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Introdução
O carrapato Boophilus microplus (CANESTRINI, 1887), pertencente à família
Ixodidae, é o principal ectoparasita de bovinos no Brasil e em todos os países tropicais e
subtropicais. É um parasita extremamente bem adaptado às condições de clima de
grande parte do país, e aliado a presença de seus hospedeiros distribuídos por mais de
80% do território nacional, se torna um problema de grandes proporções à bovinocultura
brasileira. Os prejuízos associados não se limitam somente à queda de produção
decorrente da intensa hematofagia, mas também pode-se relacionar outros danos, tais
como o efeito da saliva do parasita no sistema imune do bovino, depreciação do couro,
influência na capacidade produtiva dos animais e, principalmente, a transmissão de
diversos microorganimos causadores de doenças de importância na pecuária nacional,
tais como Babesia bovis e Babesia bigemina, tendo participação na epidemiologia da
anaplasmose causada por Anaplasma marginale
O bovino constitui-se como o principal hospedeiro, mas outros animais podem
apresentar parasitismo acidental, como búfalos, jumentos, burros, eqüinos, ovinos,
caprinos, cães, gatos, porcos, veados, onças, preguiças e cangurus. ( RIEK, 1959;
ARTHUR, 1960; ROBERTS, 1965; ROCHA et al., 1969; CHENG, 1973; WHARTON,
1974). Devido a fenômenos provavelmente imunológicos, ocorre grande mortalidade
larvária nos hospedeiros acidentais, sendo que poucas fêmeas atingem o estado de
teleóginas (RIEK, 1959). GREEN (1971) cita que larvas podem parasitar o homem, mas
não ocorre fechamento de ciclo biológico. ARAGÃO (1936) observou grandes cargas
parasitárias em cervídeos, especulando que estes animais poderiam ser hospedeiros
primitivos.
O método de controle mais empregado a nível mundial é o químico, baseado em
acaricidas de diferentes bases. Porem,

têm sido notadas implicações de diferentes

ordens, como o desenvolvimento de resistência por parte dos carrapatos às bases
químicas empregadas, contaminação de ecossistemas e resíduos de acaricidas

em

derivados alimentícios de origem animal. Outros métodos alternativos estão também
sendo propostos, tais como o emprego de pastagens que dificultariam a sobrevivência
das larvas e agiriam na fase não parasitária do parasita. O capim gordura (Melinis
minutiflora) possui hastes pilosas que dificultam a subida das larvas, e secreta uma
substância que é tóxica a estas, além de ser encontrada geralmente espalhada,
permitindo que os raios solares penetrem e dessequem ovos e larvas (THOMPSON et al.,
1978)., A rotação de pastagens também é vista como opção, já que, dependendo do
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tempo de descanso de cada fração da pastagem, as larvas nascidas consumiriam sua
reserva de vitelo antes de subir em um hospedeiro e morreriam. Em rotação de pastagem
formada por 20% de Stylosanthes, a população de parasitas pode sofrer uma redução de
75% (SUTHERST et al., 1982), fato também verificado por FERNANDEZ-RUVALCABA et
al. (1999) no México. A infestação das pastagens é tida como sendo diretamente
relacionada com a resistência da raça bovina empregada na área e do manejo rotacional
desta (MANGOLD et al., 1994). O emprego de predadores naturais de carrapatos, tais
como aves pernaltas e de rapina foi também pesquisado, mas ainda não se sabe sobre o
risco biológico e na cadeia alimentar da introdução de tais animais (ROCHA, 1984;
BRANCO e PINHEIRO, 1987). A formiga Pheidole megacephala tem sido pesquisada
como alternativa ecologicamente menos impactante (DE LA VEGA et al., 1984). Parasitas
naturais, tais como algumas bactérias (LIPA, 1971), e fungos das espécies Beauveria
bassiana e Metarhizium anisopliae (BITTENCOURT et al.,1992; CASTRO et al., 1997)
também foram analisados. Em tentativas de cruzamentos interespecíficos para geração
de machos inférteis, OSBURN e KNIPLING (1982) cruzaram Boophilus microplus com
Boophilus annulatus, mas a freqüência dos cruzamentos intraespecíficos superou a de
interespecíficos.
Apesar da pesquisa contínua acerca de alternativas não poluentes e não
químicas para o controle do carrapato, ainda se sabe muito pouco sobre as interações
ecológicas e o impacto que a introdução de espécimens estranhos, seja de vertebrados
ou invertebrados, causaria no meio ambiente. Enquanto não se chega a uma solução
definitiva nesse campo, a alternativa que sobra para o produtor ainda é o uso de fármacos
acaricidas, porem os problemas de seu emprego sucintamente relatados anteriormente
levam a uma realidade em que urge a descoberta e desenvolvimento de uma alternativa
de combate a este parasita.
Se concordamos com o ponto de vista expressado

por Marian Hornizek,

vacinação é a intervenção humana mais cheia de sucessos tanto na Medicina e Cirurgia
como na Medicina Veterinária; mais vidas tem sido salvas e maior aumento da produção e
produtividade animal tem sido alcançadas por seu uso que por qualquer outra atividade.
Tendo em conta que o mercado de produtos antiparasitários, na última década,
superou os 18 bilhões de dólares americanos e que os fármacos para o tratamento das
diferentes parasitoses dos animais domésticos, ainda dominam o setor, é necessário
investir na pesquisa e produção de vacinas para o controle destes agentes. O porque
disto, é a necessidade de atender as demandas dos consumidores por alimentos livres de
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produtos químicos, a proteção do meio e dos animais silvestres. As vacinas são seguras e
tem uma interface amigável com o meio e são aceita pelos consumidores, possivelmente
pela familiaridade que eles tem com as vacinas usadas na medicina humana.
Historicamente, o primeiro relato de imunidade do hospedeiro a carrapatos foi
feito em 1911 por Nuttal, referindo-se ao fenômeno de imunidade natural em humanos.
Posteriormente, William Trager em 1939, demonstrou que em infestações repetidas de
Dermacentor variabilis em cobaios e coelhos, havia um aumento de resistência, sólida o
suficiente para reduzir o número de adultos, diminuir seu peso ao desprendimento,
diminuir o número de ovos e larvas viáveis, que a imunidade observada não era
estritamente local ou de hipersensibilidade e a possibilidade de que os mecanismos
envolvidos nesta resposta imune, eram essencialmente os mesmos da imunidade para
metazoários.
Existindo vários ectoparasitas, de importante impacto econômico, tais como
diferentes gêneros de moscas, piolhos, sarnas e carrapatos o maior impacto no
desenvolvimento de vacinas tem sido logrado no carrapato Boophilus microplus.
A imunidade protetora contra este carrapato tem sido induzida após a inoculação
com antígenos, naturais ou sintéticos obtidos e/ou derivados a partir de proteínas de
intestino de teleóginas.

Impacto Econômico.Desde o dano direto causado pela hematofagia intensa realizada principalmente
pelas fêmeas, podendo chegar a uma quantidade de 0,6 a 3ml por teleógina (ARTHUR,
1960). Isto se refletiria basicamente em perda de produção, e vários experimentos foram
realizados para avaliar essa situação. HOLROYD et al. (1987) observaram que animais
que não tinham contato com carrapatos tinham ganhos de 17Kg em média, num período
de três anos, quando comparado com aqueles que estavam expostos ao parasita. No
Brasil, BRANCO et al. (1987) encontraram média de ganhos de peso de 34,5Kg em
bovinos das raças Hereford. FURLONG (1996) observou um pequeno declínio da
produção de leite em infestações crescentes sucessivas. JONSSON et al.

(1998)

estimaram que cada teleógina seria responsável pela queda de produção diária de 8,9ml
de leite e de 1,0g de peso corporal.
Deve-se também contar como prejuízos à bovinocultura brasileira os gastos
referentes ao controle direto do carrapato e das doenças por este transmitidas. HORN e
ARTECHE (1985) estimaram em 800 milhões de dólares os prejuízos diretos e indiretos.
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O Ministério da Agricultura, em trabalho realizado no biênio de 1983/1984, eleva esse
valor à cifra de um bilhão de dólares anuais, sendo que 40% desse montante é relativo à
perdas na produção leiteira.
Tendo em conta os dados calculados em 1985, o Prof. Laerte Grissi atualizou
para o ano de 2003 as perdas causadas chegando-se à cifra de US$ 2 bilhões ano,
logicamente este calculo compreende danos diretos e indiretos, incluindo doenças
transmitidas. Assim o que poderia ser denominado o complexo Boophilus/hematozoários
daria uma perda média anual de US$ 11,76 por bovino considerando-se a população
brasileira de 170 milhões de bovinos.

Relação entre o parasita e o Hospedeiro.A resistência do hospedeiro ao carrapato é expressada de diversas formas, tais
como: (1) a tendência desses animais de apresentarem infestações menores do que os
animais susceptíveis, quando nas mesmas condições eles suportam cargas parasitárias
maiores, tendo assim o parasita dificuldade de completar seu ciclo biológico em condições
satisfatórias, e (2) as teleóginas que logram completar sua fase parasitária exibem um
menor peso e tamanho, com conseqüente taxa de oviposição diminuída.
Quanto ao hospedeiro, deve-se levar em conta a raça envolvida, a idade e o
“status orgânico” em que este se encontra. Animais subnutridos ou com doenças
oportunistas

e

concomitantes

também

apresentam

cargas

parasitárias

maiores

(SUTHERST et al., 1983). Podem ocorrer casos de variação individual dentro de uma
mesma raça e/ou rebanho, sendo estes casos creditados à característica polimórfica dos
genes que codificam o Complexo Maior de Histocompatibilidade (MHC), primordiais na
apresentação de antígenos e na comunicação entre células do sistema imune.
Um fator altamente pesquisado e constatado na bovinocultura é a variação de
resistência entre as diversas raças de bovinos. Aceitando-se a divisão entre o gado
europeu (Bos taurus taurus) e o gado indiano, popularmente chamado de zebu (Bos
taurus indicus), este último respondendo de forma muito mais vigorosa e eficiente à
infestação por ectoparasitas (CASTRO e NEWSON, 1993). Esse fato foi primeiramente
descrito nas condições brasileiras por VILLARES, em 1941, que obteve uma infestação
88,5% maior em raças européias do que em raças índicas puras. Em 1980, os
australianos WHARTON e NORRIS compararam diversas raças européias, identificando a
Jérsei como a mais resistente, sendo catalogadas as Holstein e Hereford como mais
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susceptíveis, dentre as raças por eles pesquisadas. A resistência dos bovinos ao B.
microplus, segundo UTECH (1979), pode ser classificada em:
-

Muito resistente: >98%;

-

Moderadamente resistente: 95 – 98%;

-

Pouco resistente: 90 – 95%;

-

Muito pouco resistente: < 90%.

O manejo genético para o controle de parasitas tem sido amplamente pesquisado
usando para isto diferentes ferramentas. Para se ter uma idéia, vale a pena anotar um
dos trabalhos mais famosos na literatura. Na década dos 50, no “National Cattle Breeding
Station” Austrália, se estabeleceu uma linhagem conhecida então como HS (Hereford X
Shorthorn) e hoje chamada de “Belmont adaptaur” com baixa resistência a carrapatos, a
continua pressão causada pelo constante parasitismo de B. microplus e com pouca
intervenção para o controle do parasita, levou a um caso único, posto que alguns animais
sobreviveram tornando-se relativamente resistente a carrapatos. Na década dos 70, nesta
linhagem, começou a procura por um gene responsável pela resistência ao Boophilus e
os estudos levaram a descrever em 1994 um gene anti- carrapato. Posteriormente em
1999,

sua conservação e expressão nos diferentes cruzamentos com outras raças

bovinas foi descrita. Nos animais portadores do gene, e em áreas onde existe o parasita
a resistência aparece nos primeiros meses de vida e estes são capazes de controlar o
carrapato quando o desafio presente no médio ambiente é baixo. A resistência conferida é
estável e herdada, isto poderá significar que animais homozigóticos mostraram total ou
muito próximo da total resistência a B.microplus . Uma ampla revisão ao anotado neste
parágrafo pode ser vista nos trabalhos de FRISH (1999) e FRISH, O’NEIL & KELLY
(2000).
No gado zebu a resistência ao B. microplus é poligênica , a expressão destes
genes em cruzamentos com raças que apresentem uma resistência de moderada a alta é
rápida contrastando com cruzamentos em raças de baixa resistência onde a fixação e do
gene é impraticável por que a “penetração” do gene dominante numa só geração tornase altamente improvável, podendo se fazer necessário inúmeros cruzamentos para tentar
fixar a resistência.
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Fármacos Utilizados para Controle

O uso de fármacos para o controle de ectoparasitas iniciou-se desde o final do
século XVII (1690 ) com o emprego da nicotina, posteriormente na década dos 20 do
século XIX com o uso do piretrum. Porém foi a partir de 1940 que o uso de inseticidas e
carrapaticidas se faz

extensivo com o aparecimento de hidrocarbonetos clorados e

ciclodienos como o DDT, DDE, DDD, HCH, BHC entre outros. Nesta mesma década
aparece o uso de moléculas de organofosforados (OP) como o parathion. Já na década
de 50 aparecem um outro grupo de OP o malathion e os carbamatos como o carbaril e o
propoxur de amplo uso na Medicina Veterinária. Continuando com a evolução da
pesquisa, na década de 60 aparecem outro grupo de piretroides como a resmetrina e
formamidinas como o clordimeform e o amitraz Na década do 70 aparecem outro grupos
de piretroides sintéticos como permetrina, deltametrina, cipermetrina etc. e os reguladores
de crescimento (IGR) metoprene e diflubenzuron entre outros. Nos anos 80 aparecem as
lactonas macrocíclicas como a abamectina, ivermectina, milbemicinas, selamectina,
doramectina e eprinomectina.

Finalmente na recente decada de 90 aparecem os

neonicotínicos (nitroguanidinas)

como o imidacloprid e fenilpirazoles como o fipronil;

nesta ultima década aparece um novo composto que é um produto da fermentação
aeróbica do fungo Sacharopolyspora spinosa (Spinosad) usado para o controle de B.
microplus.
Na tabela abaixo apresentam-se as diferentes formas de ação dos fármacos
desenvolvidos para o controle de carrapatos e outros artrópodes
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Modos de ação e sítios alvos dos pesticidas
Alvo funcional
Receptores
Neurotransmissão Canais Cl (GABA)

Classe química
Avermectinas

Milbemicinas
Fenilpirazoles
Ciclodienos e
hexaclorocicloexanes
(organoclorados)
Acetilcolinesterase (AchE) Organofosforados
GABA

Receptores nicotínicos
+
Canais de Na

Carbamatos
Nitroguanidinas
Pirethrum
Piretróides sintéticos

Inibição
enzimática
Ecdise

Receptor octopamine
Funções mistas de
oxidases
Inibidores da síntese de
quitina
Inibidores da quitina

Análogos de hormônios
juvenis

Etanos clorados
(organoclorados)
Amidinas
Metilmedioxphenyl
Benzoilfeniluréia

Componentes
Abamectina, ivermectina,
eprinomectina,
doramectina, selamectina
Moxidectina, milbemicina
Fipronil
Aldrin, dieldrin, chlordane,
endrin, BHC e lindane
Azamethiphos,
chlorpyrifos, coumophos,
dichlorvos, diazinon,
fenitrothion, heptenophos,
metriphonato,
propetamphos,
tetrachlorvinphos
Carbaryil, propoxur
Imidacloprid
Pirethrins I, II, cinerins I, II,
Jasmolins I, II
Bioallethrin, cipermetrina,
deltametrina, flumetrina,
lambdacyhalothrin,
phenothrin, permethrin
Aldrin, dieldrin, chlordane,
endrin
Amitraz
Peperonil
Diflubenzuron, lufenuron,
fluazuron, flufenoxuron
Ciromazine
Diciclanil

Derivados da triazina
Derivados da
pirimidina
Terpenóides

Metthoprene

Carmamatos

Fenoxicarb

Taylor, 2001

Adaptado de Taylor, M. A. 2001T he Veterinary Journal, 161: 253 – 268.
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Mecanismos de Resistência

A resistência adquirida constitui um mecanismos normal de defesa dos
carrapatos que é devida à expressão genética que dirige os mecanismos de resistência.
Assim sendo, esta é interpretada como uma resposta de caráter biológico evolutivo a uma
pressão química a doses que em condições normais seria capaz de eliminar a maioria
dos indivíduos duma população de parasitas. Hoje, esta engloba a maioria dos produtos
químicos disponíveis incluindo até os IGR (CASIDA & QUISTAD, 1998)
Se faz necessário insistir, de que a resistência é preadaptativa, hereditária e
gerada mediante uma mutação pelo conseguinte tem uma concepção de base genética. A
habilidade de sobrevivença difunde-se numa população, posto que a aplicação do produto
químico exclui os indivíduos susceptíveis selecionando nos indivíduos sobreviventes os
genes herdados por gerações sucessivas .
Os parasitas sobreviventes, a principio são heterocigóticos passando a
homocigóticos com o progredir da seleção selecionando genes que codificam
mecanismos particulares de resistência consequentemente expressando-a em seus
descendentes.
A pressão química, que levaria a resistência, pode ser favorecida por fatores
diversos como administração de doses elevadas do produto, compostos quimicamente
próximos ou com modo de ação similar e freqüência de tratamentos. Tendo o anterior em
conta, desmistifica-se a crença popular de que sub-doses do produto levariam ao
aparecimento de resistência de B. microplus a carrapaticidas.
Não deve de ser confundida a resistência com a tolerância. Esta última, consiste
numa reação individual no herdável, mediante a qual um
transitoriamente mais ou menos sensível a um fármaco, como

parasita se torna
desenlace duma

exposição continua a doses subletais; quando se aplicam doses letais sobre uma
população é impossível o aparecimento de tolerância. (MULLIN & SCOTT, 1992)
Um fato importante e que deve ser comentado

e a denominada resistência

cruzada. Esta é definida como o mecanismo pelo qual o B. microplus e outros parasitas
resistem substancias do mesmo grupo químico ou de distintos grupos, esto se explica
porque os carrapaticidas podem compartir o mesmo modo de ação e o mesmo alvo
bioquímico. Um exemplo disto são as esterases envolvidas na resistência a OP, que
também contribuem à expressão de resistência a carbamatos e piretroides (BROGDON &

9

McCALLISTER, 1998 ). Isto indica que um mesmo gene pode codificar mecanismos de
resistência a vários produtos químicos.
Os câmbios genéticos que conferem a resistência, se traduzem numa série de
modificações bioquímicas no parasita que anulam os efeitos dos carrapaticidas. Estes
câmbios estão relacionados com a toxicocinética do principio ativo tais como, penetração
reduzida, incremento da detoxificação e sensibilidade diminuída no sítio alvo do químico.
No Brasil, de acordo com FREIRE (1953), a resistência aos arsenicais foi
documentada pela primeira vez no ano de 1950. Este mesmo pesquisador (1956) relatou
os primeiros casos de resistência a compostos clorados, ocorridos no Rio Grande do Sul.
A resistência aos organofosforados no Brasil foi descrita por SHAW et al. (1968);
AMARAL et al. (1974); WHARTON (1976); PATARROYO & COSTA (1980) e GOULART
et al. (1986).
FLAUSINO et al., (1995) trabalhando no estado do Rio de Janeiro, demonstraram
os fatores de resistência com respeito a DL50 para a base química amitraz como sendo
de 50,7 e variando de 8,5 a 20,9, com respeito aos piretróides alfametrina, deltametrina e
lambda(λ) cyalotrin. Os mesmos pesquisadores na região nordeste do país e
especificamente no estado de Pernambuco constataram resistência aos compostos que
têm como base química a amidina e aos piretróides sintéticos cypermetrina e
deltametrina.
Já em 2001, MARTINS & FURLONG pesquisando amostras brasileiras de B.
microplus, encontraram resistência a moxidectin, doramectin e invermectin o que indica o
aparecimento de resistência cruzada ao grupo químico das avermectinas.

Vacinas contar carrapatos
Desde que Jenner em 14 de maio de 1796 fez a “variolação” em James Phipps,
até nossos dias, muitos progressos técnico científicos e erradicação de enfermidades
pelo uso de imunógenos tem acontecido. Porem, o avanço etimológico para substituir a
desajeitada expressão “inoculação de varíola bovina” veio em 1803, após que o médico
inglês Richard Dunning cunhou o termo vacinação, derivada da palavra latina vaccinia
que significa

varíola bovina. No mesmo ano, em sua primeira reunião científica a

Sociedade Real Jenneriana aprovou o novo vocábulo.
Tendo em conta que o mercado de produtos antiparasitários, na última década,
superou os 18 bilhões de dólares americanos e que os fármacos para o tratamento das
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diferentes parasitoses dos animais domésticos, ainda dominam o setor, é necessário
investir na pesquisa e produção de vacinas para o controle destes agentes. O porque
disto, é a necessidade de atender as demandas dos consumidores por alimentos livres de
produtos químicos, a proteção do meio e dos animais silvestres. As vacinas são seguras e
tem uma interface amigável com o meio e são aceita pelos consumidores, possivelmente
pela familiaridade que eles tem com as vacinas usadas na medicina humana.
Concordando com o exposto por Dalton & Mulcahy (1999), todas essas vantagens
deveriam encorajar os pesquisadores para o desenvolvimento de novas vacinas, fazendo
delas uma realidade para seu uso no controle de parasitas. Existindo vários ectoparasitas,
de importante impacto econômico, tais como diferentes gêneros de moscas, piolhos,
sarnas e carrapatos o maior impacto no desenvolvimento de vacinas tem sido logrado no
carrapato Boophilus microplus, parasita sobre o qual centraremos nossa conferencia
Desde os experimentos de Trager em 1939 até agora, as pesquisas sobre
imunidade protetora contra carrapatos usando extratos de glândula salivar, apresentaram
dois resultados: ou não tiveram sucesso ou no caso da imunidade ter sido obtida a
metodologia empregada para produzir o imunogéno não se mostrou pratica para seu uso
corrente. Porem, é necessário ter em mente de que o potencial das diferentes moléculas
expressadas na saliva, deve ser amplamente estudado, porque a maioria

destas

permanecem não elucidadas.
Em 1989, Willadsen & Cols. isolaram e purificaram uma proteína que mimetizava
as alterações biológicas no B. microplus induzidas pelas inoculações com extratos brutos
de carrapato em bovinos. Essa glicoproteína foi denominada Bm86. Posteriormente,
constatou-se

que era composta por 650 aminoácidos e que se encontrava em pequena

quantidade no intestino do carrapato adulto estando presente em larvas, ninfas e adultos.
A partir destas pesquisas, alcançou-se o que poderíamos denominar a pedra
fundamental ou o maior avanço no desenvolvimento de vacinas para o controle de
ectoparasítas e especificamente de carrapatos. O gene da Bm86 foi transfectado para E.
coli , para baculovirus e para a levedura Pichia pastoris expressando a proteína com
diferentes características. A expressão é usada para produzir a vacina TickGard™ , a
Gavac™ e a denominada pelos australianos de vacina contra B. microplus de segunda
geração a TickGardPlus™.

