissertar a tecnologia que são mais “ novas”,
pois algumas vêm sendo utilizadas a muito tempo e por vezes até por
mais de dez anos.
Então o que estas contém de “novas” ?
Poderíamos dizer que são tecnologias em desenvolvimento e
que o aumento de sua eficiência, eficácia e acuidade provocou
diminuição de custos, e paulatinamente e vão tornando “viável
economicamente”, quando então passam a fazer parte das linhas de
produção animal, saindo da bancada de laboratórios, para aplicação no
campo.
Quando se iniciou a seleção e melhoramento zootécnico as
ferramentas que disponha, era muito frágeis e dependia de avaliações
subjetivas. Temos atualmente mensurações seguras para evolução
genética e ferramentas cada vez mais poderosas, para aplicá-las.
Os testes de progênie associados à Inseminação Artificial,
produzem ganhos de 1,5 a 2% ao ano.
A Transferência de Embriões aplicadas as matrizes selecionadas
produzem ganhos de 2,6 a 3,5% ao ano.
Quando for possível associar estas técnicas a FIV, CLONAGEN
e TRANGENESE, pode-se prever ganhos genéticos de 12 anos de
seleção em apenas 1 ano (COLLEAU, 1992).
TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES
O primeiro bezerro nascido desta técnica nasceu em 1954.
Desde então até a década de 70 esta não teve aplicação
econômica.
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Em 1976 se iniciava os primeiros trabalhos no Brasil na central
de inseminação Lagoa da Serra e coincidentemente os trabalhos da
Faz. São Pedro, Sorocaba-SP.
Na década de 80 esta passou a fazer parte do trabalho de
seleção dos principais criatórios no Brasil e no mundo.
Atualmente o Brasil é o segundo país em volume de
Transferência de Embriões, realizando anualmente mais de 60.000
transferências, estando atrás somente do EUA.
A técnica consiste na indução da ovulação múltipla de uma
fêmea doadora, que inseminada e sete dias após, através de uma
lavagem uterina se retira os embriões que serão transferidas para
matrizes receptoras.
Em média se obtém 5 embriões viáveis por coleta , e a produção
de 2 a 3 prenhezes respectivamente.
Esta doadora poderá sofrer 7 a 8 coletas ano, produzindo então
aproximadamente 20 produtos ano.
O fato de poder congelar os embriões obtidos, também trouxe
uma série de avanços, facilitando e algumas vezes até a possibilidade o
comércio internacional de material genético.
Segundo o trabalho da OIE (Organização Internacional de
Epizotias) se os embriões coletados forem submetidos às técnicas de
lavagem propostas pela IETS
(Sociedade Internacional de Transferência de Embriões) o risco de
transmissão das principais doenças infecto contagiosas é praticamente
nulo.
Como atualmente a questão sanitária é de fundamental
importância o comércio internacional de embriões vem crescendo como
fonte segura de aquisição dos animais de raças melhoradas.
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BIPARTIÇÃO
É a produção de fêmeas idênticas através da divisão de um
embrião em duas metades.
A técnica consiste em se bipartir um embrião a utilização de
aparelho denominado “ MICROMANIPULADOR ”. Cada uma destas
metades , HEMI – EMBRIÃO é então transferida para as receptoras.
Através desta técnica poderemos aumentar o número de
prenhezes obtidas de uma doadora em cada coleta.
Como exemplo uma doadora que reproduza 5 embriões. Estes
bipartidas resultarão em 10 HEMI embriões e destes seria possível
produzir 5 prenhezes, aumentando assim a eficiência da coleta, que
sem este trabalhando produzirão 2 a 3 prenhezes .
As restrições a difusão desta técnica diz respeito a maior
utilização de receptoras, pois geralmente o percentual de prenhezes
obtida sobre embriões transferidos é menor, quando comparado a
embriões não bipartidos. Ainda a utilização micromanipulador, que é
demorada e necessita de ambiente laboratorial e aumento do tempo
dispendido e porisso na maioria das vezes só se aplica a casos
específicos, de doadoras com alto valor zootécnico e baixa produção
de embriões na TE.
Fecundação IN VITRO: insiste na punção folicular dos ovócitos
fecundação e cultivo “ in vitro ” até a fase de blastocisto transferência
para receptoras. Esta é uma biotecnologia que vem crescendo
rapidamente nos últimos 2 anos, também já é parte da rotina como
ferramenta de multiplicação.
Sua aplicação hoje é mais intensa nas doadoras que produzem
pouco em TE, nas vacas com problema reprodutivos adquiridas que
impeça TE em prenhez, novilhas pré púberes e ainda aproveitamento
de sêmen de touros raros ou mesmo caros por apenas 1 dose é
suficiente para inseminar várias doadoras nesta técnica.
Resultados médios são 7 oócitos por aspiração com a produção
de 3 embriões e respectivamente 1 a 1,5 prenhezes por aspiração. Esta
pode ser repetida semanalmente , tornando-se ferramenta importante
na multiplicação. Teoricamente em média se obterá 52 prenhezes por
vaca ano.
Sua restrição ainda é relativa a custos que são mais elevados
que a produção em TE.