As TickGard™ são produzidas na Austrália por Byothec

Austrália em conjunto como o CSIRO e a Gavac™ em Cuba.
Estas vacinas induzem uma resposta imune que atua sobre a molécula da Bm86
nas células intestinais causando ruptura celular, o que pode interferir com os processos
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de alimentação, porém não causam efeito imediato sobre o número de carrapatos, mas
tem marcado efeito sobre a capacidade reprodutiva das fêmeas. Através do tempo, o uso
destas, podem reduzir o número de parasitas que sobrevivem entre as diferentes
gerações.
Tendo em conta o polimorfismo apresentado nos bovinos, inclusive dentro de uma
mesma raça, existe uma grande variação no

número de animais que respondem à

vacinação com a Bm86. Isto poderia significar, biologicamente, que os animais que não
respondem de forma eficiente podem contribuir, de forma desproporcional, no
restabelecimento da população de carrapatos. No Brasil, Mora Hernández em 1996,
testando a campo a GavacTM em bovinos mestiços, relata que entre os animais da raça
holandesa havia animais que não respondiam à vacinação, apresentando cargas
consideráveis de carrapatos, especialmente vacas idosas, debilitadas e no puerpério.
Além disto, cita que o grau de infestação entre os animais testados variava
consideravelmente de 6 a 260 fêmeas de carrapatos, sendo evidentes as maiores
infestações em animais com maior grau de sangue europeu.

Um fato interessante, anotado nos estudos de Garcia-Garcia & Cols. em 1999, mostram
que existem populações de B. microplus que tem baixa suscetibilidade a serem atingidos
pela resposta imune elicitada pela vacinação com Bm86, possivelmente por variações no
locus da Bm86, mas até agora não se tem evidenciado que isto seja um mecanismo de
resistência induzido pela pressão de seleção de populações submetidas ao controle
imunológico por esta glicoproteína.
A baixa suscetibilidade de algumas populações, levou à clonagem e expressão
duma outra proteína, a denominada Bm95. Segundo Garcia-Garcia & Cols. 2000,
acredita-se que seja o antígeno intestinal mais prevalente nas diversas populações de
carrapatos distribuídos pelo mundo, de forma que seria o maior contribuinte para a
eficácia da Bm86 em cepas onde as vacinações anteriores foram ineficazes, permitindo
ainda mais um controle imunológico do B. microplus. Em trabalhos feitos com a “amostra
A” de carrapatos argentinos resistentes à vacinação com Bm86, os mesmos
pesquisadores, anteriormente citados, relatam que vacinações baseadas na Bm95 foram
eficazes na proteção contra infestações de cepas resistentes e sensíveis à Bm86, com
redução do número de tratamentos acaricidas.
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Tanto os trabalhos de De Vos & Cols. em 2001em relação à TickGard™ , quanto
os de De La Fuente & Cols. em 2000 usando a GavacTM , demonstraram ação biológica
sobre outras espécies de carrapatos. A TickGard™ atuou sobre Boophilus decoloratus
(70% de redução da performance reprodutiva), Hyalomma anatolicum anatolicum (50% de
redução do peso das teleóginas) e Hyalomma dromedarii, com 95% de redução do
número de carrapatos e 55% da redução de seu peso. Para a GavacTM, cita-se eficácia no
controle de B. annulatus e B. decoloratus, sensíveis ou resistentes a acaricidas, em várias
regiões do mundo, como Austrália, África, América e Irã.
No Brasil, os testes conduzidos com a GavacTM ,foram realizados por Massard &
Cols. em 1995, os quais obtiveram cerca de 40% de redução no número de teleóginas e
51% de eficácia total, em animais estabulados. Em experimento a campo, realizado com
gado holandês e mestiço, Rodriguez & Cols. em 1995, observaram redução significativa
do número de teleóginas sobre os hospedeiros, durante 36 semanas de desafio natural.
No ano de 1999, Labruna & Cols. observaram, no município de Carlos Chagas, Estado
de Minas Gerais, que a vacina isoladamente foi eficaz em controlar a população de
carrapatos somente durante o período mais seco do ano. No sul do Brasil, Hungerford &
Cols. em 1995, associaram o uso da TickGard™ com tratamentos carrapaticidas, obtendo
resultados satisfatórios.
Um outro tipo de vacinas para carrapatos e especificamente para o B.microplus
tem sido desenvolvidas no País, trata-se de vacinas sintéticas ou quimicamente definidas.
Assim, partir da seqüência inferida da Bm86, escolheram-se alguns peptídeos
com possíveis características antigénicas. A escolha de tais peptídeos dentro da estrutura
da proteína íntegra se baseou em estudos de predição computacional de sítios
imunogénicos, com base nas propriedades de proteínas, tais como antigenicidade,
potencialidade de alfa e beta hélice e Beta Sheet, hidrofobicidade e hidrofilicidade. A partir
dessas análises, foram escolhidas três seqüências definidas como contendo alguns dos
possíveis determinantes imunogénicos da Bm86. A partir desta seqüências, foi construído
o peptídeo sintético B. microplus 7462 (SBm7462 )1 com transferencia de tecnologia já
repassada a uma empresa para sua fabricação e comercialização.

1

Pedido de Patente Nacional = PI 0001717-5
Pedido de Patente Internacional = PCT/BR01/00057
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Nas avaliações feitas por Patarroyo & Cols. 2002, dos parâmetros biológicos, os
resultados indicam uma imunização efetiva contra o B. microplus, o número de teleóginas
desprendidas (DT,%); seu peso (DR,%); o peso da ovoposição (DO, %) e a fertilidade
(DF, %) foram significativamente mais baixos para as carrapatas provenientes de animais
que tinhas sido vacinados com o peptídeo SBm7462 mostrando uma eficácia (E, %) de
81,05%.
As seqüências de aminoácidos (a.a.) que formam a vacina sintética, tem 99.9%
de homologia quando comparadas com as mesmas seqüências da Bm95, a diferença
consiste num a.a. na posição 25 da seqüência.
Trabalhos desenvolvidos em nossos laboratórios, usando o seqüênciamento de
cDNA, indicam que as populações testadas com a vacina sintética expressam no intestino
a proteína Bm95 e não a Bm86. Isto significa que a vacina SBm7462, que foi desenhada
tomando como base a seqüência Bm86 mostra alta proteção contra populações de B.
microplus que expressam Bm95, evitando assim as possíveis falhas vacinais como a
descrita por Garcia–Garcia & cols. 1999 no norte da Argentina.
Deve ser tido em conta que as vacinas contra carrapatos atuam no rebanho
através do tempo, não impedindo a infestação dos bovinos, somente atuam sobre a
“performance” reprodutiva do parasita diminuindo a população da mesma nas gerações
subsequentes, chegando o momento em que a população que infesta a pastagem ficaria
a níveis muito baixos e as perdas econômicas causadas pelo parasitismo casual não teria
significado na relação custo beneficio no caso de tomar a decisão de intervir no
parasitismo.

Recomendações Gerais Imediatas

1.- Conhecer o perfil de sensibilidade a acaricidas da população de B. microplus a
ser controlada.
2.- Uso correto do acaricida, respeitando as recomendações do fabricante
3.- Conhecimento da bioecologia do B. microplus na área
4.- Estabelecimento de um controle estratégico
5.- Padronização de equipamentos usados no controle e modo de aplicação
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Recomendações Gerais Futuras
1.- Controle pelo uso concomitante de vacinas e acaricidas.
2.- Controle por vacinação do rebanho.
3.- Rebanhos com graus definidos de resistência ao carrapato.
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INTRODUÇÃO

Possivelmente, o Brasil é o único país entre os produtores mundiais que tem
nitidamente potencial para crescimento do rebanho bovino e condições de aumentar a
quantidade de cabeças abatidas e seu índice de desfrute médio. Contudo, apesar do País ser
detentor do maior rebanho bovino comercial do mundo, os índices de produtividade ainda
são baixos. Esta situação tem sido atribuída, principalmente, ao fato de os animais serem
criados, predominantemente, em sistemas extensivos, onde, em função da estacionalidade
das plantas forrageiras, alternam períodos de ganho e perda de peso.
O manejo nutricional é, sem dúvida, um dos principais fatores a ser considerado na
produção de bovinos de corte. A alimentação é responsável pela maior parcela dos custos
da atividade o que leva produtores e pesquisadores a utilizarem alimentos de mais baixo
custo e que proporcionem aos animais desempenhos satisfatórios.
A fração protéica das rações deve merecer atenção especial em razão do seu custo
relativo ser um dos mais elevados. Dessa forma, a substituição parcial ou total de fontes de
proteína verdadeira pelo nitrogênio não-protéico (NNP) tem sido foco de várias pesquisas.
Sabe-se que o ruminante, devido às características anatomofisiológicas do estômago, é o
único animal capaz de converter NNP em proteína (Coelho da Silva & Leão, 1979) de
excelente qualidade.
O nitrogênio é reconhecido como um elemento essencial para os animais há muitos
anos. O uso do NNP na nutrição dos ruminantes teve sua origem em 1879, na Alemanha. A
uréia começou a ser fabricada industrialmente em 1870, quando Bassarow promoveu sua
síntese a partir do gás carbônico e da amônia. Mas foi no período de 1914 a 1918, devido a
escassez de alimentos ocasionado pela primeira guerra mundial, que a Alemanha
intensificou a utilização de uréia como fonte protéica na alimentação de ruminantes,
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visando uma produção intensiva e de baixo custo de carne como também de leite (Santos et
al., 2001).
Apesar de existir uma variedade de compostos nitrogenados não-protéicos como
biureto, ácido úrico, sais de amônio e nitratos, a uréia tem sido mais empregada em função
do seu baixo custo por unidade de nitrogênio, facilidade de utilização e disponibilidade no
mercado (Santos et al., 2001).
No que concerne a níveis de substituição, a recomendação tradicionalmente adotada
pela maioria dos pesquisadores é que o nitrogênio não-protéico pode substituir até 33% do
nitrogênio protéico da dieta dos ruminantes (Velloso, 1984). Ainda tem sido sugerido
limitar a quantidade de uréia em até 1,0% na matéria seca total da dieta (Haddad, 1984). De
acordo com Salman et al. (1996), o uso da uréia pelos ruminantes é limitado em virtude de
sua baixa palatabilidade, sua segregação quando misturada com farelos e sua toxicidade em
doses mais elevadas.
Entretanto, de posse dos resultados encontrados na literatura, verifica-se que as
recomendações envolvendo a utilização de uréia para bovinos, não têm se mostrado
adequadas, uma vez que níveis acima do recomendado, têm propiciado desempenho
satisfatório dos animais (Magalhães, 2003). Entretanto, ainda não foi evidenciado qual
nível máximo de inclusão de uréia afetaria negativamente o desempenho dos mesmos.
Esse trabalho envolve uma revisão da literatura nacional a respeito da utilização da
uréia na dieta de bovinos de corte, suplementados a pasto ou mantidos em confinamento,
visando mostrar algumas alternativas a pesquisadores e pecuaristas quanto à otimização do
uso desse ingrediente em rações.Também será discutida a utilização de uréia para regular o
consumo de suplementos em bovinos consumindo pasto.

I- Uréia em Suplementos Múltiplos

A suplementação de animais com fontes protéicas com alta degradabilidade
ruminal, tem sido utilizada para corrigir dietas desbalanceadas, devido ao atendimento
imediato dos requerimentos de amônia para o crescimento e atividade microbiana. Assim,
promoverá maior digestão da forragem, bem como uma taxa de renovação mais rápida da
digesta pelo rúmen, proporcionando um maior consumo e produção animal (Moraes, 2003).
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A fonte de proteína degradável no rúmen (PDR) mais barata existente no mercado é
a uréia, que quando utilizada associada às misturas minerais e grãos, possibilita redução na
deficiência protéica de bovinos de corte durante o período de secas.
No período da seca, para obtenção de ganhos de peso diários acima de 800 g,
deve-se liberar o consumo de suplementos. Portanto, uréia e sal são usados para satisfazer
às exigências nutricionais e otimizar a eficiência microbiana, consumo e utilização de
forragens, sem a preocupação de controle de consumo (Paulino et al., 2001).
Neste sentido, Moraes (2003), Acedo (2004) e Sales et al. (2004, dados não
publicados) conduziram pesquisas visando determinar o nível ótimo de uréia em
suplementos múltiplos para a terminação de novilhos mestiços em pastagens de Brachiaria
decumbens durante o período seco do ano.
I-1 Período da Seca
Moraes (2003) avaliou o desempenho de 25 animais mestiços Holandês x Zebu com
peso inicial de 329 kg em pastagens de Brachiaria decumbens distribuídos em cinco
tratamentos. Os piquetes apresentaram disponibilidade média de 5.560 kg MS/ha. Os
animais receberam diariamente 4,0 kg de suplemento (20% PB) formulado com diferentes
níveis de uréia (0; 1,2; 2,4 e 3,6% na matéria natural) em substituição ao farelo de algodão.
Não foram verificadas diferenças entre os níveis estudados. O ganho médio diário
observado foi de 839; 782; 972 e 722 g/dia, respectivamente para os níveis 0; 1,2; 2,4 e
3,6% de uréia. Quando se compara o desempenho dos animais suplementados com 2,4% de
uréia, com aqueles que receberam suplementos com 3,6% de uréia, verificou-se que estes
apresentaram um ganho inferior, aproximadamente 250g/dia (35% a menos). Segundo o
autor, este menor desempenho pode ser explicado pelo excesso de nitrogênio degradável no
rúmen, resultando em um custo energético para eliminação do N em excesso o qual pode
reduzir o desempenho animal. O consumo de matéria seca total (CMST) não foi
influenciado pelos níveis de uréia, no entanto, o consumo de matéria seca de pasto (CMSP)
apresentou comportamento quadrático à medida que se aumentou o nível de uréia no
suplemento. Segundo Köster et al. (1996), este comportamento demonstra que as respostas
positivas para o consumo de forragem, utilizando suplementos com altos níveis de uréia,
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são limitadas, sendo este limite fixo, tanto para a fermentação da forragem quanto para as
exigências de proteína do animal.
Trabalhando com a terminação de 16 novilhos mestiços Holandês x Zebu, castrados,
com peso vivo médio inicial de 345 kg em pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu,
Acedo (2004) estudou quatro níveis de uréia em suplemento múltiplos. Os suplementos
foram constituídos de milho, farelo de algodão, mistura mineral e uréia/sulfato de amônia
(9:1), em diferentes níveis: 0; 1,6; 3,2 e 4,8% na matéria natural em substituição ao farelo
de algodão. Os ganhos médios diários de peso vivo(GMD) encontrados foram de 791;619;
759 e 709 g/dia, os quais não diferiram entre si. Com relação ao CMST, apesar de não ter
ocorrido diferença, o autor observou uma tendência de diminuição de consumo à medida
que aumentou o nível de inclusão da uréia, comportamento também observado para o
CMSP.
Testando níveis de substituição do grão de soja moído pela uréia, Sales et al. (2004,
dados não publicados) suplementaram 20 novilhos mestiços Holandês x Zebu, não
castrados, com peso inicial de 393 kg em fase de terminação em pastagens de Brachiaria
decumbens. Os níveis de uréia estudados foram 0; 1,6; 3,2 e 4,8% na matéria natural, sendo
fornecidos 4,0 kg/animal/dia. O fornecimento de suplementos com diferentes níveis de
uréia em substituição ao grão de soja moído, teve efeito linear negativo sobre o GMD dos
bovinos, com médias diárias de 740, 702, 567 e 578 g/animal para os níveis de uréia 0; 1,6;
3,2 e 4,8%, respectivamente. No entanto, de acordo com os autores, embora apresente
limitações do ponto de vista biológico, a substituição total do grão de soja pela uréia
apresentou incrementos diários de ganho de peso da ordem de 578 g, ficando sua utilização,
na dependência de fatores de ordem econômica e do desempenho almejado pelo produtor.
Avaliando o desempenho de 40 bezerros mestiços com peso médio de 285 Kg, em
pastagens de Brachiaria brizantha , apresentando disponibilidade média de 4.740 kg MS/
ha, Gonçalves et al. (2003b) testaram suplementos baseados na amiréia com equivalente
proteico a 150% (amiréia 150S) e mistura equivalente em milho moído, uréia e flor de
enxofre com núcleo mineral e sal comum, em dois níveis: AM-8,75 = amiréia + 8,75% sal,
UR-8,75 = uréia + 8,75% sal; AM-17,50 = amiréia + 17,50% sal, UR-17,50 = uréia +
17,50% sal. Os animais que consumiram misturas com amiréia apresentaram melhores
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GMD quando comparados com aqueles que receberam as misturas com uréia. Os ganhos
médios foram de 530 para o suplemento com uréia e 647g/dia com a amiréia.
Avaliando o desempenho de novilhos Nelores com peso inicial de 241 kg,
suplementados com sal mineral (SM) e sal mineral acrescido de uréia (SMU), em pastagem
de Brachiara humidicola, com disponibilidade de MS de forragem verde de 5.748 kg/ha,
durante o período seco no Estado do Acre, Wendling et al. (2003) verificaram que a
utilização de sal mineral acrescido de uréia propicia bom desempenho animal, sobretudo
em condições de baixa disponibilidade de forragem, de baixa qualidade. O GMD foi de 260
e 330 g/dia, respectivamente, para SM e SMU.
Oliveira et al. (2003) trabalharam com 30 novilhos de raças e diferentes graus de
sangue, castrados, com peso médio de 269 kg, em regime de pastejo entre julho e novembro
de 2001. Os piquetes foram formados por Braquiária decumbens, Braquiária brizantha e
Panicum maximum Jacq, com produtividade média, de aproximadamente 2.723 kg/ha de
MS. Os tratamentos foram constituídos de: (P) pastagem sem minerais; (PSM) pastagem
com sal minerializado e (PSMU) pastagem com sal mineralizado mais 10,0% de uréia,
caracterizando duas alternativas de suplementação, comparada a um grupo denominado
testemunha, mantido exclusivamente em regime de pasto. Os animais que receberam os
tratamentos com sal mineralizado (627g/dia) e sal mineralizado com uréia (690)
responderam à suplementação através de maiores ganhos de peso. Segundo os autores, a
inclusão de uréia mostrou-se viável economicamente apresentando retorno de 25%.
I-2 Período de Transição Seca/Águas
Utilizando 20 novilhos mestiços Holandês x Zebu, com peso inicial de 376 kg,
Paulino et al. (2004, dados não publicados) realizaram um experimento avaliando o
desempenho de bovinos em fase de terminação em pastagens de Brachiaria brizantha cv.
Marandu no período de transição águas/seca. A disponibilidade média de MS observada foi
de 9.000 kg/ha. Os tratamentos empregados constituíram-se de suplementos isoprotéicos
(20% PB na matéria natural), estudando-se níveis crescentes de uréia em substituição ao
grão de soja moído fornecido em nível de 1,5 kg /dia. Os níveis de uréia avaliados foram 0;
1,6; 3,2 e 4,8% na matéria natural. A suplementação propiciou ganhos de 611; 608; 533 e
566 g/dia,respectivamente, para os suplementos contento 0; 1,6; 3,2 e 4,8% de uréia, que
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não diferiram entre si. A diferença entre o desempenho dos animais consumindo
suplemento com 4,8% de uréia foi de apenas 45,18 g/dia (8,0%), quando comparado com
os animais consumindo suplemento sem uréia, demonstrando que grande parte ou a
totalidade da proteína oriunda dos suplementos pode suprida pela uréia sem prejudicar o
desempenho dos animais. No entanto, segundo os autores, ressalta-se a necessidade de
utilização de carboidratos em quantidades adequadas na formulação do suplemento, visto
que são as principais fontes de carbono e energia fermentável para permitir aos
microrganismos ruminais síntese de proteína microbiana.

I-3 Período das Águas

Com o objetivo de avaliar o potencial da amiréia 150S (150% equivalente protéico)
comparada com mistura equivalente em uréia, milho moído e flor de enxofre como
ingredientes em misturas múltiplas para bovinos de corte a pasto no período das águas,
Gonçalves et al. (2003a) conduziram um experimento, utilizando 40 bezerros mestiços com
peso médio de 167 kg em pastagens de Brachiaria brizantha. Foram observadas
disponibilidade médias de MS de 5.100 kg/ha. Os tratamentos foram baseados na amiréia
com equivalente proteico a 150% (amiréia 150S) e mistura equivalente em milho moído,
uréia e flor de enxofre com núcleo mineral e sal comum, ficando: AM-8,75 = mistura com
amiréia e 8,75% de sal, UR-8,75 = mistura equivalente com uréia e 8,75% sal; AM-17,50 =
mistura com amiréia e 17,50% sal, UR-17,50 = mistura equivalente com uréia e 17,50%
sal. Os consumos das quatro misturas pelos animais foram próximos a 200 g/dia. O GMD
foi de 821; 703; 830 e 901 g/dia, respectivamente, para os tratamentos AM-8,75; UR-8,75;
AM-17,50 e UR-17,50, os quais não diferiram entre si.
II- Uréia em suplementos de auto-regulação de consumo
Dentre os custos envolvidos no processo de suplementação, o transporte e a
distribuição diária de suplementos para bovinos em pastejo são bastante expressivos
(Zervoudakis, 2003). Desta forma, a formulação de suplementos de auto-regulação de
consumo, aparece como estratégia de manejo em sistemas de suplementação de bovinos a
pasto, para melhor racionalização da mão de obra e transporte. Além disto, evita que o
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animal crie dependência pelo suplemento apresentando aspectos positivos sob o ponto de
vista nutricional, tais como sincronização de energia-amônia, equilíbrio de pH e amônia
dentre outros (Paulino et al., 2001). No entanto, quando se formula suplementos de autoregulação de consumo deve-se assegurar que o consumo dos animais será mantido em
níveis desejados para prover nutrientes suplementares para satisfazer suas exigências
nutricionais (Bowman e Sowell, 1997). Desta forma, para a formulação destes suplementos,
o cloreto de sódio e principalmente a uréia têm sido os principais limitadores de consumo
(Paulino et al., 2001).
II-1 Período da Seca

Paulino et al. (1983), avaliando o efeito de diferentes níveis de uréia em
suplementos múltiplos fornecidos para novilhas azebuadas com peso médio de 244 kg em
pastagens de capim-jaraguá , observaram que a inclusão de altos níveis apresentou efeito
sobre o consumo dos suplementos e desempenho animal. (Tabela 1). Segundo os autores,
esta depressão no consumo do suplemento seria resultado da rejeição ao sabor amargo
apresentado em níveis elevados de uréia. Foram observados ganhos de 214; 177;193 e 132
g/dia, para os tratamentos A, B, C e D, respectivamente.
Tabela 1 - Composição percentual e consumo das rações concentradas suplementares, por
tratamento

Ingredientes
Mistura mineral
Fosfato bicálcico
Uréia
Enxofre
MDPS
Consumo suplemento

A
10,00
5,00
85,00
1,52

B
10,00
5,00
5,00
0,15
79,85
0,59

Tratamentos
C
10,00
5,00
10,00
0,30
74,70
0,44

D
10,00
5,00
15,00
0,45
69,55
0,22

Em experimento conduzido com novilhas mestiças em pastagens de capim-jaraguá,
com peso médio de 197 kg, Paulino et al. (1985) testaram diferentes níveis de uréia em
suplementos múltiplos, fornecidos a vontade, quanto ao desempenho dos animais e
consumo do suplemento. A composição dos suplementos é apresentada na Tabela 2. Os
níveis de uréia estudados foram: 0,0 (mistura mineral - T1); 2,5 (T2), 5,0 (T3) e 7,5% (T4).
Verificou-se queda linear no consumo de suplemento e no desempenho das novilhas à
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medida que se elevou o nível de uréia no suplemento. Observou-se redução no consumo de
suplemento pelo animal de 2,62 (T2) para 1,73 (T3) e 1,07 (T4) kg/dia. O GMD foi de 0,022; 0,362; 0,249 e 0,132 kg/dia, respectivamente, para os tratamentos T1, T2, T3 e T4.
Segundo os autores, suplementos múltiplos contendo altos níveis de uréia, fornecidos à
vontade, possibilitam a manutenção do consumo voluntário em níveis que viabiliza o seu
uso sem provocar problemas de intoxicação pela uréia. Adicionalmente, possibilitam a
obtenção de incrementos moderados de peso de animais mantidos em regime de pastagem
na época seca, a custos relativamente acessíveis.

Tabela 2 - Composição percentual dos suplementos
Tratamentos
Ingredientes
T1
T2
T3
Mistura mineral
100,0
10,0
10,0
Uréia
2,5
5,0
Enxofre
0,1
0,2
Farelo de algodão
15,0
15,0
MDPS
72,4
69,8

T4
10,0
7,5
0,3
15,0
67,2

Com o objetivo de testar diferentes níveis de uréia (T1 - 1,5; T2 - 3,0 e T3 - 4,5%)
em suplementos múltiplos sobre o desempenho de novilhos mestiços com peso médio de
320 kg em pastagens de capim colonião, Paulino et al. (1993) conduziram um experimento.
Os tratamentos utilizados são apresentados na Tabela 3. Os GMD e os consumos médios
dos suplementos, expressos em kg/dia, foram de 0,352 e 1,910; 0,454 e 1,743 e 0,391 e
1,679, respectivamente, para os tratamentos T1, T2 e T3. O nível 3% de uréia mostrou-se
superior ao nível 1,5%, sendo que não houve diferença entre o nível 4,5% e os níveis 1,5 e
3,0% de uréia.
Tabela 3 - Composição percentual dos Suplementos
Ingredientes
Tratamentos
T1
T2
Mistura mineral
4,0
4,0
Uréia
1,5
3,0
Gesso
1,0
1,0
Farinha de carne e ossos
10,0
10,0
Farelo de algodão
10,0
10,0
Farelo de trigo
10,0
10,0
Cama de frango
30,0
30,0
MDPS
33,5
32,0

T3
4,0
4,5
1,0
10,0
10,0
10,0
30,0
30,5
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Estudando níveis crescentes de uréia em substituição ao farelo de soja, Lopes et al.
(2002a) recriaram 208 nelores em pastagens de Brachiaria brizantha e Brachiaria
ruziziensis durante o período da seca. A disponibilidade média de MS nas pastagens foi de
4.500 kg/ha. Os tratamentos foram compostos pelas misturas múltiplas com níveis
crescentes de uréia (10,0; 12,5 e 15,0 %) em substituição ao farelo de soja como fonte
protéica e um grupo controle, recebendo apenas mistura mineral e sal comum (Tabela 4).
Os suplementos foram fornecidos à vontade, sendo o consumo registrado a cada sete dias.
As médias de consumo dos suplementos foram reduzidas à medida que aumentou a
participação da uréia substituindo o farelo de soja, com níveis de consumo de 358, 349 e
300 g/dia para as misturas múltiplas com 10,0; 12,5 e 15,0% de uréia, respectivamente. No
entanto, o desempenho dos animais não foi afetado pelos níveis de uréia, apresentando
valor médio de 301 g/dia.

Tabela 4 – Composição percentual dos suplementos

Ingredientes
Milho triturado
Farelo de soja
Superfosfato triplo
Uréia
Enxofre em pó
Sulfato de zinco
Sulfato de cobre
Sulfato de cobalto
Sal comum

10
27,0
15,0
16,0
10,0
1,3
0,60
0,08
0,02
30,0

Níveis de uréia
12
34,2
7,5
16,0
12,5
1,3
0,6
0,08
0,02
27,5

15
42,0
16,0
15,0
1,3
0,6
0,08
0,02
25,0

Recriando 120 Nelores com peso médio de 226 kg, em pastagens de Brachiaria
brizantha, com disponibilidade média de 5.500 kg MS/ha, durante a seca, consumindo
suplementos com 10,0; 12,0; 14,0 e 16,0% de uréia (Tabela 5), Lopes et al. (2002b)
observaram que o padrão de consumo dos suplementos não seguiu uma relação linear. O
consumo médio do suplemento dos animais do nível 14,0 % foi o maior numericamente de
todos os tratamentos. Desta forma, este maior consumo pode ter sido um dos fatores
responsáveis pelo melhor desempenho dos animais deste tratamento, pois o maior consumo
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significou maior ganho de peso, embora sem significância estatística. O GMD dos animais
foi de 154,0; 173,0; 225,0 e 218,0 g/dia.

Tabela 5- Composição percentual dos suplementos

Ingredientes
Milho triturado
Uréia
Farelo de soja
Superfosfato triplo
Enxofre em pó
Sulfato de zinco
Sulfato de cobre
Sulfato de cobalto
Sal comum

10
27,0
10,0
15,0
16,0
1,3
0,6
0,08
0,02
30,0

Níveis de uréia (%)
12
14
32,0
37,0
12,0
14,0
10,0
5,0
16,0
16,0
1,3
1,3
0,6
0,6
0,08
0,08
0,02
0,02
28,0
26,0

16
42,0
16,0
16,0
1,3
0,6
0,08
0,02
24,0

Em outro experimento, Lopes et al. (2002c) avaliaram três misturas múltiplas com
níveis crescentes de uréia (10,0; 11,1 e 12,3 %), em substituição ao farelo de soja, além do
tratamento testemunha composto apenas por mistura mineral (Tabela 6). Utilizaram 200
bezerras aneloradas em pastagens de Brachiaria decumbens que, segundo os autores, estava
em estado de degradação. Com relação ao desempenho dos animais, verificou-se que
apenas no suplemento com 10,0% de uréia não houve perda de peso durante o período
experimental. Os autores não observaram diferença significativa quanto ao ganho de peso
entre os demais níveis, contudo os animais que consumiram apenas sal mineral foram os
que apresentaram maiores perdas de peso. Os resultados demonstram que a supressão
parcial (50 %) e total (100 %) do farelo de soja teve efeito negativo sobre o desempenho
dos animais. O consumo dos suplementos decresceu à medida que se elevou o nível de
uréia, sendo observados consumos de 211, 205 e 169 g/dia, respectivamente, para os níveis
10,0; 11,1 e 12,3 % de uréia.
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Tabela 6 – Composição percentual dos suplementos
Tratamentos
Ingredientes
Milho triturado
Farelo de soja
Superfosfato triplo
Uréia
Gesso agrícola
Flor de enxofre
Sulfato de zinco
Sulfato de manganês
Sulfato ferroso
Sulfato de cobre
Sulfato de cobalto
Sal comum

T1
27,0
15,0
20,0
10,0
1,6
0,75
0,25
0,22
0,10
0,08
25,0

T2
33,4
7,5
20,0
11,1
1,6
0,75
0,25
0,22
0,10
0,08
25,0

T3
39,7
20,0
12,3
1,6
0,75
0,25
0,22
0,10
0,08
25,0

T4
38,0
14,0
2,5
1,0
1,0
0,42
0,08
43,0

Gomes Jr et al. (2002) suplementaram 35 novilhos mestiços Holandês x Zebu,
castrados, com peso de 248 kg, em pastagens de Brachiaria decumbens, durante o período
seco do ano. Os piquetes experimentais apresentaram disponibilidade média de MS de
6.454 kg/ha. Avaliaram-se suplementos múltiplos formulados com farelo de soja (FS),
farelo de algodão (FA), farelo de glúten de milho (FG) e farelo de trigo (FT) além do
tratamento controle constituído de mistura mineral (MM),Tabela 7. Os suplementos foram
fornecidos ad libitum, empregando-se uréia e cloreto de sódio como controladores de
consumo, ajustados para permitir a ingestão diária de 1,0 kg de suplemento. O nível médio
de uréia empregado foi de 10%, com exceção do tratamento contendo FT (8%), o qual
parece agir como adjuvante sobre o controle de ingestão. O consumo médio diário dos
suplementos foi de 0,046; 1,48; 1,49; 1,50; e 1,48 kg para os tratamentos MM, FS, FA, FG
e FT, respectivamente. De acordo com os autores, os valores superiores a 1 kg/dia foram
justificados em virtude da elevação de peso dos animais. O desempenho dos animais foi de
0,09; 0,390; 0,540; 0,500 e 0,430 kg/dia, respectivamente, para os tratamentos MM, FS,
FA, FG e FT, demonstrando que a suplementação propiciou bom nível de desenvolvimento
de bovinos em fase de recria, durante a época seca do ano.
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Tabela 7 - Proporção dos ingredientes utilizados nos suplementos experimentais

Ingredientes (%)
Mistura mineral
Sal comum (NaCl)
Uréia/AS (9:1)
Farelo de soja
Farelo de algodão
Farelo de glúten de milho
Farelo de trigo

MM
100,0
-

FS
6,0
4,0
10,0
15,0
65,0

Tratamentos
FA
6,0
4,0
10,0
30,0
50,0

FG
6,0
4,0
10,0
1,0
70,0

FT
6,0
4,0
8,0
82,0

II-2 Período das Águas

Visando avaliar a influência dos suplementos múltiplos constituídos de uréia,
mistura mineral e as diferentes fontes de energia: milho grão moído (MGM) ou milho
desintegrado com palha e sabugo (MDPS) ou sorgo moído (SM), e tratamento controle
(mistura mineral - MM) ,Tabela 8, Paulino et al. (2002) suplementaram 16 novilhos
mestiços com peso médio de 248 kg em fase de recria em pastejo no período das águas. A
disponibilidade de MS da Brachiaria decumbens foi de 4.000 kg/ha. O GMD foi de 1,16;
1,29; 1,38 e 1,16 kg/dia, respectivamente, para os tratamentos MM, MGM, MDPS e SM.
Observou-se que a suplementação no período das águas com MDPS propiciou ganhos
adicionais em torno de 220 g/animal/dia em relação aos animais não suplementados, o que
justifica a sua utilização quando os custos forem favoráveis e quando se objetiva a
produção do novilho precoce terminado a pasto em torno de 24 meses. O nível de uréia
presente no suplemento juntamente com o de mistura mineral, propiciou um consumo
médio de 526 g de suplemento/dia.

Tabela 8 – Composição percentual dos suplementos

Ingredientes (%)
Mistura mineral
Uréia/AS(9:1)
MDPS
Sorgo moído
Milho grão moído

MM
100,00
-

Tratamentos
MGM
MDPS
12,50
12,50
12,50
12,50
75,00
75,00
-

SM
12,50
12,50
75,00
-

12

Objetivando avaliar a influência de suplemento de auto controle de consumo,
Zervoudakis (2003) suplementou 24 novilhos mestiços Holandês x Zebu, não castrados,
com peso inicial de 172,0 kg em pastagens de Brachiaria decumbens durante o período das
águas. A disponibilidade média de MS durante o período experimental foi de 10.385 kg/ha.
Os tratamentos estudados são apresentados na Tabela 9. O nível de uréia (10,0%) e o de
mistura mineral (10%) propiciou consumos de, 52, 693, 690 e 658 g/dia, respectivamente,
para os tratamentos MM, MFS, FGFS e FTFS. demonstrando que estes níveis foram
efetivos em controlar o consumo em torno de 680 g/dia (0,4% PV). O GMD não foi
influenciado pelos tratamentos, sendo observados ganhos de 820, 950, 1020 e 970 g/dia,
respectivamente, para os tratamentos MM, MFS, FGFS e FTFS.
Tabela 9 - Composição percentual dos suplementos

Itens
Mistura mineral
Uréia/SA (9:1)
Farelo de soja
Milho triturado
Farelo de glúten de milho
Farelo de Trigo

MM
100,0
-

Tratamentos
MFS
FGFS
10,0
10,0
10,0
10,0
50,0
30,0
30,0
50,0
-

FTFS
10,0
10,0
40,0
40,0

III-3 Período de Transição Águas/Seca

Utilizando 28 novilhos mestiços Holandês x Zebu, não castrados, com peso inicial
de 249 kg, Zervoudakis (2003) avaliou os efeitos de suplementos de auto controle de
consumo sobre o desempenho animal e consumo de suplemento. Os piquetes formados com
a Brachiaria decumbens apresentaram disponibilidade de 9427 kg de MS/ha. Os
suplementos estudados foram formulados à base de milho e farelo de soja (Tabela 10) . O
GMD e o consumo de suplemento foram de 385 e 54; 380 e 440, 454 e 480 e 538 g/dia e
483 g suplemento/dia, respectivamente, para os tratamentos MM, MGS, UMG e UFSMG.
Verificou-se que a inclusão de 15% de uréia nos suplementos foi efetivo em controlar o
consumo dos suplementos em níveis médios de 480 g/dia. Ressalta-se o desempenho
inferior dos animais submetidos ao tratamento MGS o qual apresentou inadequada proteína
em sua composição( 6,65%).
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Tabela 10 - Composição percentual dos suplementos
Itens
Mistura mineral
Uréia/AS (9:1)
Sal comum
Farelo de soja
Milho grão triturado

MM
100,0
-

Tratamentos
MGS
UMG
15,0
15,0
15,0
15,0
70,0
70,0

UFSMG
15,0
15,0
35,0
35,0

Na tentativa de juntar os resultados obtidos, algumas equações de regressão foram
geradas para estimar o consumo de suplemento em função dos níveis de uréia e/ou mistura
mineral (Lana, 2002 e 2003). Também foram geradas com os dados citados na Tabela 11
novas equações (3 e 4) para predizer o consumo de suplemento. Observa-se que nenhuma
das equações parece predizer de forma adequada o consumo de suplemento. Isso
possivelmente se explique em virtude da gramínea pastejada, do sexo e do grupo genético
afetarem o consumo de suplemento (Detmann et al., 2002), Tabela 12.
Assim, sugere-se que mais pesquisas são necessárias para que o consumo de
suplemento possa ser adequadamente predito por equações de regressão.
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Tabela 11 - Consumo de suplemento observado e predito em função do peso vivo (PV),
níveis de uréia (NU) e mistura mineral (MM) no suplemento

Autores

Peso
vivo
(kg)

Nível Mistura Consumo
uréia Mineral observado
(%)
(%)
(kg)

Consumo predito

1
2
3
4
Paulino, et al. (1983) 244,1 0,0
10,0
1,520
2,830 2,656 2,046 1,945
244,9 5,0
10,0
0,590
2,055 1,886 1,464 1,454
246,6 10,0 10,0
0,440
1,294 1,130 0,882 0,963
241,6 15,0 10,0
0,220
0,439 0,281 0,296 0,472
Paulino, et al. (1985) 197,3 2,5
10,0
2,620
1,773 1,611 1,731 1,703
197,2 5,0
10,0
1,730
1,378 1,219 1,440 1,457
195,5 7,5
10,0
1,070
0,962 0,805 1,147 1,212
Paulino et al. (1993) 322,7 1,5
4,0
1,910
3,710 3,660 1,912 1,869
316,1 3,0
4,0
1,743
3,381 3,334 1,733 1,722
318,5 4,5
4,0
1,679
3,179 3,133 1,560 1,575
Lopes et al. (2002b) 224,4 10,0 59,7
0,235
0,979 -0,323 0,870 0,325
237,5 12,0 46,0
0,211
0,852 -0,137 0,644 0,304
224,2 14,0 44,0
0,282
0,349 -0,589 0,404 0,134
219,3 16,0 42,0
0,218
-0,035 -0,924 0,168 -0,036
Zervoudakis (2003)
177,5 10,0 10,0
0,693
0,314 0,164 0,847 0,967
176,8 10,0 10,0
0,690
0,304 0,154 0,846 0,967
171,5 10,0 10,0
0,658
0,228 0,080 0,843 0,968
Zervoudakis (2003)
249,0 15,0 15,0
0,480
0,544 0,269 0,300 0,407
249,7 15,0 15,0
0,483
0,554 0,279 0,300 0,407
Paulino et al. (2002) 270,0 12,5 12,5
0,491
1,235 1,011 0,602 0,683
265,5 12,5 12,5
0,519
1,171 0,948 0,600 0,684
265,5 12,5 12,5
0,567
1,171 0,949 0,600 0,684
Gomes Jr et al (2002) 249,0 10,0 10,0
1,480
1,329 1,165 0,883 0,962
247,0 10,0 10,0
1,490
1,300 1,137 0,882 0,963
249,0 10,0 10,0
1,500
1,329 1,165 0,883 0,962
241,0 8,0
10,0
1,480
1,529 1,365 1,112 1,159
Lopes et al., (2002)
248,2 10,0 48,0
0,250
1,317 0,279 0,883 0,474
253,3 12,5 45,5
0,232
0,998 0,019 0,594 0,260
245,1 15,0 43,0
0,216
0,489 -0,429 0,298 0,047
1
/ Y = - 637 + 14,2 x PV - 157 x NU, r2= 52% (Lana, 2002); 2/ Y = -532 + 14 x PV - 156 x
NU - 23 x MM, r2= 51% (Lana, 2003); 3/Y = 1,922 + 0,0005099 x PV – 0,1166 x NU, r2=
62,6% (Dados da Tabela); 4/ Y = 2,09 - 0,0000679 x PV - 0,0982 x NU - 0,01286 x MM,
r2= 70,8% (Dados da Tabela)
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Tabela 12 – Médias de mínimos quadrados para consumo médio diário de suplementos (kg
matéria natural/animal/dia) de acordo com os fatores gramínea pastejada, sexo e grupo genético

Fator
Gramínea pastejada

Classe
Consumo
Andropogon/Jaraguá
1,990a
Brachiari sp.
1,571b
Panicum sp.
1,188c
Sexo
Macho
1,748a
Fêmea
1,418b
Grupo genético
Mestiço
1,736a
Zebuíno
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)
IV- Uréia para animais em confinamento

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
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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 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. 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
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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 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 de milho (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).
Trabalhando com bovinos mestiços (H x Z) em confinamento, com peso vivo médio
de 290 kg, recebendo dietas a base de silagem de sorgo (70% na MS) com níveis crescentes
de uréia (0; 0,5; 1,0 e 1,5% na MS), Souza et al. (2002) evidenciaram que os consumos de
MS, e PB não foram influenciados pelos tratamentos e apresentaram médias de 8,41 e 1,32
kg/dia, respectivamente. Os ganhos médios diários de peso vivo em jejum foram de
1,01;1,06;1,06 e 1,09kg/dia, respectivamente, e não foram influenciados pelos níveis de
uréia.
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Em experimento com novilhos de quatro grupos genéticos, Rennó (2003) ao avaliar
níveis crescentes de uréia na dieta dos animais (0; 0,65; 1,30 e 1,95% na MS) não observou
efeito dos tratamentos sobre os consumos de nutrientes.
Outro experimento foi conduzido por Magalhães (2003), 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 capim elefante.
Concluiu-se que a uréia pode substituir totalmente o farelo de soja, para novilhos de origem
leiteira em confinamento com ganhos de peso próximos a 1,0 Kg/dia. Os resultados
encontram-se na Tabela 13.

Tabela 13 – Médias, equações de regressão (REG), coeficientes de variação (CV) e
determinação (r2) obtidos para os consumos de nutrientes e ganho médio
diário, em função dos níveis de uréia nas rações.

Itens

Níveis de Uréia (%)
0,65
1,30
1,95

0

REG

CV

r2

Consumos (kg/dia)
MS
MO
PB
PDR
EE
FDN
CNF
NDT

8,65
8,06
1,05
0,68
0,22
3,68
3,06
5,10

9,20
8,47
1,13
0,79
0,23
3,85
3,38
5,62

9,09
8,36
1,15
0,84
0,24
3,82
3,34
6,11

8,93
8,08
1,13
0,89
0,23
3,70
3,39
6,03

12,56
12,74
Ŷ =8,24
12,54
Ŷ =1,12
Ŷ =0,7013+0,1022*NU 12,89
12,56
Ŷ =0,23
13,42
Ŷ =3,76
13,68
Ŷ =3,29
14,67
Ŷ =5,71
Ŷ =8,97

0,95

Consumos (%PV)
MS
FDN

2,47
2,59
2,60
2,60
1,05
1,08
1,09
1,07
Ganho médio diário (Kg/dia)
GMD 1,13
1,24
1,23
1,10

Ŷ =1,08

11,58
10,85

Ŷ =1,18

11,90

Ŷ =2,57

Paixão et al. (2004), avaliando dois níveis de uréia (0 ou 100% da fonte protéica) e
dois níveis de concentrado(0,75 e 1,25% do peso vivo) em dietas isonitrogenadas para
bovinos em confinamento não observaram interação entre nível de uréia e de concentrado.
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Os consumos de matéria seca em percentagem do peso vivo não foram influenciados pelas
dietas , mas foram numericamente maiores para dietas oferecidas ao nível de 1,25% de
concentrado. Já o ganho de peso foi reduzido ( P<0,1) com a utilização de uréia, ( Tabela
14). Assim, pode-se inferir que, quando se utilizam níveis elevados de concentrado, a
substituição total da fonte protéica pela uréia pode reduzir as taxas de ganho de peso.

Tabela 14 – Médias e coeficientes de variação (CV) para o consumo de matéria seca ( CMS
em kg/dia e %PV), ganho de peso (GP) e proporção de músculo (M), osso (O) e
gordura (G) de bovinos leiteiros confinados
Uréia
Itens
Com

Sem

Concentrado (%
PV)
0,75

P
CV(%)

1,25

Fonte Nível
protéica de
Conc.
CMS(kg/dia) 8,19 8,25
7,59
8,84
10,52
ns
∗
CMS(% PV) 2,75 2,70
2,57
2,88
15,23
ns
ns
GP (kg/dia)
1,13 1,23
1,01
1,34
9,50
∗∗∗
∗∗
55,21
58,87
5,52
ns
M (%)
56,94 57,14
∗∗∗
O (%)
18,81 19,72
20,58
18,95
8,73
ns
∗
G (%)
24,02 22,55
23,27
23,31
11,84
ns
ns
*- significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey;
** - significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste de Tukey;
*** - significativo ao nível de 10% de probabilidade pelo teste de Tukey;
ns – não significativo.