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DETERMINÇÃO DO SEXO EM EMBRIÕES
Temia que já vem sendo utilizada principalmente sob a forma de
PCR (Polimerase Chain Reactin) com a utilização de sondas que
determina regiões mais específicas no mapeamento do cromossomo Y.
A técnica consiste em se fazer uma biopsia do embrião, através
de micro manipulador retirando-se algumas células. Estas células são
colocadas em contato com uma enzima DNA polimerase que delimita a
região do DNA genômica que se deseja ampliar. A amostra é levado a
um termociclador que amplia este DNA em progressão geométrica. A
seguir a amostra é semeada em gel e submetida a eletroforese. A
análise dos resultados é feita através do padrão de bandas “ Y ”
específicas no gel.
A anuidade desta técnica chega ate 96% para machos e 91%
para fêmeas.
(ROSCHLAU, 1997).
Vantagens desta técnica: anuidade é alta, poder determinar sexo
dos embriões a campo, mesmo antes da transferência dos mesmos,
pois se pode congelá-los após biopsia e aguardar resultado.
Desvantagens: custo ainda é elevado aproximadamente
U$ 30.00 por embrião, ser uma técnica invasiva sendo necessário
rompimento da zona pelúcida para se obter a amostra e isto pode
comprometer aspectos sanitários para comércio internacional de
embriões. Além disso necessita o equipamento, micromanipulador,
sonda “ Y ” e PCR, havendo assim a necessidade de ser realizado um
trabalho paralelo após a coleta.
SEXAGEM DOS ESPERMATOZÓIDES
Sua dúvida esta tecnologia apresenta elevada importância
econômica. Desde 1995, se anuncia que esta técnica será colocada no
mercado a disposição dos produtores, sendo que até a presente data
isto não foi possível.
Investimentos importantes tem sido feito e a técnica que mais
avançou em termos de resultados e a da citometria de fluxo que separa
os espermatozóides em base da diferença de intensidade de
fluorescência, visto que o espermatozóide “ X ” contém 4% a mais de
DNA que os “ Y ”.
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A citometria de fluxo tem custo elevado e de utilização restrita
pois gasta aproximadamente 30 minutos para sexar 1 dose de sêmen,
não sendo até o momento viável sua utilização comercial .
Outras técnicas foram utilizadas como antígeno HY e gradiente
de PERCOLL mas estas embora de fácil aplicação e não invasivas
apresentam resultados de até 70% de acerto, mas era maioria das
aplicações não atingiu estes índices, tornando-as de baixa
confiabilidade para utilização comercial.
CLONAGEM
Esta é sem dúvida a vedete do momento, e causou uma
revolução no meio científico, a partir do fenômeno “DOLLY” em
fevereiro de 1997.
A produção de clones a partir de células embrionárias , já existia
desde 1989, desenvolvida na Granada Genética (WILLADSEN, 1988),
quando foram produzidas 8 clones de bezerros da raça Holandesa, a
partir da separação dos blastômeros de embriões.
O grande “ BOOM ” da história com a ovelha DOLLY, diz
respeito da produção de clones a partir de células somáticas ou seja,
retirando-se células de individuo adulto, e então reproduzindo em novo
ser.
A clonagem é uma técnica que não tem ainda previsão de ser
utilizada a nível comercial, pois traz consigo ainda problemas de custo
elevado, altas taxas de abortos durante gestação.
Sua aplicação está ligada intimamente a associação de outras
tecnologias de melhoramento genético e zootécnico desde IA, TE, FIV
até trangênicas e marcadores moleculares; quando então poderemos
multiplicar animais de altíssimo valor econômico, como principalmente
aqueles modificados geneticamente.
TRANSGÊNICAS
A obtenção de animais transgênicos deverá ser a tecnologia de
maior impacto nos próximos anos.
Estes animais serão considerados reatores biológicos
produzindo através do leite
(cabras, ovelhas e vacas) medicamentos de interesses para a medicina.
Ainda a produção de transgênicos com gens um melhoramento de
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performasse da raça como aumento eficiência na conversão alimentar,
resistências das espécies à doenças, incremento de massa muscular,
etc...
A técnica consiste no isolamento de DNA conhecido e desejável,
e a introdução através de micro injeção no pró-núcleo da célula
embrionada. Este incorporado e assimilado ao DNA do receptor, se fará
manifestar ao indivíduo. O transgênico transmitirá estas características
a seus descendentes.A eficiência na obtenção dos transgênicos é de
1:200 aproximadamente ou seja de cada 200 individuos em que se
realizou o trabalho de transgênese, somente se tornará transgênico.
(HILL eA al 1992)
CONCLUSÃO
“A utilização de novas biotécnicas, não significa sucesso
econômico ”
Temos que aliar as ferramentas de que dispomos, aos custos de
produção, caso contrário por mais sofisticado e “moderno”que seja o
sistema de produção este estará comprometido a curto ou médio prazo.
Por outro lado as biotécnicas
aplicadas racionalmente
constituem poderosa arma para evolução genética e zootécnica sendo
que aqueles que não utilizarem destas, não conseguirão acompanhar
as melhorias de qualidades dos produtos estando portanto a margem do
mercado.
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