Interação
Conc
X
Uréia
ns
ns
ns
ns
ns
ns

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a terminação de bovinos a pasto na época seca, quando se almeja ganhos em
torno de 0,8 kg/dia ou há limitação genética a este nível de ganho, pode-se formular
suplementos múltiplos, utilizando-se apenas milho, uréia e mistura mineral. De forma
similar, a uréia mostrou-se uma opção viável de substittuição à proteína verdadeira na
formulação de suplementos para bovinos sob pastejo no período de transição águas/seca.
À luz dos resultados apresentados, verifica-se que a uréia é eficaz em controlar o
consumo de suplementos múltiplos para bovinos em pastejo. No entanto, deve-se
considerar que o consumo pode ser alterado também pelo peso vivo, sexo e grupo genético,
entre outros fatores.
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A uréia pode substituir totalmente os farelos protéicos em dietas para bovinos em
confinamento alimentados com níveis moderados de concentrados e com potencial para
ganhar aproximadamente 1 kg por dia.
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Introdução
Desenvolver o tema “Avaliação Funcional e Carcaça do Nelore” se traduz em uma grande
oportunidade. Oportunidade em abordar conceitos técnicos e mercadológicos ao mesmo
tempo. Entende-se por funcionalidade, neste caso, a capacidade de atendimento das
exigências qualitativas de mercado, em padrão e regularidade de fornecimento, onde a
competência zootécnica passa a ser considerada como vestibular para conquista de valor
agregado. Valor agregado exige visão de conjunto, estratégia. A verdade é que um
pecuarista sozinho, por maior que ele seja, se torna impotente perante o mercado da carne.
Vamos a alguns exemplos: se o assunto é exportação, para exportar apenas um container de
filé-mignon são necessários cerca de 10 mil bois padronizados. No caso de um único
container de contra-filé, são necessários cerca de 3,5 mil bois padronizados. Se o foco for o
mercado interno, não se pode ignorar o invejável poder de barganha do setor varejista. As
duas maiores redes supermercadistas do país detêm a venda mensal que equivale
aproximadamente a 100 mil bois. É isso mesmo, 1.2 milhão de cabeças por ano e,
considerando um desfrute de seus fornecedores acima da média nacional (25%), um
rebanho de 4,8 milhões de cabeças.
A sobrevivência neste mercado exige competência e trabalho complementar de equipe,
equipe composta por todos os extratos da produção pecuária. Este texto propõe, portanto,
um raciocínio inverso ao fluxograma da cadeia produtiva da carne.
Mercado da carne
Tradicionalmente existe uma distância muito grande entre a seleção, a produção pecuária e
o mercado de carne no Brasil. Até hoje, podemos presenciar colapsos cíclicos do mercado
do boi gordo e do mercado da carne. Na prática, os segmentos ainda não aprenderam a
conversar entre si. Contudo, nem sempre foi assim. De iniciativa particular, antes da última
guerra Mundial, expressamente em relação aos Frigoríficos anglo-americanos aqui
radicados, visando atender ao então exigentíssimo mercado inglês, o “chilled beef” marcou
época. Com o advento da guerra, porém, o trabalho perdeu-se uma vez que, com a escassez,
o valor passou a ser cotado apenas pelo peso da balança (PARDI, 1972).
A descoordenação da cadeia tem como um de seus principais efeitos a falta de
rastreabilidade dos produtos. Isso significa que o consumidor não consegue estabelecer as
ligações entre o produto que adquire e o fornecedor. Os frigoríficos, em sua maioria,
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trabalham sem marcas. Os açougues, quase por definição, não podem assegurar a
procedência da carne. Os produtores entregam animais em situações diferenciadas - idade,
raça, sexo, acabamento - o valor continua a ser cotado apenas pelo peso da balança. Como
resultado, a diferenciação de produtos é limitada e fica quase inteiramente nas mãos dos
varejistas, através da manipulação dos vários tipos de cortes (FAVERET, 1997).
Entretanto, estamos diante de uma realidade mercadológica diferente das demais realidades
outrora enfrentadas. Certamente única. Depois da Aftosa, a próxima barreira não tarifária
que enfrentaremos será a barreira da segurança alimentar. Finalmente chegou a era do
respeito ao consumidor. Os consumidores passam a exercer pleno direito à proteção em
seus interesses de segurança e saúde. O alimento deve ser sadio e nutritivo. O alimento
deve respeitar direitos econômicos e morais, e deve ser apresentado de forma honesta. O
consumidor não aceita mais ser enganado. Deve existir o poder de escolha com pleno
conhecimento de causa. É extremamente palatável a idéia de que o monitoramento da
qualidade sanitária dos alimentos de origem animal deve começar na criação, ou seja, nas
etapas ditas “dentro da porteira”. As exigências crescentes das regulamentações européias,
por exemplo, têm o simples objetivo de tranqüilizar a população. A reconquista da
confiança de consumo passa a exigir o aumento das informações dadas sobre o alimento
(PEDROSO, 2002). Este é o cerne da oportunidade. O mercado futuro sinaliza avidez por
comprometimento de toda a cadeia produtiva. Imagine a indústria de insumos, pecuaristas e
frigoríficos orquestrados para o atendimento de diferentes segmentos de mercado, com
diferentes níveis de exigência. Carne com certificação de origem e conformidade, onde a
rastreabilidade passa a ser uma ferramenta de gestão que vai alavancar a remuneração
diferenciada por qualidade. Produto especial a preços diferenciados, produtos bons e
regulares a preço de mercado e produto inferior destinado a mercados inferiores ou menos
exigentes. Uma realidade onde cada empresa possa focar e planejar seu sistema de
produção para atingir níveis de remuneração previsíveis e segmentados de acordo com a
qualidade.
Impacto das Grandes Redes Supermercadistas sobre a Sociedade
RAMOS (2002) publicou trabalho sobre o impacto das grandes redes supermercadistas
sobre a sociedade, o mercado e a atividade econômica em geral. O setor supermercadista
iniciou suas atividades no Brasil em meados dos anos 50, com modesto crescimento até a
década de 70; a partir daí, expandiram-se de tal forma que, hoje, são os principais
equipamentos de venda de produtos alimentícios nas cidades brasileiras, inclusive para
populações rurais.
Valor da informação
A adoção dos cartões de desconto/fidelidade e a leitura ótica permitem ao supermercadista
recolher número imenso de dados que o orientam a decidir, inclusive quando e qual espaço
a ser ocupado por um determinado produto em suas gôndolas. As informações passadas
gratuitamente pelos clientes aos supermercadistas são cada vez mais necessárias aos
projetos, produção e distribuição de bens e serviços (hora da compra; marca e tipo do
produto escolhido; tamanho ou quantidade adquirida; outros artigos, eventualmente
comprados; total da despesa).
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30 anos de atualidade
Na década de 70 o grande desafio era a redução da idade média de abate de 4 para 2 anos
para que se atingisse um incremento no desfrute de 10% para 21,4%, considerando uma
média da fertilidade do rebanho nacional de 60%. Na época o rebanho bovino brasileiro
somava aproximadamente 90 milhões de cabeças.
Durante a sessão solene de instalação do I Encontro das Associações de Pecuária de Corte,
em 01/12/72, após as saudações de boas vindas do Dr. Rubens Franco de Mello, Presidente
da Comissão Executiva, proferiu a seguinte oração (trechos): “A competição é um dos
fatores primordiais da atividade humana e a influência da qual não escapa a pecuária de
corte. Digna de exame, também, se nos afigura a questão relativa a idade mais conveniente
para a o abate da rês. Nós o fazemos quando esta atinge 3 ou 4 anos. A prática mais recente,
baseada num desenvolvimento precoce do animal, aconselha a modificação, condicionada,
do aludido critério. Como solução intermediária, propor-se-ia: tudo é inútil sem preço justo;
mas este deve ser correlacionado com uma padronização, qualitativa, dos respectivos
produtos.”
A seguir do Eng. Agrônomo Alberto Alves Santiago, então Diretor do Instituto de
Zootecnia , assim se expressou (trechos): “A evolução da indústria pastoril, em nosso país,
está indicando que se impõe um entendimento comum entre criadores, associações de
classe, indústria e órgãos públicos de pesquisa e extensão, através de seus zootecnistas,
quanto à padronização de provas zootécnicas, interpretação e apresentação de seus
resultados, e que visam determinar o valor dos diferentes indivíduos, em suas respectivas
raças. Todos aqueles ligados aos trabalhos de produção de carne ou seleção de reprodutores
estão convencidos da premente necessidade de se dar um novo passo, além da adoção do
registro genealógico, que vem sendo executado há muitos anos em nosso país. Quando há
mais de trinta anos o antigo Departamento da Produção Animal, de São Paulo iniciou a
realização dos Concursos de Bois Gordos, depois transformados em Concursos de Novilhos
de Corte, estavam sendo dados no Brasil Central os primeiros passos para o melhoramento
pecuário. Depois, quando foram introduzidas as Provas de Ganho de Peso, estávamos
dando outro importante passo. Quando técnicos colaboraram na organização do
regulamento que tornou realidade a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, os
controles de produção de carne, visando ao aprimoramento dos trabalhos seletivos,
constituíam objetivos precípuos. Agora, é chegada a hora de reunirmos e começarmos a
trabalhar afinados como uma grande orquestra, que precisa ser ouvida uniformemente em
todo o Brasil”.
Ainda durante o I Encontro das Associações de Pecuária de Corte em 1972, o Eng.
Agrônomo Alfonso Tundisi, na época pertencente ao Instituto de Zootecnia relatou que as
diretrizes governamentais para o aprimoramento genético do ganho de peso do zebu, nas
áreas tropicais brasileiras, onde ele venceu pela fertilidade e rusticidade, têm particular
importância. Por todas as razões, cabe ao governo, urgentemente, a iniciativa de propiciar
estudos, difundir e disciplinar a aplicação dos métodos racionais de melhoramento animal,
facultando à pecuária brasileira uma efetiva liderança relativamente à qualidade zootécnica
dos rebanhos no mundo tropical.
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Classificação de Carcaças e Liquidez Comercial
Classificar e tipificar bovinos consiste, em última análise, em dividir um determinado grupo
heterogêneo de animais que se destinam a uma finalidade própria, em lotes menores,
chegando até a individualização, buscando uniformização de características essenciais, que
possam ser usadas para o mesmo propósito e serem comercializadas a preços semelhantes
(FONTES, 1972). O principal objetivo da classificação de carcaças, ou de carnes é facilitar,
simplificando as relações comerciais. Os compradores podem indicar precisamente o tipo e
qualidade de gado, ou carne, que querem comprar. De seu lado quem tenha gado de corte
para vender pode indicar precisamente o tipo e qualidade de mercadoria que possui. A
partir das especificações dos mercados consumidores é possível fixar uma meta de
produção, critérios ou padrões, bases para selecionar linhagens e planejar a programação de
reprodução.
Segundo os parâmetros de maior liquidez comercial dos diferentes cortes cárneos – para os
mercados em que o Brasil atua – através dos rendimentos de desossa, retorna-se a uma
especificação de traseiro com osso de 60-65kg, com boa conformação e acabamento de
gordura. Sabe-se que os grandes centros consumidores nacionais absorvem uma proporção
média de 3,5 traseiros para cada dianteiro e cada ponta de agulha. O excedente do dianteiro
e da ponta de agulha do mercado segue para indústria. Neste caso, a cotação de preço
mantém a regra obsoleta, porém vigente, de considerar apenas o peso da balança. No
mercado nacional, dianteiro com osso abaixo de 45kg é cotado a preço de vaca, assim como
ponta de agulha abaixo de 16 kg. Uma vez que o traseiro representa em média 48% da
carcaça, o dianteiro 38% e a ponta de agulha 14%, chega-se aos parâmetros de uma carcaça
ideal: 262 kg ou 17,2@; com conformação retilínea à convexa e cobertura de gordura
mediana (3-6mm). No caso dos zebuínos, em geral o cupim é comercializado a preço de
traseiro com osso, pelo menos. Isto significa o aumento de 1 a 2 pontos percentuais de
ganho em rendimento de traseiro na carcaça.

Tamanho Corporal x Funcionalidade
A discussão a respeito do tamanho corporal ideal é bastante extensa, e é assim que deve ser
realmente. Não há uma “receita de bolo” pronta, o fato é que deve-se considerar as
condições climáticas locais, a disponibilidade de recursos, o sistema de produção adotado e,
é claro, as exigências de mercado. Segundo PINEDA & KOURY (2003), o grande desafio
da pecuária moderna é encontrar uma medida que nos permita projetar o tamanho adulto e
padronizar o tamanho dos indivíduos dentro de nosso rebanho em função da
disponibilidade nutricional, de variáveis econômicas e preferências do consumidor final.
Neste sentido, uma ferramenta que começa a ser usada em maior escala pelos programas de
seleção/melhoramento genético nacionais é o Frame size, que atribui uma escala numérica
crescente para os diferentes tamanhos animais, de forma a servir de referência para a
estimativa e/ou predição do potencial de crescimento, exigências nutricionais futuras,
tamanho adulto dos animais e, por conseqüência, composição do peso final. Conforme
citado por PINEDA & KOURY (2003) o conceito de frame é originário da Universidade de
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Missouri/USA e foi padronizado, através de uma equação matemática, que descreve o
crescimento e leva em consideração a altura na garupa e a idade do animal no momento da
medida. O frame é expresso por valores que vão de 1 a 10. Desta forma, dentro de um
rebanho podemos afirmar que animais de maior frame (8/9/10) produzem carcaças mais
pesadas à idade adulta, precisam de mais recursos alimentares e requerem mais tempo para
adquirir a terminação adequada de gordura. Enquanto que animais de frame médio (5/6/7)
apresentam carcaças mais leves a idade adulta, porém com acabamento mais rápido de
gordura.
Seguindo este conceito temos que, dentro de um mesmo rebanho ou uma mesma raça,
quando padronizamos um determinado grau de acabamento de gordura, de acordo com o
frame do animal, temos variabilidade em relação ao peso das carcaças e à idade dos
animais. Considerando a necessidade contínua de ganhos de rentabilidade na atividade e,
principalmente, o fato de que a conquista e fidelização de mercados consumidores, assim
como a agregação de valor, passa obrigatoriamente pela padronização do produto, tanto em
termos de tamanho das peças como de quantidade de gordura - entre outros atributos
qualitativos, é fundamental que o setor reconheça, e aceite, o desafio de encontrar o ponto
de equilíbrio entre as condições técnicas e comerciais ideais. Neste momento, os programas
de seleção/avaliação genética e os julgamentos raciais ganham sobre si, ainda mais
responsabilidades.
Musculosidade x Acabamento
Os principais tecidos que compõem a carcaça animal são o muscular, ósseo e adiposo, em
proporções que variam principalmente com a idade, raça, sexo, nível nutricional, peso e
grau de acabamento. A proporção entre eles é variável, porém, a biologia de crescimento
destes tecidos segue uma regra geral. A primeira onda de crescimento do animal ao
nascimento é caracterizada por um rápido crescimento esquelético, muscular e dos demais
órgãos. Numa segunda etapa, o crescimento do esqueleto e órgãos tende a se estabilizar,
mas o crescimento muscular não cessa e inicia-se o crescimento do tecido adiposo. Por fim,
quando os crescimentos do esqueleto e dos músculos alcançam seu limite ou maturidade
verifica-se então uma aceleração no crescimento e acúmulo de gordura. A gordura é o
tecido mais variável da carcaça, tanto do ponto de vista quantitativo como em sua
distribuição, exercendo considerável influência no fenótipo dos animais e,
conseqüentemente, em sua composição corporal – proporção carne, ossos, gordura. E é
justamente devido a essa “seqüência” de crescimento dos tecidos aliados a variabilidade de
frames no mesmo lote, que se verifica animais a uma mesma idade, com graus de
acabamento diferentes. Animais de maior porte passam mais tempo depositando músculo e
portanto, iniciam a deposição de gordura na carcaça mais tardiamente.
Em virtude destas variações no grau de acabamento, decorrente dos diferentes frames,
ganha importância a capacidade do produtor em identificar os animais prontos para o abate.
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Avaliação de conformação - Musculosidade
A avaliação de musculosidade pretende estimar a quantidade, proporção e distribuição da
massa muscular depositada sobre o esqueleto do animal. Músculos e ossos formam uma
unidade funcional que deve estar em harmonia, isto é, estrutura óssea adequada para
suportar adequadamente o peso das massas musculares.
PERRY et al. (1993) citado por PEDROSO (1997), trabalhando com escore muscular em
novilhos, relataram uma alta correlação (r = 0,84) entre a medida subjetiva de escore
muscular em animais vivos e os escores de conformação nas carcaças. As correlações das
medidas objetivas da área do olho de lombo com escores musculares in vivo, e com os
escores musculares nas carcaças foram de 0,69 e 0,71, respectivamente. Todas essas
correlações foram significativas (P<0,001). Estes autores relatam que os novilhos e as
carcaças com melhores escores musculares produziram maior porcentagem de carne
aproveitável do que os novilhos e carcaças de mesmo peso e inferiores escores (P<0,001).
Os autores verificaram que o escore muscular em animais vivos é (P<0,01) associado ao
valor econômico da carcaça, concordando com os resultados encontrados por MAY et al.
(1992).
Avaliação de conformação - Acabamento
A preocupação que motiva a abordagem destes conceitos é o fato de que na prática, muitas
vezes, condições de manejo como a restrição alimentar em determinadas épocas do ano (boi
sanfona) ou, em outro extremo, a superalimentação, podem imprimir características
corporais que induzem à confusão dos conceitos de musculosidade e acabamento. E nestes
casos, os critérios de classificação ou seleção ficam deturpados, levando a caminhos que, a
longo prazo, podem distanciar os resultados do ideal almejado.
Escores visuais para avaliação in vivo de acabamento – Teoria do Vinco
Abaixo estão transcritos trechos de matéria escrita pela jornalista Vera Ondei da revista
DBO Rural. A matéria descreve o método prático desenvolvido com base em observações
de campo para a avaliação in vivo de acabamento de carcaças, sendo publicada em
novembro de 2002.
Segundo avaliações empíricas de Pedroso, a camada de gordura subcutânea que cobre uma
carcaça se inicia pela parte dianteira do boi e, à medida que o tempo passa, ela vai rumando
para o traseiro do animal. Como a parte de trás do boi é a última coisa a ficar pronta, a idéia
é classificar os diferentes escores de acabamento in vivo levando em conta os níveis de
gordura na região do culote.
Para chegar à mesma área de observação, é preciso olhar o animal por trás e fixar os olhos
no jarrete do boi e a partir daí subir o olhar. Assim, o foco estará em um ponto onde, no
centro, encontra-se o lagarto, para o lado de dentro o coxão mole e para a lado de fora o
coxão duro. A área pode ser descrita como um V, onde as duas pernas do V separam um
músculo do outro. É possível observar quanto de gordura o boi deposita nesta área,
correlacionando-o com o acabamento de carcaça.
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Para ver se um animal está terminado adequadamente pode-se observar a paleta, a maçã do
peito, o antebraço, entre a 12ª e 13ª costela, as vértebras curtas do lombo, a picanha, a
cauda, a base da cauda, a anca, a virilha, o olho do ílio, o patinho (região da soldra), além
do culote (as nádegas). Daí escolher alguns pontos facilita o trabalho. Na prática, a
praticidade passa pela gordura nas costelas, inserção de cauda e, como complemento, o
culote levando em conta se há ou não gordura nas conjunções formadas pelos três
músculos: lagarto e os dois coxões. Nos bois sem acabamento, o culote apresenta um couro
bem esticado e definindo o músculo (Este boi tem a composição de um lutador de boxe.
Vemos apenas ossos, músculatura bem definida e couro esticado). Neste estágio, na linha
de separação do lagarto para os dois coxões se verá apenas um vinco, que após o abate
revelará cobertura ausente de gordura sobre a carcaça, ou seja menos de um milímetro
(classificação: ausente). Quando o animal começa a depositar gordura neste vinco,
formando um cordão fino, a espessura desta gordura será correspondente à classificação
escassa, entre 2 mm e 3 mm. Quando o cordão apresenta a espessura de um dedo, a gordura
de cobertura da carcaça está entre 3 e 6 mm, classificada como mediana. A partir do
momento em que o popão do boi treme quando ele anda, e não se vê mais o cordão, a
camada de gordura estará acusando medidas entre 4 e 9 mm, classificada como uniforme.
E, por último, se o popão estiver encaroçado, a gordura será excessiva, acima dos 10 mm.
Todas estas observações são facilmente perceptíveis quando o animal caminha.
Julgamentos de Carcaças da ACNB
Desde 1999, a ACNB – Associação dos Criadores de Nelore do Brasil resgatou os objetivos
e a prática dos Concursos de Boi Gordo originalmente realizados na década de 40. De
setembro de 1999 à maio de 2003, realizou-se inédita avaliação de 13.020 novilhos nelore,
através de metodologia cuidadosamente desenvolvida por equipe multidisciplinar liderada
pelo Prof. Dr. Pedro Eduardo de Felício da FEA/UNICAMP. Até a presente data foram 21
julgamentos de carcaças, com avaliação de 278 lotes diferentes de 8 estados participantes SP, MG, PR, MS, MT, GO, RO, AC (PEDROSO, LOCATELI & GROSSKLAUS, 2003a).
A tabela 1 apresenta um resumo de cada julgamento de carcaça realizado. Pode-se observar
a localidade do abate, época do ano, número de lotes participantes, número de cabeças
inscritas, cabeças desclassificadas “in vivo” pelo padrão racial, número de seqüestros no
abate – freqüência de condenação das carcaças por cisticercose viva pelo SIF, número de
novilhos e novilhas avaliadas e número total de cabeças submetidas à classificação de
carcaças no abate. Para efeito de discussão neste artigo, consideraram-se apenas os dados
referentes aos novilhos, por tratar-se do sexo avaliado em maior quantidade. Discutiremos a
seguir os histogramas de dispersão dos pesos das carcaças, cronologia dentária e escores
visuais de acabamento – escore 1 (ausente, < 1 mm), escore 2 (escassa, 1 a 3 mm), escore 3
(mediana, 3 a 6 mm), escore 4 (uniforme, 6 a 10 mm) e escore 5 (excessiva, > 10mm).
É importante salientar que a única orientação dada aos pecuaristas participantes dos abates,
por telefone, foi à orientação de que os lotes deveriam ser preferencialmente castrados (no
caso de tourinhos jovens abaixo de 24 meses), apresentar idade média abaixo dos três anos
de idade e peso vivo em torno dos 500kg.
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Tabela 1: Resumo dos 21 Julgamentos de Carcaças da ACNB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Animais
Desclassificados
No.
No.
No.
Data Lotes Inscr. "in vivo" Sequestro Novilhos Novilhas Cab.
set/99
19
758
79
16
627
36
663
abr/00
20
1.088
33
25
917
113
1.030
jul/00
6
324
1
18
305
_
305
set/00
23
1.524
49
33
1370
72
1.442
abr/01
16
542
37
0
505
_
505
abr/01
12
920
57
13
850
_
850
mai/01
9
322
20
0
302
_
302
ago/01 11
638
58
4
560
17
577
ago/01 19
525
3
0
522
522
abr/02
22
586
2
0
584
584
jul/02
10
928
30
0
893
_
893
ago/02
9
511
20
0
275
216
491
set/02
7
1.098
5
0
1093
1.093
out/02
5
556
57
0
499
449
nov/02
9
218
0
0
218
218
dez/02
4
434
9
0
420
420
mar/03 15
893
78
0
815
815
abr/03
26
663
4
0
659
659
mai/03
8
501
19
0
482
482
mai/03 13
558
0
0
558
558
Jun/03 15
570
4
0
566
566
TTL
278
14.157
565
109
13.020
454
13.474
* Bertin - Lin/SP e Independência - Nova Andradina/MS
** Frigovira - Cacoal/RO e Frigoporto - Porto Velho/RO
** 278 LOTES de 8 Estados (SP, MS, PR, MG, RO, GO e MT, AC)
Frigorífigo
Bertin - Lins/SP
GJ - Promissão/SP
GJ - Promissão/SP
Bertin - Independência*
Frigonovo - Vilhena/RO
Friboi- Goiania/GO
Marfrig - Bataguassu/MS
Frigoestrela - Estrela D´Oeste/SP
Frigonovo - Vilhena/RO
Frigovira -Frigoporto/RO**
Friboi – Várzea Grande/MT
Marfrig - Bataguassu/MS
Friboi / Barra do Garças – MT
Margem/Amambai – PR
Frigovira - Cacoal/RO
Marfrig - Bataguassu/MS
Marfrig - Ribas/Bataguassu – MS
Frigovira/RO - Frigonovo/RO
Margen/PR
Marfrig - Tangará/MT
Bertin – Ituiutaba – MG

Cronologia Dentária
O primeiro histograma a ser discutido é o histograma da cronologia dentária. Pode-se
observar que dos 13.020 novilhos nelore avaliados, 70,3% apresentaram até 4 dentes
incisivos permanentes, ou seja, eram novilhos precoces. Se considerados os animais até 6
dentes incisivos permanentes, temos o índice de 94,71%. Considerando o número relevante
dos 278 lotes avaliados, de 8 estados diferentes e as diferentes épocas do ano, pode-se
concluir tranqüilamente, que a precocidade do nelore já atinge os rebanhos comerciais das
diversas regiões do Brasil.
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Histograma - Cronologia Dentária
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Peso das Carcaças a Quente – em @
O segundo histograma a ser discutido é o histograma da dispersão dos pesos de carcaças a
quente encontrados. A partir dos conceitos de mercado discutidos, tem-se o número de
86,02% de carcaças acima de 16@, ou seja, aptas com relação ao quesito peso, para
produção de cortes cárneos sob o rigor das especificações mais exigentes dos mercados que
atuamos. De forma clara e relevante, observa-se concentração da freqüência dos pesos
entre 16 e 20@, revelando a realidade nacional de uma pecuária de qualidade.
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Histograma - Peso de Carcaça (@)
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Acabamento
O terceiro e último histograma a ser discutido é o histograma da dispersão dos escores de
acabamento. Na realidade aqui se observa um ponto que merece ser destacado. Os escores
vigentes de acabamento (gordura ausente, escassa, mediana, uniforme e excessiva), são
escores visuais que pecam em eficiência por sua amplitude que finda por dificultar uma
avaliação qualitativa precisa. A tabela 2, abaixo descrita, propõe uma nova subdivisão dos
escores de acabamento. Por exemplo, o escore 2, referente a gordura escassa apresenta uma
amplitude de 1 a 3 mm, sendo que na realidade o desejável é acima de 2 mm. Na prática,
tem-se o escore 2- (leia-se dois menos) como indesejável para qualidade de cortes como
contra-filé e alcatra, ao passo que o escore 2 e 2+ (leia-se dois mais) podem ser
considerados como satisfatório. Neste gráfico, em resumo, observa-se que dos 46,74% das
carcaças classificadas como escore 2, certamente há uma mistura de carcaças com
acabamentos satisfatórios e indesejáveis. Julgamos que o mais correto seria uma subdivisão
destes escores de modo a potencializar a precisão do trabalho do classificador e das
posteriores avaliações de desempenho.
No outro extremo do gráfico, por exemplo, temos o índice de 6,97% de carcaças com
gordura escore 4. Neste caso, o mesmo dilema abordado para a gordura 2 é válido, só que o
raciocínio é inverso. Carcaças 4- (leia-se quatro menos) e 4 são desejáveis, enquanto as 4+
(leia-se quatro mais) são indesejáveis. Indesejáveis para a realidade atual de mercado que
não remunera qualidade da carne. Sabe-se da importância da cobertura de gordura das
carcaças para a preservação da qualidade da carne durante as primeiras horas de
resfriamento (estabelecimento do rigor mortis). O acabamento serve, na prática, como
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isolante térmico que evita queda brusca de temperatura e estabelecimento de cold
shortening (encurtamento das fibras pelo frio) durante o processo de transformação do
músculo em carne . A título de exemplo, tem-se que a temperatura no centro do contra-filé
não deve, em hipótese alguma cair abaixo de 10ºC antes da décima hora de resfriamento.
Caso contrário, a maciez seria comprometida pelo encurtamento das fibras, de forma
irreversível, durante o metabolismo residual do músculo. Contudo, escore 4+ ou 5
compromete os rendimentos industriais, além do fato de que a deposição de gordura ser
quatro vezes mais cara que a deposição de carne magra na carcaça. Neste caso, entra em
pauta a questão quantitativa, ou seja, a questão dos rendimentos industriais. À medida que a
espessura da gordura de cobertura aumenta (escores 4+ ou 5), os rendimentos de desossa
desta carcaça caem vertiginosamente. Rendimentos industriais (dados não publicados)
revelam evolução de quebra em rendimento de desossa de um traseiro com cobertura de
gordura escore 3 de 4% a 6% de aparas de sebo, para mais de 20% de quebra em traseiros
de mesma conformação e escore 5 de acabamento.
Estando ciente das ressalvas apresentadas, a partir da metodologia vigente, tem-se 97,14%
das carcaças avaliadas atendendo os quesitos de qualidade quanto aos escores de
acabamento.
Tabela 2: Escores de classificação por acabamento.

Denominação
Ausente

Escore

< 1mm

1

Escassa

2

Mediana

3

Uniforme

4

Excessiva

5

Espessura de gordura

-2
2
+2
-3
3
+3
-4
4
+4

1 a 2 mm
2 mm
2 a 3 mm
3 a 4 mm
4 a 5 mm
5 a 6 mm
6 a 7 mm
7 a 8 mm
8 a 9 mm
> 10 mm
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Histograma - Escores de Acabamento
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Considerações Finais
Os números dos Julgamentos de Carcaças apresentados revelam que produção pecuária de
qualidade é realidade nos diversos estados brasileiros. Ou seja, não podemos ignorar que o
setor está se profissionalizando rapidamente e que o pecuarista está preparado para
implementar ajustes finos em seu sistema de produção para atender mercados mais
exigentes e, por conseqüência, mais rentáveis. Neste cenário, fica claro que o desafio,
agora, ultrapassa as porteiras das propriedades. A ACNB, desde 1999, assumiu a missão de
focar sua estratégia de fomento e divulgação, na valorização da carne de qualidade
produzida pela raça nelore. Como decorrência do diagnóstico favorável dos abates técnicos,
desenvolveu-se o PQNN – Programa de Qualidade Nelore Natural, através de convênios
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No período entre 24 de agosto
de 2001 à 14 de julho de 2003, a base de dados do PQNN acumulou registros detalhados do
abate de 173.309 (cento e setenta e três mil, trezentos e nove) cabeças nos estados de
Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, das quais 79.394 (setenta e nove mil,
trezentos e noventa e quatro) cabeças foram aprovadas sob critérios rigorosos de
conformidade das carcaças (Raça: Nelore com até 25% de sangue de outro zebuíno; Sexo:
novilhos castrados; Acabamento – de 2 a 8 mm de gordura; Peso das Carcaças a Quente –
de 16 a 19 arrobas; Cronologia Dentária – até 6 dentes incisivos permanentes), o que
resultou em 7.166,67 (sete mil, cento e sessenta e seis) toneladas de carne Nelore Natural
desossada que chegaram a mesa de milhares de consumidores com a marca “Nelore
Natural. Boi de Capim. Carne Saudável.”, ou seja, com a marca do pecuarista. O PQNN
sensibiliza e arregimenta de forma crescente, pecuaristas e iniciativa privada que,
voluntariamente, têm contribuído para um fundo de marketing da raça que já investiu em
ações publicitárias e de comunicação, mais de 5 milhões de reais (PEDROSO, LOCATELI
& GROSSKLAUS, 2003b).
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Acreditamos que o próximo passo é amarrar uma equipe multidisciplinar de pesquisadores
neste cenário, onde a espinha dorsal é a vinculação desta base de dados que cresce a cada
dia, à base de dados do Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore –
PMGRN/Nelore Brasil – FMRP/USP. Em um primeiro momento, o foco são análises de
variância e dispersão dos dados armazenados, ou seja, um “Raio X” do real e efetivo
desempenho frigorífico da raça Nelore, em diversos estados brasileiros, nas diversas épocas
do ano. E, em breve, fazer com que as informações das carcaças de novilhos com
paternidade conhecida, abatidos e classificados pelo PQNN, retornem como subsídios para
o programa de melhoramento genético. Imagine o salto das predições de mérito genético
dos reprodutores quando dados reais de desempenho das carcaças de suas progênies (filhos
ou netos) estiverem incluídos nos sumários. Já estamos estudando ajustes logísticos para
que a coisa não pare por aí. Além do mapa de classificação das carcaças no abate, a meta é
acompanhar todo o fluxo de desmontagem destas carcaças identificadas e seus rendimentos
industriais. Imagine a preciosidade da ligação de parâmetros industriais como por exemplo
relação entre curva de queda do pH, distância da propriedade ao frigorífico (terra e asfalto),
manejo pré-abate, temperamento do animal e qualidade da carne; a genética acompanhada
até a classificação de cortes na desossa para os diferentes extratos de mercado; implantação
efetiva de uma política de amostragem para monitoramento de análise sensorial (maciez)
das carcaças aprovadas de diferentes linhagens genéticas; ou ainda, encontrar as linhagens e
frames mais adequados para cada sistema de produção.
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1. Introdução
Até algum tempo comportamento era definido como qualquer movimento executado por
um dado organismo, incluindo àqueles que levam a imobilidade absoluta. Contudo, há uma
série de manifestações apresentadas pelos animais que não podem ser caracterizadas como
movimentos, mas que devem ser incluídas na definição de comportamento, como por exemplo,
as mudanças de cores, produção de odores e emissão de sons. Assim, o comportamento passou
a ser caracterizado como toda resposta muscular ou secretória, observada por mudanças no
ambiente interno e externo dos animais (Kandel, 1976). Para o propósito deste artigo podemos,
de forma a simplificar o entendimento, definir comportamento como qualquer coisa que o
animal faça.
Com esta definição em mente é fácil perceber que é a partir de certas propriedades
anatômicas e fisiológicas dos organismos que o comportamento (como observamos) ocorre.
Certamente há uma enorme variação na complexidade do comportamento, desde atos simples,
breves e repetidos (esteriotipados) até seqüências de atos complexos e variáveis, sendo evidente
que o nível de complexidade dos comportamentos de um dado organismo depende de quão
complexo ele é (Dethier & Stelar, 1973). Assim, no início, em filogenia, espera-se a
predominância de manifestações simples, com pouca variação ao longo da vida dos animais,
não sendo, portanto sujeita a modificações pela experiência; tais comportamentos são definidos
como inatos, potencialmente presentes desde o nascimento. Sendo produtos da evolução
conferem valor adaptativo para eventos do ambiente com alta previsibilidade. Enfim, são
produtos da herança genética.
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Mais tarde, em filogenia - com o aumento da complexidade do organismo, o
comportamento torna-se mais variável, mais passível de modificações. Nessas condições há o
desenvolvimento de ajustes de caráter individual (produtos da experiência), caracterizando o
comportamento aprendido.
Mas, há mais para entender sobre o comportamento de um dado animal do que estudar
apenas as relações de causa e efeito (mecanismos de controle interno, padrões inatos de
comportamento e a habilidades para aprender), deve-se considerar também que o
comportamento de um animal não é a soma de manifestações isoladas e estanques, mas um
conjunto solidário e interdependente destas em todos os níveis do organismo (Paranhos da
Costa, 2002). Assim, há forte influência das condições ecológicas, sendo o próprio animal um
fato importante na definição dessas condições, dado que através de seu comportamento ele pode
provocar aterações importantes no seu ambiente.
Portanto, para a plena compreensão dos processos envolvidos no desenvolvimento de
respostas adaptativas (tendo em conta os processos de filogênese e ontogênese) é necessária
uma análise integrada no estudo do comportamento animal. Para que isso possa ser feito
devemos entender que o comportamento se caracteriza como um fenótipo, produto da ação de
genes e do ambiente, além da interação entre ambos. Esta abordagem é característica da
Etologia, o ramo da ciência que trata do estudo do comportamento animal (e humano) numa
perspectiva biológica.
O estudo do comportamento animal assume papel importante dentro da produção
animal, uma vez que para racionalizar os métodos de criação temos desenvolvido técnicas de
manejo, alimentação e instalações que interferem (e também dependem) do comportamento.
Assim, a Etologia pode mostrar o caminho para a racionalização da criação animal,
principalmente em sistema intensivos de produção (Paranhos da Costa, 1987).
Este artigo não tem a pretensão de esgotar um tema tão amplo e complexo, trata apenas
de alguns aspectos do comportamento de bovinos, buscando descrever suas relações com o
bem-estar e com a produtividade. Vários trechos deste artigo foram transcritos de publicações
anteriores (Paranhos da Costa et al., 2002; Paranhos da Costa, 2002; Paranhos da Costa, 2003),
que tratam do mesmo assunto.

2. Etologia aplicada à produção de bovinos
A bovinocultura de corte tem se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, todavia as
pesquisas têm sido direcionadas quase que estritamente às áreas de nutrição, melhoramento
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genético e reprodução. Apesar dessas abordagens contribuírem muito, trazendo inúmeros
benefícios para o setor da carne, o animal acaba sendo comparado com uma “máquina”,
dependendo essencialmente da nutrição para responder aos anseios da produção. Essa situação
demonstra despreocupação com a biologia do bovino, o que tem limitado o entendimento de
algumas respostas encontradas nos trabalhos de pesquisa direcionados ao aumento de produção
e/ou à melhoria da qualidade da carne.
Além disso, a implementação de programas de qualidade de carne geralmente tem como
ênfase apenas a obtenção de produtos com alta qualidade. Entretanto, tais programas devem
considerar mais do que a qualidade intrínseca do produto, eles devem orientar o processo
produtivo com compromissos com desenvolvimento social e preservação ambiental. Enfim,
devem oferecer um produto seguro, nutritivo e saboroso, produzido de forma sustentável com o
compromisso de promover o bem-estar humano e animal, sem perder de vista a lucratividade do
produtor.
Neste cenário, o estudo do comportamento pode propiciar uma nova perspectiva para o
modelo convencional de abordagem científica zootécnica, trazendo luz a situações não
consideradas ou mal compreendidas.
A Etologia assume assim papel importante para a compreensão das necessidades do
bovino, bem como das nossas (seres humanos) relações com esses animais. Nesse sentido, a
literatura sobre a biologia dos bovinos é ainda escassa.
Os programas de qualidade utilizados nas empresas nacionais ou internacionais
preconizam inicialmente a compreensão, no sentido mais amplo, das interações existentes entre
clientes e fornecedores. Além disso, o conhecimento do conceito processo é um ponto
determinante na implementação de qualquer programa de qualidade. Mas, o qual a relação
existente entre comportamento animal e esses conceitos empresariais?
O conceito de processo diz respeito ao conjunto de fatos e/ou operações interligadas entre
si que estão em movimento causando efeitos ou gerando resultados. Destacando-se a grande
relevância das ações e decisões tomadas em cada processo nas atividades que o seguem. Como
exemplo, podemos citar a grande dependência existente entre as etapas que compõem a cadeia
produtiva da carne. A qualidade do bife que comemos, é diretamente influenciada pelo
acondicionamento da carne na prateleira do supermercado que por sua vez é influenciado pelo
processo de abate, que sofre interferência do manejo pré abate, que é conseqüência do processo
de recria e engorda que é oriundo do processo de cria. Devemos entender ainda que cada
processo é composto por sub-processos e que quanto mais conhecemos os detalhes destes,
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melhor poderemos interagir para alcançar os resultados desejados. Esta relação entre processos
e sub-processos deve ser interpretada como uma relação entre cliente e fornecedor de maneira a
caracterizar o processo anterior como o fornecedor e o processo posterior como o cliente, e que
quando melhoramos a qualidade de um processo, necessariamente favoreceremos a qualidade
do processo seguinte.
Com um enfoque voltado ao processo produtivo, do nascimento até o abate do bovino,
devemos ainda compreender que a definição de cliente e fornecedor pode ir além da relação
entre processos e que a caracterização do sujeito pode ser alterada nas diferentes situações. O
cliente das nossas ações (aquele que adquire bens ou serviços) é, na maioria das vezes, o
próprio gado que recebe a ação, ou seja, recebe a alimentação e recebe os cuidados sanitários,
sendo criado segundo as condições ambientais que nós fornecemos. Nesse contexto, nós somos
caracterizados como fornecedores (aquele que fornece bens ou serviços para outros). No
entanto, em situações de manejo com o gado (condução dos animais), o animal estará
interagindo diretamente com o homem e nesse contexto ele pode ser caracterizado tanto como
cliente, recebendo o manejo, ou fornecedor, reagindo ao manejo de maneira positiva ou
negativa. Essa resposta do animal pode ser conseqüência de um conjunto de estímulos,
genéticos ou ambientais, todavia a experiência anterior adquirida pelo indivíduo, pode ser um
fator preponderante nessa resposta. Uma abordagem mais macroscópica nos leva a entender o
bovino, no processo final de produção, após o abate, como sendo também nosso fornecedor
oferecendo sua carne com os reflexos da qualidade decorrentes das nossas ações durante o
processo no qual éramos fornecedores.
Com essa abordagem podemos imaginar quão preciosas são as informações que
caracterizam as necessidades dos animais, neste caso o estudo do comportamento pode auxiliar
a compreendê-las de forma mais efetiva e coerente, diminuindo a possibilidade de
interpretações empíricas nas observações dos animais e, por conseqüência, facilitando o manejo
e melhorando a sua qualidade de vida.
Assim, é importante buscarmos o pleno conhecimento da biologia da espécie bovina,
definindo quais recursos são importantes para esses animais e quais as necessidades dos
mesmos em relação a eles. Já existe alguma informação disponível na literatura (Phillips, 1993;
Albright e Arave, 1997; Paranhos da Costa, 2000); mas ainda há muito que aprender sobre o
comportamento dos bovinos e a ecologia nos ecossistemas das pastagens. Entendemos que só a
partir da aquisição desse conhecimento estaremos mais bem preparados para definir técnicas de
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criação e de manejo dos bovinos, atendendo aos interesses econômicos, sem prejudicar o meio
ambiente e o bem-estar dos animais.
A aplicação desses conhecimentos na rotina das fazendas é um desafio ainda maior,
apesar de existir alguns bons exemplos, indicando que esta estratégia pode trazer ganhos diretos
e indiretos para todos os segmentos envolvidos com a produção de carne, há ainda muitas
barreiras a serem vencidas, tanto técnicas como culturais. Muitos reconhecem a importância de
reduzir o estresse dos animais durante a rotina de manejo, sabem, por exemplo, que animais
agitados durante o manejo correm maior risco de acidentes, levando ao aumento de contusões
nas carcaças (Paranhos da Costa et al., 1998), além de a carne ficar mais dura e escura (Voisinet
et al., 1997). Contudo, poucos reconhecem que esses riscos diminuem quando os animais são
manejados com calma e tranqüilidade.
Assim, a falta de conhecimento sobre a biologia da espécie e a nossa resistência
(humana) a mudanças na lida com os bovinos, são limitações que devem ser superadas na
implementação de programas de qualidade da carne e do couro. A seguir pretendemos discutir a
utilização da abordagem etológica (estudando o comportamento dos bovinos em suas relações
com as pessoas que com eles trabalham) na solução desses problemas.

2.1. Interações entre humanos e bovinos.
Provavelmente seres humanos e animais interagem há centenas de milhares de anos,
havendo indícios de que o nosso relacionamento com os bovinos se estreitou com o processo de
domesticação por volta de 6.000 anos a.C. (Stricklin & Kautz-Scanavy, 1983/84; Boivin et
al.,1992).
Atualmente, a intensidade e o tempo que despendemos na interação com esta espécie
animal é variável, dependendo do sistema de criação adotado. Há a expectativa de que em
sistemas intensivos de criação há uma maior interação entre humanos e bovinos, uma vez que
os primeiros são responsáveis pelo fornecimento de alimento, cuidados sanitários e ordenha,
dentre outras ações desenvolvidas rotineiramente com esses animais. Entretanto, a qualidade
desta relação (humano x bovino) precisa ser mais bem avaliada, pois além do tempo despendido
no cuidado dos animais é preciso saber também como seres-humanos e animais reagem a esta
interação, se é algo que traz estímulos positivos, negativos ou neutros; enfim se a interação é ou
não é agradável para cada um dos sujeitos. Com esta perspectiva fica claro que a análise das
relações deve se dar em nível individual e de forma contextualizada.
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Defendemos aqui a tese de que a definição de uma proposta de criação de bovinos deve
ser feita com o pleno entendimento dessas interações, tendo em conta, além das ações que
pretendemos desenvolver com os animais, suas eventuais respostas. Este conhecimento
permite, ao nosso ver, melhorar nossas relações com os bovinos, com reflexos positivos na
atividade produtiva, inclusive em termos de qualidade do produto.
Há fortes evidências de que existem períodos sensíveis para a definição da qualidade
destas relações, sendo que situações críticas, como o nascimento e a desmama, se
caracterizariam como períodos sensíveis para a definição das relações entre humanos e bovinos
(Boivin et al., 1992). Assim, as reações dos bovinos à presença humana seriam definidas, em
grande parte, pelo tipo de interação que ocorrer principalmente nesses, mas também em outros
momentos. Há evidências empíricas disto: Boivin et al. (1992), mostraram que bezerros
manejados de forma gentil próximo ao nascimento e ao desmame foram menos reativos à
presença humana, com a supressão de respostas agressivas mesmo após muitos meses desde o
manejo gentil.
Apesar dessas evidências, muitos pesquisadores, criadores e trabalhadores ainda não
reconhecem este relacionamento como valioso. Apontam os bovinos puramente como objetos
de trabalho, máquinas de produção que não se alteram com os comportamentos humanos (ver
relatos de Hemsworth & Coleman, 1998). Não há como implementar um programa de
qualidade da carne em empreendimentos pecuários que seguem esta filosofia de trabalho, pois
desconsideram estar trabalhando com um sujeito que tem vontade própria, produto de
necessidades e desejos que o caracteriza como um ser vivo (o bovino) em interação com seu
ambiente (do qual nós – seres humanos – somos parte importante).
Felizmente essa visão mecanicista está perdendo terreno, e muitas pesquisas estão sendo
desenvolvidas para a melhor compreensão das relações entre humanos e animais de produção
(Arave et al., 1985; Boivin et al., 1992; Blackshaw, 1996; De Passilé et al., 1996; Lewis &
Hurnik, 1998; Jago et al., 1999; Breuer et al., 2000).
A boa relação entre humanos e animais depende muito do interesse de quem
desenvolverá as atividades no ambiente de criação (Hemsworth & Coleman, 1998). Um bom
trabalhador sempre deverá estar atento ao comportamento e às necessidades fisiológicas, de
segurança e comportamentais. Quanto às necessidades fisiológicas, a deficiência ou o excesso
de um determinado recurso ou estímulo pode contribuir para o estresse, ocasionando a redução
da produtividade.
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As necessidades de segurança dizem respeito a acidentes com equipamentos e
instalações, ação de predadores, etc., que em geral são pouco considerados, provavelmente pelo
fato de não serem alvo de muitos estudos, mas que podem resultar até em morte do animal.
Dentre todas, as necessidades comportamentais são as menos compreendidas, sendo
classificadas em três categorias (Curtis, 1993): abuso (crueldade ativa, agressão física),
negligência (crueldade passiva do tipo que ocorre quando um animal é confinado e então é
negada uma necessidade fisiológica como alimento, água, cuidados com saúde ou abrigo) e
privação (crueldade passiva que envolve a negação de certos elementos ambientais que são
considerados menos vitais que as necessidades fisiológicas ou de segurança). O não
atendimento dessas necessidades geralmente resulta em frustração, medo ou desconforto, com
conseqüências negativas no processo produtivo como um todo (queda na produtividade e
produtos de pior qualidade).
Os bovinos são animais que gostam de rotina e que, ao que tudo indica têm boa
memória. São capazes de discriminar as pessoas envolvidas nas interações, apresentando
reações específicas a cada uma delas em função do tipo de experiência vivida, caracterizando
assim um aprendizado associativo, do tipo condicionamento operante. Vários pesquisadores
têm registrado a associação dos animais para as ações de manejo e às pessoas que as
desenvolvem (Arave et al., 1985; Kilgour, 1993; De Passilé et al., 1996; Munksgaard et al.,
1997; Rushen et al., 1997; Lewis & Hurnik, 1998; Jago et al., 1999; Breuer et al., 2000; Pajor et
al., 2000). No caso das ações humanas serem aversivas, há uma tendência de aumentar o nível
de medo dos animais pelos humanos (Pajor et al., 2000). Obviamente, algumas ações (e
comportamentos) humanas são claramente aversivas para os bovinos: elevação da voz,
pancadas e utilização de ferrão são ações muito comuns no manejo de bovinos de corte,
resultando em animais com medo de humanos. Práticas de rotina, como vacinação, marcação e
castração, também são aversivas. Em geral, ações aversivas conduzem a respostas negativas,
com o aumento do nível de medo dos animais pelos humanos causando uma maior distância de
fuga, dificultando o manejo de alimentação, dos cuidados sanitários, da ordenha e das práticas
zootécnicas e resultando em estresse agudo ou crônico.
Há também tratamentos classificados como positivos. As associações positivas dos
animais em relação às ações recebidas são refletidas no aumento da produtividade, melhores
índices reprodutivos, na obtenção de produtos de melhor qualidade, numa menor distância de
fuga e na facilidade em desempenhar o manejo do rebanho (Stricklin & Kautz-Scanavy,
1983/84; Arave et al., 1985; Boivin et al., 1992; Lewis & Hurnik, 1998; Jago et al., 1999;
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Breuer et al., 2000). Dentre as ações positivamente aceitas pelos bovinos podem ser citadas:
afagos, conversas com timbre de voz suave, assobios e músicas.

2.2. Qualidade de carne
A qualidade da carne é definida por suas propriedades físico-químicas e traduzida em
maciez, sabor, cor, odor e suculência. Estas propriedades de uma peça de carne são
determinadas pelos muitos fatores inerentes ao indivíduo (genética, idade, sexo), à fazenda de
origem (manejo alimentar, manejo geral) transporte, manejo pré-abate, abate e métodos de
processamento da carcaça, duração e temperatura de estocagem e a forma de cocção utilizada.
O pH da carne tem um papel determinante na aceitabilidade da carne por afetar maciez,
cor, sabor e odor (Devine, 1994 citado por Carragher & Matthews, 1996). O pH é determinado
pela quantidade de glicogênio no músculo no momento do abate. Carne com pH em torno de
5,5, geralmente, apresenta-se macia, com boa coloração e de paladar saboroso. Se, entretanto, o
músculo contém menos glicogênio ao abate, haverá menos ácido lático e o pH último terá uma
queda menor. Carnes mais escuras, duras e impróprias para consumo tendem ser resultante de
pH em torno de 5,8 a 6,2. Carnes com pH entre 6,2 e 7,0 são escuras, firmes e secas à cocção e
somente poderão ser comercializáveis se manufaturadas.
O manejo pré-abate influencia significativamente a qualidade de carne e mesmo o
aproveitamento da carcaça. Segundo estimativas de Grandin (1980), o estresse no manejo préabate acarretaria cerca de três milhões de dólares/ano de prejuízo aos abatedouros em
decorrência de contusões nas carcaças, levando a um prejuízo anual de US$ 22.500.000,00 para
a economia americana, danificando cerca de 9,2% das carcaças. Na Nova Zelândia cerca de
40% do gado seria contundido durante o manejo pré-abate.
Além das perdas decorrentes de contusões e hematomas, o estresse vivenciado por estes
animais durante o manejo em abatedouros mal planejados leva ao aumento do pH da carne
diminuindo a sua qualidade.
Grandin (1980) citou que numerosas contusões podem ocorrer em decorrência do
temperamento e que isto pode agravar-se se os animais são aspados. Observa ainda que nos
EUA os bovinos aspados perdem em média 1,86kg por carcaça e os não aspados perdem
1,12kg.
Para finalizar este tópico convém lembrar que no manejo pré-abate as etapas mais
críticas são as de embarque e de desembarque dos animais. No caso de manejo agressivo nesses
momentos, os animais ficarão mais estressados, resultando em prejuízos para a carcaça
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(contusões) e qualidade da carne (cortes escuros - “dark-cutting”), lembrando que tais prejuízos
podem ser decorrentes da ação direta do homem, ao bater ou acuar os animais contra cercas,
porteiras, etc., ou indireta, com a formação de lotes novos nessa etapa final da produção,
desrespeitando os seus padrões de organização social e aumentando as interações agressivas
entre os animais.

2.3. Os custos da má qualidade: uma experiência no manejo pré-abate.
O manejo pré-abate envolve uma série de situações não familiares para os bovinos, que
causam estresse aos mesmos, dentre elas: agrupamento dos animais, confinamento nos currais
das fazendas, embarque, confinamento nos caminhões (com e sem movimento), deslocamento,
desembarque, confinamento e manejo nos currais dos frigoríficos. Tais atividades devem ser
bem planejadas e conduzidas para minimizar o estresse, que pode causar danos à carcaça e
prejuízos na qualidade da carne. No Brasil, não temos prestado atenção a esta etapa da
produção, mesmo aqueles diretamente envolvidos - produtores, transportadores e frigoríficos pouco sabem sobre as conseqüências de um manejo pré-abate inadequado, que certamente traz
reflexos negativos na rentabilidade do pecuarista e do frigorífico.
Com o objetivo de avaliar o manejo pré-abate no programa de qualidade de carne bovina
do FUNDEPEC (Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária no Estado de São Paulo),
procuramos identificar pontos críticos possivelmente correlacionados com o aumento a
posteriori na ocorrência de contusões nas carcaças (Paranhos da Costa et al., 1998). Tais
avaliações caracterizaram-se, pelo curto tempo despendido, em uma abordagem preliminar.
Realizamos algumas observações, adotando o método etológico, sobre os procedimentos
envolvidos no transporte de bovinos para o frigorífico (desde o manejo na fazenda até o
momento do abate), descrevendo as condições de instalações e manejo, o comportamento dos
animais e a freqüência de contusões nas carcaças. Foi acompanhado o embarque de animais em
4 fazendas, os quais foram transportados 12 caminhões. O desembarque de alguns desses
animais também foi acompanhado, avaliando, em alguns casos, manejo nos currais do
frigorífico.
Com base neste levantamento identificamos os seguintes problemas no manejo pré-abate
que resultaram em aumento de hematomas nas carcaças: (1) agressões diretas; (2) alta
densidade social, provocada pelo manejo inadequado no gado nos currais da fazenda e
embarcadouro; (3) instalações inadequadas; (4) transporte inadequado, caminhões e estradas em
mau estado de conservação; (5) gado muito agitado, em decorrência do manejo agressivo e de
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sua alta reatividade. Mesmo sob boas condições de transporte e em jornadas curtas o gado
mostrou sinais de estresse. A intensidade foi variável, mas caracteriza uma situação típica de
medo. A freqüência de contusões foi variável de fazenda para fazenda.
A deterioração das condições de transporte teve componente acidental, mas também foi
provocada por falhas no manejo, decorrentes da falta de equipamento adequado, falta de
treinamento de vaqueiros e motoristas, além da falta de supervisão. É necessário que todo o
processo seja aprimorado: desde o manejo e as instalações nas fazendas, a condição geral dos
veículos e a forma de conduzi-los, bem como as instalações e o manejo nos frigoríficos.
Concluímos que para garantir o sucesso na implantação do programa de qualidade de
carne bovina é necessário um estudo minucioso para detectar pontos críticos e estabelecer um
programa de qualidade de serviços no manejo com o gado. Há necessidade de avaliar a
eficiência das instalações e equipamentos em uso (currais na fazenda, embarcadouros,
caminhões, ferrões elétricos, currais no frigorífico, sala de atordoamento), bem como o tipo de
gado (em termos de reatividade) e a forma com que eles têm sido manejados. Programas de
treinamento, dirigidos a todos que lidam com o gado, deveriam ser implementados de imediato,
uma vez que de maneira geral o manejo tem se caracterizado como muito agressivo.

2.4. Instalações e manejo: alterações no comportamento dos bovinos.
Vários recursos e estímulos são necessários para que os bovinos se encontrem em boas
condições de bem-estar, como: o espaço em si, permitindo que os animais mantenham suas
atividades em um contexto social equilibrado; os abrigos, para que possam se proteger dos
rigores do clima; os alimentos, incluindo as forragens, a água e os suplementos. Existem
particularidades que definem o grau de necessidade de cada um desses recursos, dependendo
das características genéticas e ambientais, como por exemplo, a necessidade por sombra
depende da capacidade de adaptação do animal ao calor. Portanto, os maiores riscos para
diminuição do bem-estar de animais mantidos em pasto ocorrem na ausência ou deficiência de
um ou mais dos recursos necessários, que resulta no aumento da competição entre os animais,
com prejuízos óbvios para os submissos.
De maneira geral, pode-se dizer que os bovinos são bem modestos em suas necessidades
em qualquer um desses itens e, portanto, elas podem ser atendidas sem muitas dificuldades.
Todavia, quando bovinos são manejados, conduzindo-os, geralmente, para os currais, promovese uma desorganização em suas atividades sociais, dificultando a manutenção do espaço
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individual e provocando a quebra do equilíbrio na hierarquia de dominância, sendo difícil
minimizar esses efeitos devido aos equipamentos e às estratégias usadas rotineiramente.
Estudos sobre a forma e dimensionamento de currais de manejo têm sido realizados pela
Dra. Temple Grandin, da Universidade do Colorado, EUA (Grandin, 2002) levam em conta
aspectos do comportamento e da estrutura biológica dos bovinos, por exemplo: dado o
posicionamento de seus olhos, os bovinos tem um ângulo de visão muito amplo, mas também
têm alguns pontos cegos. O manejo de condução do gado será facilitado ao se considerar esta
característica, caso contrário poderemos dificultá-lo; por exemplo: se um bovino perde de vista
a pessoa que o maneja, (por adentrar na zona cega, que ocupa aproximadamente 14O na parte
traseira do animal), ele provavelmente irá parar para olhar para trás, tentando manter a pessoa
no seu campo visual, atrasando todo o deslocamento (Grandin, 2002). Imagine o tempo que
será perdido se isto se repetir com cada animal que estiver sendo conduzido para o tronco ou
para o brete. Um outro exemplo interessante quanto à capacidade visual do bovino está
relacionado com o tipo de cercado que é utilizado no curral e demais áreas de manejo, com
tábuas intercaladas por espaços abertos: este tipo de desenho permite que o gado se distraia ou
se assuste com acontecimentos ou pessoas que estão do lado externo; fazendo com que os
animais parem, recuem e tentem saltar, atrasando a conclusão do trabalho, ao vedar esses
espaços na seringa tempo de entrada dos animais no tronco é diminuído, além de ocorrer maior
uniformidade das respostas.
Um outro aspecto prático, envolvendo comportamento e manejo, diz respeito ao
dimensionamento das estruturas de manejo mais intensivo, as quais são elaboradas em geral
visando apenas o manejo de uma categoria específica de animais (animais adultos). Assim,
indivíduos menores (bezerros) ocupam menor espaço dentro dos compartimentos de manejo
(brete ou tronco), o que oferece a possibilidade, não desejável, de maior movimentação, por
exemplo: virando-se completamente e ficando posicionado na direção oposta ao movimento
desejado. Este problema tem sido resolvido através do desenvolvimento de estruturas que
reduzam o espaço interno e são acopladas em tais compartimentos durante o manejo específico.
Ainda um outro aspecto importante é a condução dos animais para ambientes que eles
desconhecem, como os caminhões. Neste caso, deseja-se que o embarque seja feito de forma
rápida e tranqüila, mas nem sempre isso é possível. Dependendo do temperamento dos animais
e do sistema de manejo utilizado, o gado pode ficar muito relutante em entrar no caminhão (ou
em qualquer outro tipo de instalação desconhecida para ele); geralmente os animais abaixam a
cabeça, cheirando o chão ou piso, e se locomovem muito lentamente, às vezes com relutância
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(avançando alguns passos e recuando em seguida). Na expectativa de acelerar o processo de
embarque (ou de entrada em bretes ou troncos), geralmente os animais são estimulados com
cutucões, choques elétricos e, não raras vezes, com pancadas fortes. Tal atitude irá estressar
ainda mais os animais, que ficarão mais nervosos, aumentando a agressividade e os riscos de
acidentes (eles podem se atirar contra as grades do caminhão, pular sobre outros animais,
escorregar, cair, atacar os outros animais com cabeçadas e coices, etc.).
A facilitação social do comportamento é uma forma bastante eficaz em situações que
ocorre relutância do gado em ser conduzido para um local desconhecido. Essa facilitação pode
ser realizada através da utilização de um animal “madrinha” (animais dóceis e treinados
introduzidos no lote de animais durante o manejo), que favorece a movimentação dos animais
através do estímulo inicial (inicia o comportamento) em realizar determinada ação. Através de
observações empíricas, a utilização de madrinhas em grupos de animais jovens (bezerros)
também pode ser de grande importância ao desenvolvimento desses animais, auxiliando no
início da ingestão de suplementação, através de processos de aprendizagem, bem com,
oferecendo uma possível sensação de proteção aos bezerros recém desmamados.
O espaço reservado a cada animal dentro de uma área de manejo é extremamente
importante no sentido de facilitar a convivência social em um grupo. Em áreas de
confinamento, este pode ser um fator preponderante na qualidade de vida dos animais,
facilidade de manejo e até mesmo na garantia de sucesso do empreendimento. Encarnação
(1980) analisou a concentração de cortisol no plasma sangüíneo de novilhos de ano, inteiros,
das raças Fleckvieh e Holandês preto e branco (HPB), confinados sob diferentes densidades. Os
grupos criados em 2m2/animal apresentaram níveis significativamente maiores de cortisol
(P<0,01) que os criados em 3m2/animal (6,63 ± 0,53 e 3,83 ± 0,50 ng/ml, respectivamente).
Observaram também baixas concentrações do corticosteróides no sangue de animais
dominantes e maiores níveis à medida que decaía a posição na escala social do rebanho, onde o
último classificado se apresentou mais estressado.
Novilhos de diferentes raças de engorda na Alemanha, estabulados com idade entre 9 e
18 meses, apresentaram correlações altamente significativas entre categoria social: peso
(r =0,86) e categoria social : idade (r =0,71), (Theidemmann, 1971 citado por Encarnação,
1985).
O isolamento social também afeta o comportamento, ganho de peso e qualidade da
carne. Andrighetto et al. (1999) observaram que bezerros criados em grupo apresentaram
posturas de descanso mais confortáveis, maior freqüência de interação social e também melhor
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ganho de peso e eficiência alimentar, bem como carne mais macia, saborosa e com menor
percentagem de gordura intramuscular.
Outros fatores como tamanho e forma dos chifres, temperamento, experiência em lutas
anteriores, sexo, raça e saúde são importantes para o posicionamento social dentro de um
rebanho. Uma vez definida a hierarquia social num rebanho a ordem é relativamente estável e as
posições respeitadas; disputas e desavenças são raras e as categorias são mantidas com simples
ameaças. Atritos são novamente presentes se animais estranhos são introduzidos no grupo. Daí,
a importância de se manterem lotes fixos durante a fase de engorda (Encarnação, 1987).

2.5. Efeitos do ambiente térmico no desempenho e comportamento de bovinos
Apesar das diversas tecnologias empregadas em sistemas intensivos e extenvivos para a
produção de bovinos, quase sempre não existe qualquer preocupação com o ambiente térmico,
com ausência de estruturas que promovam proteção contra o calor ou frio para os animais
envolvidos. Um animal colocado em um ambiente que não disponha de condições e recursos
necessários para evitar o frio ou calor pode enfrentar dificuldades para manutenção de suas
funções orgânicas, caracterizando assim, o estado de estresse. Nessa condição, os animais
acionam mecanismos que implicam em mudanças na taxa metabólica, temperatura corporal,
freqüência respiratória e freqüência cardíaca, além de alterações hormonais, metabóbilicas e
comportamentamentais. Essas mudanças ocorrem como tentativa de promover a adaptação do
organismo ao meio, mas dependendo da severidade, geralmente implicam em diminuição no
crescimento, problemas de ordem reprodutiva, falhas no sistema imunológico e, em situações
extremas, até mesmo a morte.
Portanto, o aperfeiçoamento ambiental proporcionando condições em que o animal
possa atenuar os efeitos do ambiente térmico, usualmente traz benefícios à produção,
aumentando a produtividade e a eficiência na utilização de alimentos.
Dentre os métodos de aperfeiçoamento ambiental, podemos citar a manutenção e o
posicionamento de produtores de sombras nas pastagens, pois ao interceptar os raios solares,
reduziremos a carga térmica radiante em 30 % ou mais (Gangwar, 1988). Deste modo, em
ambientes quentes, com alta incidência de radiação solar, devemos proporcionar sombra para
os animais, reduzindo o aquecimento corporal e facilitando a termorregulação.
A intensidade com que os animais procuram a sombra (definida pela freqüência com que
o fazem e pelo tempo de permanência no local sombreado), é controlada por diversos fatores,

14

destacando-se: as condições climáticas; os fatores sociais, envolvendo hierarquia e
territorialismo; as diferenças entre raças e as diferenças entre indivíduos dentro de raça.
Com tantas variáveis influenciando o grau de utilização desse recurso, como definir o
quanto devemos ofertar de sombra para os animais? A maneira mais simples de se obter essa
resposta é através da observação dos comportamentos dos animais, muito dos quais representam
importantes mecanismos de termorregulação para animais criados a pasto e são facilmente
mensuráveis em situações a campo.
É de conhecimento geral que os animais procuram sombra nas horas mais quentes do dia
(Bennett et al., 1985). Isto leva-nos a pensar que, se esse recurso estiver disponível aos animais
nesse período suas necessidades serão atendidas. Todavia, esse pensamento não é correto, há
um grande número de variáveis definindo essa resposta, em algumas situações os animais
necessitam desse recurso por períodos mais prolongados.
O fato da necessidade desse recurso ser circunstancial torna difícil o estabelecimento de
uma regra geral a respeito de quando e quanto de sombra devemos oferecer aos animais; cabe
apenas a regra de que deve haver sombra suficiente para abrigar todos os animais ao mesmo
tempo à qualquer hora do dia.
É muito comum escutar a frase: “Nelore não precisa de sombra, essa raça é adaptada ao
calor”. Apesar desses animais apresentarem uma estrutura biológica mais adequada aos efeitos
do ambiente tropical, com pelagem mais densa, curta e pêlos brancos, pigmentação negra da
epiderme e maior quantidade de glândulas sudoríparas, é difícil imaginar que numa situação de
radiação solar direta e alta umidade, características de algumas regiões do Brasil, algum animal,
mesmo sendo “adaptado ao calor” não esteja sendo influenciado por esse ambiente. Num estudo
sobre os efeitos do sombreamento artificial no desempenho de novilhas Nelore confinadas
(Chiquitelli et al., 2003) foram observados resultados favoráveis aos animais que dispunham do
recurso sombra. A Figura 1 ilustra o ganho de peso acumulado de novilhas Nelore confinadas
em dois grupos experimentais (sem sombra e 1,5 m2 de sombra por animal).
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Figura 1. Peso vivo acumulado durante o período experimental entre os grupos
de novilhas Nelore confinadas sem sombra e com 1,5 m2 de sombra por
animal. (Chiquitelli Neto et al, 2003).
Efeitos benéficos da sombra para a reprodução também foram descritos. Em um outro
trabalho de nosso grupo (Chiquitelli Neto et al., 2002) foi caracterizada uma melhor condição
espermática de touros da raça Brangus que dispunham de sombra (4m2/animal), com aumento
da motilidade espermática; enquanto que os que não dispunham desse recurso apresentaram
queda na motilidade (Figura 2). Além disso, os animais que permaneceram por mais tempo
utilizando a sombra foram os mesmos que, em situação de estresse témico (antes da pesquisa),
apresentaram maiores problemas reprodutivos (Tabela 1). Os coeficientes de correlação
encontrados, 0,50 e –0,51, respectivamente para as variáveis Def >1 e EN1 com o tempo de uso
da sombra, foram significativos, demonstrando associação entre o uso da sombra e as
características morfológicas do sêmen durante o período que antecedeu o trabalho (Chiquitelli
Neto et al., 2002). Dessa maneira, a observação do comportamento de uso de sombra por
bovinos pode contribuir sobremaneira na identificação de animais mais adaptados aos efeitos da
elevada temperatura do ar e radiação solar.
SOM BRITE
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Figura 2. Ganho médio em motilidade espermática (GMot) de touros
Brangus que dispunham de sombra ou não. Médias representadas
pelas colunas com letras distintas, diferem entre si (P<0,05) pelo teste
de Tukey (adaptado de Chiquitelli Neto et al., 2002).
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Tabela 1. Coeficientes de correlação entre as variáveis: ganho médio diário (GMD), ganho de
perímetro escrotal (GPE), ganho de volume testicular (GVT), patologia espermática total inicial
(PT1), defeitos maiores inicial (Def >1), defeitos menores inicial(Def <1), espermatozóides
normais no início do trabalho (EN1), motilidade espermática inicial (Mot1), ganho em
motilidade espermática (GMot) e tempo de uso da sombra (Sombra), durante o período
experimental (adaptado de Chiquitelli Neto et al., 2002).
GMD

GPE

GVT

PT1

GMD

1

GPE

- 0,01

1

GVT

- 0,06

0,42

1

PT1

- 0,12

0,12

0,62*

1

Def >1

- 0,19

0,14

0,63**

0,95**

Def >1

Def <1

EN1

Mot1

G Mot

Sombra

1

Def <1

0,21

- 0,30

- 0,14

0

- 0,26

1

EN1

- 0,06

- 0,13

- 0,51*

- 0,95**

- 0,92**

0,03

1

Mot1

- 0,22

- 0,13

- 0,49

- 0,67**

- 0,74**

0,36

0,67**

1

G Mot

- 0,46

0,39

0,43

0,06

0,19

- 0,44

0,09

- 0,28

1

Sombra

0,11

- 0,28

0,08

0,36

0,50*

- 0,27

- 0,51*

- 0,33

- 0,27

1

* P<0,05; ** P<0,01

3. Considerações finais
Há novos desafios para a produção animal, além de buscar melhor produtividade e
aumento na qualidade do produto, devemos também ter em conta que há uma demanda pela
população por sistemas de produção que não agridam ao ambiente e assegurem que o bem-estar
dos animais não será comprometido. Para melhor avaliar as atuais estratégias de produção de
bovinos é necessário ampliar o conhecimento sobre seus comportamentos e bem-estar,
independente dos sistemas de criação. Só assim poderemos interferir de forma adequada,
propondo novos sistemas de produção que proporcionem instalações e manejos adequados.
A discussão desse tema (ou novo conceito) é, sem dúvida, extensa e muito importante,
não sendo possível esgotá-la neste artigo. Fica a mensagem, com a expectativa de que ela
estimulará a reflexão sobre os procedimentos que temos adotado para a obtenção de produtos de
origem animal. Se isto ocorrer, independentemente das conclusões a que os leitores chegarem,
teremos alcançado nosso objetivo.
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ESTRATÉGIAS PARA ANTECIPAR A PUBERDADE
EM NOVILHAS DE CORTE*
Joanir P. Eler1

INTRODUÇÃO
Várias são as citações regularmente publicadas em revistas especializadas sobre a
importância dos processos reprodutivos na rentabilidade da pecuária de corte. Embora a
ênfase quase sempre tenha sido dada à seleção para desempenho ponderal, os criadores
de gado de corte conhecem os benefícios potenciais da seleção para características
reprodutivas.
As metodologias de análise de características reprodutivas, medidas diretamente na
fêmea, tiveram desenvolvimento mais lento e têm sido até agora, pouco exploradas em
termos práticos, principalmente pelas razões abaixo mencionadas: 1) o conceito “préestabelecido” de que características reprodutivas são de baixa herdabilidade e por isto de
difícil mudança genética; 2) ineficiência na coleta de dados reprodutivos, não permitindo
confiabilidade no estabelecimento de mérito genético dos animais para tais
características; 3) natureza categórica de limiar (sim ou não) das características mais
importantes,

demandando

procedimentos

analíticos

especiais

só

desenvolvidos

recentemente. Esses procedimentos são mais complexos do que aqueles utilizados para
características representadas por variáveis contínuas, como as de desempenho ponderal,
por exemplo.
Na metade final da década de 90, pesquisadores da Universidade Estadual do
Colorado, EUA, iniciaram estudos relacionados à avaliação genética de uma
característica categórica, a prenhez de novilhas. Esta característica de limiar (prenhe ou
estação de monta, independente do seu peso ou estado corporal. Os lotes de fêmeas
vazia) é relacionada com a puberdade e depende simplesmente da exposição das fêmeas
ao touro por monta natural ou por inseminação artificial e do diagnóstico de gestação. No
entanto, para uma avaliação correta, todas as fêmeas jovens devem participar da estação
de monta, independente do seu peso ou estado corporal. Os lotes de fêmeas que entram
* Projeto apoiado por: CNPq, FAPESP e Agro-Pecuária CFM Ltda. Trabalho apresentado no IV Simpósio de
Produção de Gado de Corte – Viçosa, MG, 12/05/2004
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Professor Titular de Melhoramento Genético Animal da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da
USP, Pirassununga, SP. Caixa Postal 23, 13.630 – 970 Pirassununga, SP. e-mail: joapeler@usp.br
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na reprodução devem ser também controlados para formação de grupos contemporâneos
corretos, que formam, como sempre, a base de comparação.
No final da estação de monta, as fêmeas prenhes recebem a “nota” 1 e as vazias a
“nota” 0. A prenhez de novilhas pode ser definida como a observação referente a uma
novilha conceber e permanecer prenhe até o diagnóstico de gestação, dado que ela teve
oportunidade de ser acasalada.
Existe um “mito” de que as raças zebuínas apresentam puberdade tardiamente ou
seja não têm precocidade sexual. Acreditando que processos seletivos poderiam
modificar esse “mito”, a Agro-Pecuária CFM Ltda iniciou em 1993/94 o desafio das
novilhas de 14 meses, expondo ao touro numa estação de monta de 90 dias. Na verdade
as novilhas são expostas com idade entre 12 e 16 meses, dependendo do mês de
nascimento. Em 1999 e 2000 alguns trabalhos sobre prenhez de novilhas, desenvolvidos
na Universidade do Colorado, foram publicados (Evans et al., 1999 e Doyle et al., 2000),
dando conta de que a característica apresentava herdabilidade mediana. Em 2001, o
Grupo de Melhoramento Animal (GMA) da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos da Universidade de São Paulo iniciou o processamento de análises dos dados
acumulados até então. Os modelos matemáticos propostos para o gado europeu foram
adequados para utilização em análises de dados referentes ao sistema de criação na raça
Nelore.
Os resultados obtidos (Eler et al., 2002a) foram surpreendentes. Enquanto os
coeficientes de herdabilidade obtidos (Evans et al., 1999 e Doyle et al., 2000) ficavam
entre 14 e 27% para os Bos taurus, na raça Nelore esse coeficiente foi de 57%.
A alta herdabilidade obtida na raça Nelore pode ter sua explicação na pequena,
senão nenhuma, pressão de seleção direta para precocidade. Os dados de campo
mostraram que a raça Nelore apresenta grande variabilidade para prenhez aos 14 meses.
Alguns touros chegaram a apresentar 55% das filhas emprenhando enquanto outros
apenas 1 ou 2%. Isto indica claramente que filhas de determinados touros atingem a
puberdade mais cedo e que filhas de outros touros atingem mais tarde. Esta variabilidade
entre os touros (pais das novilhas) é responsável, pelo menos em parte, pelo coeficiente
de herdabilidade elevado. Essas diferenças só puderam ser detectadas a partir do
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momento que a empresa decidiu pelo desafio das novilhas aos 14 meses e também pela
utilização da nova metodologia de análise de dados.

O VERDADEIRO OBJETIVO DE SELEÇÃO
Os programas de melhoramento genético de bovinos de corte têm utilizado com
muita ênfase o perímetro escrotal (PE) publicando sua DEP e incluindo essa DEP em
índices de seleção. O perímetro escrotal é, no entanto, apenas uma característica
indicadora da fertilidade da novilha, principalmente indicadora da idade à puberdade.
Não se seleciona perímetro escrotal com o objetivo de aumentar o perímetro escrotal,
mas sim de diminuir a idade à puberdade. Portanto, perímetro escrotal não é objetivo de
seleção, mas simplesmente um critério de seleção visando atingir o verdadeiro objetivo
que é aumentar assim a taxa de prenhez precoce na população. Por outro lado, a
característica “prenhez de novilha” é medida diretamente na fêmea e leva em conta a sua
fertilidade inerente e, por isto, é a característica de interesse econômico ou seja, o
verdadeiro objetivo de seleção.
A característica “prenhez de novilha” tem várias propriedades que a tornam um
candidato à inclusão nos objetivos de seleção: a obtenção dos dados não tem custos
adicionais, pois estes já são normalmente controlados pelos criadores no momento do
diagnóstico de gestação. Os métodos de diagnóstico de prenhez estão bem estabelecidos
(palpação retal ou ultra-som, por exemplo), os procedimentos analíticos já foram
desenvolvidos e a DEP pode ser expressa em porcentagem, sendo de fácil interpretação.
Aliada às propriedades acima, a alta herdabilidade obtida (Eler et al., 2002a) e os
resultados experimentais comprovando a eficiência da seleção, faz com que o mérito genético

(Diferenças Esperadas de Progênie - DEP) para prenhez aos 14 meses (PP14) seja
fortemente indicado como base de seleção para melhorar a precocidade sexual das
novilhas Nelore.
Assim a Agro-Pecuária CFM passou a incluir em seu “Sumário de Touros Nelore”
(veja, por exemplo, CFM 2003 - “Sumário de Touros Nelore 2003”) uma lista dos touros
para produção de novilhas com maior probabilidade de emprenhar aos 14 meses (Tabela
1). Iniciou também a seleção de touros por um índice que inclui a PP14 em substituição
ao perímetro escrotal.
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COMO ENTENDER A DEP DE PP14
Para uma melhor interpretação da DEP de PP14, tome-se o seguinte exemplo de
dois touros extremos da análise realizada pelo GMA (Tabela 1), touros A e B, cada um
acasalado com grupos diferentes de vacas do mesmo rebanho. Para simplicidade, assumese que toda a progênie é formada de novilhas, todas são retidas para acasalar, e todas têm
oportunidade igual no acasalamento. O touro A tem uma DEP de PP14 igual a +25 e o
touro B uma DEP igual a –25. Em média, as novilhas filhas do touro A têm 50% a mais
de probabilidade de conceber e permanecer prenhes quando comparadas com as filhas do
touro B. [Diferença = +25 – (-25) = 50%].
A DEP é calculada desviando-se as soluções de modelos mistos de 50% de modo a
se ter valores positivos e negativos. Se a taxa de prenhez na população avaliada for de
30%, um touro DEP = 0 teria 30% de probabilidade de prenhez de suas filhas aos 14
meses. O touro DEP +27 produziria filhas com cerca de 57% de probabilidade de prenhez
aos 14 meses [30 + 27 = 57]. O touro DEP -27 produziria filhas com apenas 3% de
probabilidade de prenhes aos 14 meses [30 – 27 = 3]. O exemplo acima é de dois touros
extremos em mérito genético e a diferença entre eles é de 54% (57% - 3%).
Desenvolvimentos mais complexos da metodologia mostram, no entanto que, para
baixas taxas de prenhez, as diferenças são maiores. No exemplo acima, com dois touros
extremos em mérito genético, a diferença entre os touros extremos poderia chegar
próximo de 60%, confirmando os resultados de campo.
O “mito” faz crer que o Zebu é tardio e ponto final. Na realidade, na raça Nelore
existem animais tardios e animais precoces. É uma questão de identificação dos precoces
e de seleção. A seleção depende, no entanto, de predição confiável do mérito genético
(entenda-se DEP) e para esta predição é fundamental a percepção e o interesse dos
criadores. Nas raças européias, quando se fala de prenhez de novilha, está implícito que é
em torno de um ano de idade. Para os zebuínos, a idade de reprodução sempre foi tida
como 24 meses ou mais. No caso de seleção para precocidade, há necessidade de desafiar
as fêmeas jovens, seja utilizando monta natural ou inseminando-as, independente do peso
que apresentem no início da estação de monta. A taxa de prenhez será baixa no início,
mas irá aumentando significativamente nas gerações sucessivas de seleção.
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Resultados preliminares para a safra 2004 mostram que novilhas filhas de vacas
superprecoces apresentaram mais de 70% de prenhez aos 14 meses enquanto que as
contemporâneas, filhas de vacas normais, apresentaram menos de 30% de prenhez à
mesma idade. São classificadas como superprecoces as vacas que tiveram o primeiro
parto com no máximo 27 meses de idade. Parindo até esta idade, elas ainda têm chance
de entrarem normalmente na estação de monta seguinte para a re-concepção. Este
resultado preliminar se refere a 120 novilhas provenientes de transferência de embrião de
mães superprecoces comparadas com cerca de 100 contemporâneas filas de vacas
normais.

PERÍMETRO ESCROTAL X PRENHEZ DE NOVILHA (PP14)
Ao se dar ênfase à característica PP14, poderia então ser argumentado que a coleta
de dados de perímetro escrotal (PE) seria um esforço inútil?!! Na verdade não é, pelo
menos ainda não. O perímetro escrotal pode ser um bom indicador da puberdade da
novilha nesta mesma idade. Trabalhos recentes desenvolvidos prelo GMA e ainda não
publicados mostraram correlação genética negativa (portanto favorável) de até 40% com
idade ao primeiro parto e correlação positiva de 35% com precocidade de acabamento
que, por sua vez, poderia estar relacionada com a precocidade sexual. Deve-se, no
entanto ressaltar que se trata de PE, medido entre 13 e 18 meses de idade e ajustado para
450 dias, correlacionado com idade ao primeiro parto de fêmeas que foram expostas pela
primeira vez aos 14 meses de idade.
Mais importante ainda seria incorporar informações de PE nos procedimentos
analíticos bi-característica para aumentar a acurácia da predição das DEP para PP14. Os
trabalhos de Evans et al.(1999) e de Doyle et al.(2000) reportam no entanto, correlação
genética próximo de zero entre perímetro escrotal e probabilidade de prenhez. Os autores
chegaram mesmo a sugerir que a relação entre prenhez de novilhas e perímetro escrotal
não seria uma função linear. Esses resultados estariam indicando que o perímetro escrotal
poderia ser abandonado (admitindo correlação genética igual a zero) ou que haveria
limites mínimos para influenciar a prenhez e a partir daí, o valor do perímetro escrotal
não teria maior influência.

6

Na raça Nelore, no entanto, Eler et al.(2004) mostraram resultados mais
promissores, mas não totalmente convincentes. O valor estimado para a correlação
genética entre PE e PP14 foi de 20%. Esta baixa correlação genética indica que muitos
touros com altas DEP para PE podem não ser melhoradores da precocidade sexual e que
o melhoramento desta característica, baseado na seleção para PE, seria muito mais
demorado do se a seleção fosse baseada diretamente na PP14.
Mais estudos são necessários para determinar até que ponto a correlação entre PP14
e PE é linear. Parece plausível, não haver necessidade de perímetros escrotais
excessivamente grandes para influenciar a prenhez das filhas. Outro fator que pode estar
interferindo na estimativa da correlação, é a idade de medição do PE. Há necessidade de
processar análises envolvendo PP14 e medidas de perímetro escrotal realizadas em
diferentes idades para que se estabeleça a idade apropriada para se estimar a correlação
genética entre as duas características.

COMO INCORPORAR OS DADOS DE PERÍMETRO ESCROTAL NA
OBTENÇÃO DAS DEP PARA PRENHEZ DE NOVILHA
Uma vez obtidos os parâmetros genéticos (coeficientes de herdabilidade e de
correlação genética) é possível incorporar o perímetro escrotal em uma análise que inclua
simultaneamente as duas características (PE e PP14) para predição das DEP para PP14. A
partir desta incorporação, as DEP para PE não seriam mais utilizadas nas decisões de
seleção. Apenas a DEP para PP14 seria utilizada. Embora possa parecer o contrário, é
intuitivo pensar que numa tomada de decisão de seleção, a utilização das duas
informações para o mesmo objetivo seria um complicador desnecessário uma vez que
uma delas já estaria incorporada na outra. O PE, portanto, continuaria a ser medido e
analisado simultaneamente com os dados de PP14, melhorando a acurácia da predição
desta última.
Embora a estimativa de correlação genética tenha sido apenas de 20%, os resultados
da análise incorporando os dados de PE na análise de PP14 mostraram um pequeno
aumento na acurácia da predição, principalmente para os touros jovens, ainda sem
progênie. Par estes, o aumento de acurácia foi de cerca de 5%.
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Tabela 1 – Sumário de Touros Nelore CFM 2003 - Melhores touros
para Probabilidade de Prenhez aos 14 meses (PP14)
TOURO
PC 0175 96
EL 6233 94
SF 2789 94
LA 2638 93
SF 0144 96
EL 5878 94
EL 4466 95
SF 3496 97
SF 2470 97
SF 0427 98
EL 5362 94
EL 5046 93
EL 5016 93
AR 3582 87
SF 1126 96
SF 0120 96
SF 0047 96
SF 3426 97
SF 5071 96
SF 0315 97
SF 3026 94
EL 0402 95
EL 6026 90
SF 2747 97
SF 0232 98
SF 0269 97
PO 0354 94
EL 5614 91
EL 1500 95
SF 0005 96

NOME
CFM Graúdo
CFM Ébano
CFM Encino
Kulal
CFM SF014496
CFM Especial
CFM Filadelfo
CFM Harmonioso
CFM Herdeiro
CFM SF042798
CFM Eco
CFM Decisivo
CFM Decreto
CFM Tietê
CFM Granizo
CFM SF012096
CFM Garoto
CFM Hecto
CFM Galileu
CFM SF031597
CFM Eclipse
CFM Futuro
CFM Aracajú
CFM SF274797
CFM Itaú
CFM SF026997
7304 Da Mn
CFM Bacuri
CFM Favorito
CFM SF000596

PAI
CFM Boto
Zefec Abadía
CFM Barrinha
CFM Visão
SFRM8196
CFM Tietê
CFM Thor
CFM Ébano
CFM Eloquente
CFM Ébano
CFM Tietê
CFM Aracajú
CFM Aracajú
Faulad
CFM Decreto
SFRM3196
CFM Coliseu
CFM Century
CFM Thor
CFM Araxá
CFM Bonito
CFM Baluarte
CFM Expoente
CFM Eminente
CFM Diamante
CFM Century
Rambo Da Manah
CFM Visão
CFM Caete
SFRM3196

NP
36
47
209
44
10
166
78
19
22
8
47
12
378
1323
27
11
7
23
30
21
53
59
17
15
20
15
17
15
46
10

DEP ACUR
PP14
28.77
0.66
28.37
0.71
28.27
0.85
28.25
0.69
28.11
0.43
27.14
0.83
27.10
0.76
26.81
0.59
26.73
0.59
26.68
0.46
25.63
0.70
25.58
0.47
25.09
0.88
24.95
0.93
24.84
0.64
24.62
0.43
24.44
0.46
24.38
0.60
24.25
0.64
23.74
0.59
23.73
0.72
23.70
0.73
23.63
0.62
23.60
0.56
23.43
0.60
23.36
0.56
23.29
0.55
23.17
0.54
23.05
0.70
22.95
0.42

O aumento da acurácia das DEP de PP14 preditas na análise que incorpora as
informações de PE indica que esta análise deveria ser utilizada. No entanto isto só teria
valor, se as DEP forem diferentes nos dois modelos de análise, incorporando e não
incorporando os dados de PE. Um teste para verificar essa diferença é a correlação de
Spearman ou correlação de “rank”. Para os touros jovens essa correlação foi de 91%. No
entanto, apenas 25% dos touros jovens são elegíveis para obtenção do CEIP (Certificado
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Especial de Identificação e Produção). A seleção é baseada em um índice que considera
as DEP para peso à desmama, ganho de peso da desmama aos 18 meses, perímetro
escrotal e musculosidade, na proporção de 20, 40, 20 e 20%, respectivamente. Neste
estudo, o perímetro escrotal foi substituído pela PP14 na seleção dos 25% melhores
animais. Tomando-se apenas os 25% selecionados, a correlação de “rank” caiu para 70%.
Mais importante ainda é o fato que 21% dos touros jovens que seriam selecionados se a
análise incorporasse as informações de PE, seriam destinados ao frigorífico caso a
seleção fosse baseada na análise que considera apenas as informações de prenhez das
novilhas. Logicamente as DEP de PP14 dos touros jovens nesta última análise viriam
apenas das informações de pedigree, uma vez que touro jovem não tem progênie avaliada
para PP14. Conclui-se assim, que é importante continuar medindo o perímetro escrotal
para melhorar a acurácia da DEP de PP14. No entanto, dispondo-se da DEP de PP14, não
se daria mais nenhuma importância à DEP de PE.
Para a análise a que se refere o trabalho de Eler et al.(2004) foram utilizados dados
de PE apenas dos touros jovens contemporâneos das novilhas desafiadas aos 14 meses.
Para os touros mais antigos, sem informação de prenhez das filhas, mas que
dispõem de informação de perímetro escrotal dos filhos, a DEP de PP14 poderia também
apresentar maior acurácia.
Os resultados na população objeto deste estudo têm sido encorajadores e hoje o
mercado dispõe de vários touros melhoradores da precocidade sexual, medida pela PP14.
IMPACTO DA SELEÇÃO PARA PRECOCIDADE SEXUAL
Um trabalho de simulação realizado em conjunto com a FNP Consultoria de São
Paulo mostrou que a redução do primeiro parto de 3 para 2 anos produziria um aumento
de 16% no retorno econômico do sistema. Uma observação simplista permite dizer que
uma vaca que pare aos dois anos de idade produziria ao longo da vida um bezerro a mais.
Há, no entanto, necessidade de se efetuarem estudos de longo prazo para isto possa ser
confirmado. Se não é um bezerro a mais, esse número poderia ficar entre 0,5 a 0,8
bezerro a mais, em média.
A reprodução aos 14 meses não requer grande aumento de investimento em
alimentação e pode ser a melhor alternativa para melhorar sistemas de produção de baixo
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custo. Mas não adianta ser só precoce, o animal precisa ser também ganhador de peso, ou
seja, deve ser bem equilibrado.
Embora os resultados atuais sejam encorajadores, há necessidade de estudos de
longo prazo, no sentido de confirmar os benefícios atribuídos à seleção para precocidade
sexual nos zebuínos. Aspectos relacionados com a capacidade de permanência no
rebanho (stayability) e com a re-concepção estão sendo estudados. Resultados
preliminares apontam para a possibilidade de se selecionar para a re-concepção (touros
que produziriam filhas com grande probabilidade de parir aos dois anos e também com
grande probabilidade de re-concepção na estação de monta subseqüente).
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Gerenciamento de Grandes Confinamentos
Prof. Antônio João de Almeida¹
¹ M. Veterinário, M.Sc. Nutricionista da Nutrition Service Associates/Divisão do Brasil.
E-mail aja1@terra.com.br

1- Introdução
O avanço tecnológico que vem ocorrendo na pecuária de corte nacional indica que o
Brasil segue o mesmo caminho inicialmente explorado pela Austrália, Estados Unidos e
Nova Zelândia, ou seja, a busca por sistemas de produção de bovinos que otimizem a
utilização de recursos operacionais, tecnológicos, socioeconômicos, ambientais e genético,
que promovam maior eficiência e lucratividade desta atividade. O confinamento reúne estas
características, porém, sua viabilidade econômica exige um enfoque empresarial com seus
métodos de gerenciamento e comercialização, pois somente melhoria tecnológica não basta
para garantir lucratividade ao setor de pecuária de corte, especialmente ao confinamento
(Almeida & Azevedo, 1999). Segundo Butolo (2002), somente através de uma agropecuária
altamente tecnificada e produtiva, utilizando ao máximo a área de terra atualmente
explorada, poderemos alimentar a população humana e, simultaneamente preservar as áreas
nativas remanescentes.
Hoje, a viabilidade da pecuária de corte depende diretamente da economia em
escala, pois vem sendo obrigada a operar com margens de lucro mais reduzidas. A
lucratividade advinda da maior escala de produção é resultado do maior número de
unidades produzidas em curto espaço de tempo e maior poder de barganha frente a
fornecedores de insumos e frigoríficos. No Brasil, podemos considerar como grande
confinamento aquelas empresas que possuem estrutura para confinar mais de 5000 cabeças.
O confinamento é um empreendimento, e deve ser encarado como tal, o
planejamento detalhado de todos os investimentos a serem realizados e a forma como este
confinamento será gerenciado é essencial, pois devido aos altos custos de investimentos,
qualquer falha pode representar prejuízos (Almeida et al., 1999). O gerenciamento
determina o sucesso ou insucesso da atividade. O setor administrativo deve possuir um
eficiente sistema de controle de custos, pois isto é fundamental em um negócio onde tudo
depende do controle de detalhes. A Nutrition Service Associates (NSA) é a maior empresa
de consultoria para confinamento dos Estados Unidos e conta com um corpo técnico de 20
renomados nutricionistas. Esta empresa desenvolve projetos em diversas partes do mundo
em planejamento e assistência técnica à mais de 1,5 milhões de animais confinados. Como
responsável técnico da NSA do Brasil busquei, através deste artigo, demonstrar aos
produtores e técnicos, informações práticas de como gerenciar com eficiência grandes
confinamentos.

2- Adquirindo experiência
A ‘cultura do confinamento’ é a automatização de ações operacionais da empresa, o
que pode ser alcançado com um bom nível de experiência em trabalho e gerenciamento do
confinamento. A experiência em trabalho pode ser entendida como a execução de serviços
sem que seja necessário fazer instruções às pessoas que irão executá-lo. Por exemplo,
quando um novo grupo de animais chega ao confinamento, automaticamente, o
encarregado do recebimento dos animais deve pesá-los, o encarregado do processamento
processá-los, o encarregado da alimentação deve fornecer alimento e os vaqueiros colocálos nas respectivas baias. Desta forma, se inicia a cultura do confinamento. Porém, existe
outros procedimentos mais complicados. Continuando no mesmo exemplo, deve ser
preenchida a ficha de recebimento de animais que entre outros dados inclui a projeção de
ganho de peso, que para ser próximo da realidade necessita de certo raciocínio, algum

conhecimento de tipos de animais e informações sobre o histórico dos animais e do próprio
confinamento. A parte mais difícil da cultura de confinamento é o desenvolvimento de
experiência em diferentes áreas, análises, compra de ingredientes, formulação de rações,
projeção de performance de animais e estimativa de preços, fixação de contratos com
produtores e fornecedores, gerenciamento dos riscos e muitas outras áreas. Não há como
uma única pessoa ser capaz de assumir todo o gerenciamento, por isso é necessário a
formação de uma ‘equipe de gerenciamento’. Essa equipe inclui desde a pessoa que lava os
bebedouros, os tratadores, o gerente, o leitor de cocho, os consultores, proprietários e
qualquer outra pessoa envolvida.
A filosofia do gerenciamento é estabelecer o controle de todas as operações e tarefas
necessárias no confinamento, estas operações devem ser constantemente mantidas, revistas
e melhoradas. A seguir, será descrito algumas partes importantes no gerenciamento de um
grande confinamento.

3- Animais
3.1 Escolha de animais: É importante que haja uma seleção dos animais que irão
entrar no confinamento. Esses animais devem apresentar condições adequadas de saúde e
conformação corporal para ganho de peso (genética). Mais importante do que raça ou sexo
é a idade dos animais, a utilização de animais jovens permite melhor conversão alimentar e
rapidez de engorda. Os ‘inteiros’ (não castrados) são preferidos já que a ação do seu
hormônio natural, a testosterona, imprime maior velocidade de crescimento. Animais
castrados serão preferidos quando houver premiações pelo acabamento. A taxa diária de
ganho de peso e a eficiência de conversão alimentar são fatores de intensa herdabilidade
que poderão contribuir consideravelmente para a lucratividade.
3.2 Recebimento dos animais: Nesta ocasião deverá ser realizada a divisão de
lotes, a identificação de animais por curral e uma simples descrição das características no
momento da chegada, como procedência, estado corporal, sexo, raça e outros. Um exemplo
deste controle pode ser observado em Ficha de recebimento de Animais (Anexo 1).
É importante que se busque a formação de lotes homogêneos, pois animais com
tamanho diferentes no mesmo lote geralmente causam problemas de hierarquia social.
Recomenda-se que os animais de um mesmo lote tenham no máximo uma arroba de
diferença de peso. Ao se completar um lote os animais deverão ser levados com calma para
o curral onde serão alojados. Esses currais devem conter silagem e água fresca em
abundância. Um lote pode ser colocado em um ou mais currais, a localização do animal
pode, ocasionalmente, ser trocado de curral, mas não de lote. A identificação do animal
(brinco) deve conter o número do lote e o número individual do animal. Outra medida é a
diferenciação de grupos de lotes com brincos de cor diferentes o que contribui para a
identificação de animais estranhos ao lote.
Ao receber animais de outras propriedades é importante realizar as devidas
vacinações pois, na maior parte das vezes, não se pode confiar no manejo realizado nas
propriedades de origem. Em geral, aplica-se vacina contra clostridioses e febre aftosa.
Todos os animais devem ser everminados já que parasitoses e infecções por coccídeos,
podem afetar significativamente a performance do animal confinado. Produtos
coccídiostáticos podem ser usados diretamente na ração total.
3.3 Manutenção de currais: Os ‘buracos’ que ocorrem nos currais devem ser
sempre tampados, especialmente quando começa a se aproximar o início das chuvas. Nestes
lugares deve ser adicionado esterco por cima, caso contrário os animais começam a ‘cavar’
com o chifre ou cabeça. A manutenção dos cochos limpos e constante verificação do
sistema de fornecimento de água aos animais será discutida adiante.

3.4 Controle de moscas: Na estação seca as moscas não são um grande problema.
Porém, quando se alimenta os animais na época das águas são necessárias medidas de
controle mais agressivas como: evitar acúmulo de água em currais e corredores, recolher a
ração que se acumula debaixo do cocho, colocar armadilhas e iscas em lugares estratégicos,
uso de inseticidas de contato (ex. piretróides) nos lugares onde as moscas se juntam e uso
de inseticidas de efeito residual (organo-fosforado) nas paredes e outras estruturas
desejáveis.
3.5 Manejo de esterco: É importante estabelecer uma base (8 a 10cm) de esterco na
curral, pois se bem compactado o esterco reduz a absorção de água da chuva. Portanto,
qualquer limpeza do curral deve deixar uma camada de esterco intacta. Na primeira vez que
o curral é limpo recomenda-se a construção de montes que devem ter 1,5 a 2,0m de altura e
com rampas de três a quatro metros (para não ficar muito inclinado). A superfície do monte
seca mais rapidamente do que o curral, o que proporciona lugares para os animais deitarem
durante períodos de chuvas. O monte não pode ocupar mais de 30% da baia. A área
próxima aos cochos deve ser limpas periodicamente pois acumulam grande quantidade de
esterco e água. O esterco excedente (não usado no monte e nem como base no curral) pode
ser vendido ou utilizado como adubo para áreas de pastagens e silagem. Porém, neste
último caso é necessário a produção de um bom programa de fertilidade do solo.
3.6 Controle dos lotes: Deve ser realizado a implantação de um sistema de controle
por lote que englobe os dados de entrada de animais, controle de doenças e mortes, controle
de tratamento de cada animal tratado, controle de alimentação (mensal ou semanal),
controle de trocas de rações, controle de embarque, fechamento do lote após abate, controle
de manejo (vacinas, vermífugos, pesagens e outros), controle de saída do confinamento
(pesagem, rendimento de carcaça), fechamento do lote (Close-out) que contém toda
informação necessária para avaliação do desempenho dos animais de cada lote.
3.7 Saída dos animais: O embarque dos animais deve acontecer de forma rápida e
silenciosa. É indesejável o embarque de um grande número de cabeças no mesmo dia pois
os animais acabam ficando mais tempo no curral de manejo, ocasionando perda de peso e
estresse o que pode prejudicar a qualidade do produto final (carne). Outro aspecto é que os
funcionários são desviados por muito tempo de suas atividades rotineiras.

4- Alimentação
4.1 Recebimento dos ingredientes: Ao receber ingredientes o responsável deve
inspecionar a carga ainda no caminhão. Devem ser coletadas amostras em cada carga de
ingrediente que chegar ao confinamento, a amostra deve ser coletada em pelo menos três
partes do caminhão, estas amostras são unidas em recipiente plástico e avaliada
visualmente quanto a impurezas e material estranho, insetos e sementes danificadas. Devese verificar o odor e avaliar a umidade antes de ser descarregada. O responsável pela
operação deve ter conhecimento das características esperadas no produto e ter ‘poder de
decisão’ para rejeitar cargas que, eventualmente, não esteja em conformidade com padrões
aceitáveis. A utilização de planilhas específicas de recepção de diferentes alimentos é
bastante vantajosa. As amostras de cargas aceitas podem ser encaminhadas para análise
laboratorial se desejado, este procedimento periódico favorece a formação de um banco de
dados que permite formulações de ração mais corretas.
Se aceita a carga, o caminhão pode ser encaminhado para a balança rodoviária. Os
ingredientes devem ser armazenados em silos ou boxes que sejam próximo a fábrica e que
proteja-os especialmente da umidade. Análises laboratoriais devem ser feitas mensalmente
ou quando se troca os fornecedores.

4.2 Fabricação: No anexo 2 apresentamos um exemplo de uma fábrica e seus
componentes. O controle de todos os processos de produção da fábrica deve ser rigoroso. É
importante prezar pela pesagem correta de cada ingrediente na quantidade exigida na
formulação e, periodicamente, deve-se checar a qualidade da ração através de análises
laboratoriais, mantendo assim um sistema de controle de qualidade.
A eficiência na utilização de rações formuladas, grãos, volumosos e silagens é fator
importante no confinamento. Vários métodos de processamento de grãos foram
desenvolvidos variando em complexidade como: quantidade de calor, umidade, pressão,
adição de compostos químicos, quebra dos grãos, todos com o objetivo de aumentar a
digestibilidade. Os grãos de cereais são compostos em sua maior parte de amido (milho 6478%, sorgo 60-77%) e Proteína bruta (milho 8%, sorgo 9%). O aumento da eficiência no
aproveitamento dos grãos através do processamento são atribuídos primeiramente a estes
dois componentes orgânicos.
As pesquisas têm demonstrado aumento no aproveitamento do amido com o
aperfeiçoamento de processamentos dos grãos que pode ocorrer de várias formas:
Aumento da eficiência do alimento;
Aumento da utilização do amido;
Aumento da utilização da PB;
Aumento da taxa de digestão no rúmen;
Aumento da energia disponível;
Aumento dos efeitos associativos durante a fermentação no rúmen;
Diminuição das perdas de calor;
Aumento do metabolismo da energia ingerida;
Melhora da mistura e transporte da ração;
Aumento da média de ganho diário;

4.3 Distribuição aos animais: O responsável pelo fornecimento da ração deve estar
consciente da necessidade de que a ração seja colocada na quantidade correta em cada
curral e sem desperdício e presença de lugares vazios e/ou cheios no cocho. Os animais que
recebem maior quantidade de ração devem ser os primeiros a serem alimentados (Almeida
et al., 2001a).
O tipo de cocho também é muito importante, devem ser desenhados para que se
consiga fazer a distribuição com facilidade. Cochos pequenos são difíceis de serem cheios e
o alimento cai fora com facilidade, já cochos largos são fáceis de serem cheios, porém os
animais tem que se esticar para conseguir alcançar a ração. Cochos com cantos quadrados
podem apresentar problemas de acúmulo de alimento que possivelmente irá se estragar. O
cocho deve ser desenhado para facilitar a distribuição da ração e o consumo da mesma
pelos animais.
4.4 Controle de matéria-prima: É necessário a implantação de sistemas para
controlar o fluxo e qualidade dos alimentos utilizados, dentre outros podemos citar o
cadastro de fornecedores, lista de fornecedores aprovados, registro de recebimento de
ingredientes, registros de análises laboratoriais dos ingredientes, rações prontas e água,
controle de carga e fornecimento de ração e controle de estoque de alimentos. O
armazenamento dos ingredientes geralmente é feito o mais próximo possível da fábrica de
ração. Para armazenamento da matéria prima devem ser utilizados silos ou baias, que
podem ser de diversas formas. É necessário também a busca constante por matérias-primas
alternativas que possam diminuir o custo da ração e melhorar índices produtivos.
É importante saber exatamente a capacidade de armazenamento. A seguir é
demonstrado como se calcular essa capacidade:
Para silos ou baias quadrados ou retangulares:

V= C x L x A onde:
V= Volume
C= Comprimento
L= Largura
A= Altura
Silos circulares:

V= π x R² x A onde:

V= Volume
π= 3,14159
R= Raio
A= Altura
Possuindo o volume do silo é necessário então saber a densidade do produto que se
deseja armazenar, podendo-se então prever a quantidade de produto que pode ser
armazenada em um determinado silo.
A seguir, na Tabela 1, são apresentadas densidades de alguns alimentos utilizados
para bovinos.
Tabela 1: Densidades de alguns ingredientes utilizados em rações para bovinos.
Ingrediente
Kg/m3
Milho em grão
715-730
Sementes de algodão
545-640
Sorgo em grão
640-780
Polpa cítrica peletizada
620-700
Sal comum
1121-1281
Carbonato de cálcio
1101-1200
Farelo de arroz
320-336
Farelo de soja
560-608
Farelo de trigo
230-260

4.5 Monitoramento da água: A água deve estar sempre limpa e fresca. A ingestão
de água depende de fatores como atividade, tipo de ração, ingestão de alimentos e do
ambiente. Algumas pesquisas demonstraram que a elevação de temperatura de 4,4ºC para
32,0ºC aumentou no consumo de água de 300% para 800% da MS ingerida. Três
importantes fatores a serem considerados com relação à água são:
Qualidade da água;
Espaço de bebedouro;
Limpeza do bebedouro e conseqüentemente da água.
A água deve ser analisada para se ter certeza da sua qualidade, com o objetivo de se
conseguir o máximo consumo. Impurezas e excesso de minerais podem reduzir a ingestão
de água e conseqüentemente de comida, reduzindo o performance do animal.
É recomendável pilhetas com capacidade de três mil litros para cada lote de 100
animais. Contudo, mais importante que a capacidade da pilheta é a vazão do alimentador.
Os bebedouros devem estar sempre limpos, os animais não consomem normalmente água
suja, com fezes, algas, ou outras impurezas. Os bebedouros do curral hospital e nos currais
de animais recém chegados devem ser limpos diariamente. Os outros currais devem ter os
bebedouros limpos três vezes por semana, ou até mais dependendo do acúmulo de
impurezas. A NSA desenvolveu um modelo de bebedouro para limpeza rápida. Ele já foi
implantado em alguns dos maiores projetos de confinamentos do Brasil. Consta de uma
estrutura simples de metal com um sistema de trava para girar o bebedouro e limpa-lo
automaticamente.

5- Planejamento de mão-de-obra
É fundamental o treinamento da mão-de-obra para atividade de confinamento.
Neste processo é realizada a divisão de tarefas e cada pessoa deve conhecer previamente a
rotina diária do confinamento e estar consciente das responsabilidades que lhe compete.
5.1 O ‘leitor de cocho’: É a pessoa que observa basicamente se ração está sendo
corretamente distribuída, se os animais estão consumindo o esperado e se os cochos estão
sendo mantidos limpos (sem fezes, pedras, alimento estragado). O leitor de cocho deve
possuir uma ficha de anotações com o histórico de cada lote quanto ao número de cabeças,
o peso de entrada, o peso atual (se medido), data da entrada do lote, data de início na ração
atual, tipo da ração atual e as observações de quando o cocho foi limpo pela última vez
pelos animais, ou quando sobrou comida e obter os ‘dados do dia’ antes que comece a
distribuição de ração. O leitor de cocho deve fazer três ou quatro ‘leituras’ por dia, sendo a
primeira a mais importante, pois é nesse momento que ele irá decidir se a quantidade de
ração irá aumentar, manter ou diminuir, conforme o consumo observado em cada lote
(Almeida et al, 2001b).
Uma boa forma para se decidir com relação ao aumento ou não da quantidade de
ração é observar os animais no momento do início do trato pela manhã. Se cerca de 25%
dos animais estiverem no cocho, 50% estiverem de pé no meio da distância entre o meio do
curral e o cocho, e 25% estiver levantando lentamente e se espreguiçando, isto significa que
os animais estão recebendo a quantia certa de comida, é claro desde que não exista sobra no
cocho. Porém se os animais, no momento do trato, formarem uma linha no cocho e outra
linha logo atrás, isto significa que deve ser aumentada a quantidade de ração a ser
fornecida, pois isto demonstra que os animais estão famintos.O leitor de cocho pode
trabalhar por um sistema de notas conforme a quantidade de alimento que sobrou no cocho.
Essa operação reduz os desperdícios de ração e evita a falta da mesma em determinados
lotes. A experiência prática nos mostra que não deve haver grandes variações na quantidade
de alimento oferecida de um dia para outro.
5.2 Motoristas de caminhões distribuidores: Essas pessoas devem ser instruídos
para sempre ter certeza de que todo alimento está caindo no cocho, os erros geralmente
ocorrem nas extremidades do cocho. A quantidade de ração fornecida deve ter no máximo
2% de variação em relação a quantidade indicada pelo leitor de cocho. A presença de
esterco, ração do dia anterior e outros materiais estranhos no cocho obriga o motorista a
descer e limpar o cocho antes de distribuir a ração. Os motoristas são tão responsáveis
quanto o leitor de cocho e devem alerta-lo se existe qualquer problema, como um cocho
muito cheio ou muito vazio.
5.3 Gerente do confinamento: Deve ser uma única pessoa que possua capacidade
de comando e conhecimento geral de diversas áreas como: veterinária, nutrição, agronômia,
mecânica, engenharia e outras. Por isso, o gerente deve possuir um grupo de consultores e
empregados bem treinados. O gerente deve ter, também, boa capacidade de transmitir seu
conhecimento a seus empregados, e de estar atento para receber as informações, idéias e o
conhecimento deles, formando e melhorando seus sistemas.
O gerente coordena praticamente todas as ações do confinamento, portanto, a
produção de um check list e a estruturação de uma ‘rotina diária’ (documentada) pode
facilitar sua coordenação. Seguindo esta lista o gerente deve verificar:
os funcionários: faltas, escala de folgas, distribuição de tarefas e
determinação de tarefas especiais
os equipamentos: quebras, serviços, reparos, trocas, escala de manutenção
o estoque de matéria-prima: quantidade em estoque, quantidade diariamente
usada no momento, solicitação de compra e entrega

a fábrica de ração: manutenção diária, limpeza, rodízio de estoque, controle
de roedores
baias, estradas, bebedouros, cochos e sistema de distribuição de água:
reparos, novas construções, trocas
gado: consumo, troca de rações, hospital, escalas de embarques e
recebimentos.
5.4 Vaqueiros: Diariamente, os vaqueiros devem entrar em todos os currais. Devem
andar por todo curral, verificar as condições das linhas de água e cercas. Todos os animais
devem levantar e andar para que possam ser inspecionados. Além dos vaqueiros o leitor de
cocho deve estar atento a qualquer problema na distribuição de água e na integridade de
arames, e comunicar a equipe de manutenção, sempre que necessário. Os vaqueiros devem
retirar do lote algum animal doente, procedimento este que deve ser feito com bastante
calma. A observação diária torna-se importante pois a identificação de doenças e
intoxicações precocemente, pode facilitar ações de controle.
5.5 Pessoal do escritório: O confinamento deve possuir uma sala especial onde
funciona a sede administrativa. Os responsáveis têm a finalidade de controlar todos os
setores, fazer a contabilidade, coletar e repassar as informações, controlar pessoal e folha de
pagamento, controle econômico e de desempenho dos animais.
5.6 Gerente da fábrica: É parte do trabalho do gerente da fábrica o controle de
entrada, estoque e qualidade da matéria prima, bem como da ração pronta. Essa pessoa
deve ser comunicativa, adaptável à diferentes situações e disposta a seguir orientações
efetivamente, uma pessoa íntegra. Deve estar em comunicação direta com o supervisor, os
funcionários da fábrica e o nutricionista. É responsável pelo fornecimento da fórmula
recebida, sem exceção, e quando ocorrer qualquer erro deverá corrigi-lo imediatamente,
devendo:
Determinar a causa do erro e prevenir reincidência;
Comunicar todas as pessoas envolvidas, supervisor, funcionários,
nutricionista;
Deve estar bem informado sobre os equipamentos, armazenamento de
ingredientes, mistura de ração. Deverá receber instruções do nutricionista. Receber material
técnico sobre tais assuntos e conhecer muito bem as tecnologias utilizadas.
Um sistema organizacional sugerido para um confinamento de 25 a 30 mil cabeças
está representado na Figura 1.

Figura 1: Representação de um sistema organizacional de hierarquia da empresa
sugerido para um confinamento com 25 a 30 mil cabeças instaladas.

Proprietários/ Diretores

Gerente Geral (1)*

Escritório (2)
+

Encarregado (1)

Encarregado(1)

Vaqueiros(3) Manejo(2) Fábrica Ração(3) Motoristas(4) Manutenção(4)
* Os números entre parênteses indicam o número de pessoas necessárias para a função descrita.

A escolha de um líder entre os vaqueiros, entre o pessoal de manejo, na fábrica e
outros pode ser positivo para o maior rendimento dos grupos. Os lideres terão uma maior
sensação de responsabilidade e uma reputação (líder) a zelar. Por outro lado, seus
companheiros percebem que devem realizar bem todo serviço.

6- Plano Administrativo
Dentro de qualquer negócio é muito importante o estabelecimento de metas, gerais e
específicas. Ou seja, o objetivo da empresa deve ser colocada em números que devem ser
discutidos, aceitos e repassados para equipe.
A busca por objetivos favorece o planejamento a médio-longo prazo e o
comprometimento de todos envolvidos. As metas específicas, de cada setor, são elaboradas
a partir da determinação dos objetivos da empresa, possibilitando a elaboração de um
programa de ação com previsão orçamentária de despesas e receitas. Quando surge um
problema, utilizamos o sistema ‘espinha de peixe’, apresentado no anexo 3, como uma
forma de levantar todas as variáveis possíveis para detectar o problema e a possível
solução.
6.1 Gerenciando o pessoal: A valorização do trabalho realizado pela equipe, a
integração dos participantes, a avaliação do trabalho realizado, elucidando dúvidas e
apresentando sugestões, e o desenvolvimento do espírito de crescimento da empresa podem
ser obtidos com reuniões motivacionais. Reuniões técnicas e palestras também contribuem
sobremaneira para que os envolvidos se sintam valorizados e com mais motivação para o
trabalho, devido a possibilidade que lhe é dada de aprender mais. Algumas idéias neste
sentido são:
manejo geral do gado (lida, condução do gado, embarque);
controle de rebanho (adaptação, identificação, fichas, avaliação);
profilaxia no rebanho;
tratamentos veterinários de uso geral;
manejo racional de animais no curral e embarque para o frigorífico;
programa de trabalho diário no confinamento.
É importante a distribuição de ‘manuais de procedimento’ ao pessoal de campo.
Esses manuais devem possuir linguagem simples e explicar quais observações devem ser
feitas em um determinado lugar ou ocasião, como e o porque da ação indicada. O uso de
software específico para a atividade de confinamento possibilita o acesso a milhares de
dados. Porém, o mais importante é a capacidade de análise desses dados e a extração de
informações para tomada de decisões. Não existe espaço para improvisações em uma
atividade que exige profissionalismo, um detalhe deixado de lado pode ser a diferença entre
o lucro e o prejuízo.

6.2 Gerenciando a estrutura: A observação dos aspectos gerais da empresa é o
reflexo da profissionalização de cada membro participante do processo, alguns pontos a
serem verificados são:
Aparência geral: limpeza; visão geral da entrada; moscas sob controle;
ausência de água empossada; áreas de armazenamento de matérias-primas bem cuidadas;
Fábrica de ração: limpeza; organização; ausência de perigos; estoque ideal
de matéria-prima (sem excesso ou falta); pá carregadeira e equipamentos funcionando
corretamente e com segurança; fórmulas das misturas dispostas em local de fácil
visualização para o operador; ausência de pessoas estranhas a fábrica, principalmente no
momento de mistura, o que pode desviar a atenção do operador; controle de estoque;
controle de rações produzidas, uso de equipamentos de segurança;
Curral de manejo: limpeza; boas condições de uso; ausência de perigos e
correto funcionamento dos equipamentos de contenção;
Baias, corredores e estradas: limpas, sem vegetação, sem água empossada,
sem buracos; bebedouros limpos e sem vazamentos, pressão e fornecimento de água
adequados; ausência de ração fora do cocho; ausência de ração estragada ou velha e
qualquer material estranho nos cochos; ausência de obstruções nos corredores e estradas;
cercas e cochos em bom estado de conservação;
Áreas de estocagem de matéria-prima: limpeza; organização; ausência de
vegetação; coberturas em bom estado de conservação; equipamentos operados sem riscos;
livres de roedores;
Oficina e almoxarifado: limpo; organizado; armazenamento de combustível
e lubrificantes em recipientes sem vazamentos; parte elétrica funcionando corretamente;
ausência de perigos;
Animais: gado identificado corretamente; distribuição de ração nos horários
pré-estabelecidos; fornecimento homogêneo de ração nos cochos; ausência de animais fora
dos currais corretos; ausência de animais doentes, exceto no hospital; manejo racional dos
animais; comercialização correta de animais terminados;
Hospital: limpeza; ausência de frascos de medicamentos vazios, agulhas e
seringas no chão; bebedouros limpos; ração fresca; animais recuperados retirados
rapidamente; animais tratados corretamente;
Escritório: limpeza e organização; controles e relatórios atualizados e
facilmente acessíveis; material de escritório adequado sempre disponível.
A observação desses pontos é importante à qualquer confinamento, porém torna-se
especialmente essencial em confinamentos que trabalham em esquema de ‘Boitel’.
Os equipamentos devem estar submetidos a um plano de manutenção que envolva
ações preventivas, favorecendo a maximização de sua vida útil; ações de reparo, pois cada
equipamento necessita de um plano de reparo que seja bem claro para a equipe; visar a
otimização, para se obter a melhor relação custo/benefício.
6.3 Gerenciando o tempo: O estabelecimento de metas é primordial para o alcance
de resultados satisfatórios. O planejamento para se atingir metas promove melhor
aproveitamento do tempo, pois prioriza a execução de tarefas ordenadas em seqüência de
prioridades. Cada hora gasta com planejamento vale por três ou quatro de execução e
proporciona melhores resultados. Tanto o planejamento a longo prazo como o diário são
muito importantes e efetivos na utilização do tempo. Por outro lado, a flexibilidade também
é importante para resolução dos problemas e execução de tarefas rotineiras. Outro aspecto,
é a previsão de ações que é mais efetiva que as ações curativas, por isso “espere o
inesperado” e planeje sua ação, previna! Em qualquer situação de falha, tenha alternativas
viáveis de solução.
O estabelecimento de prazos ajuda a dominar a indecisão e a procrastinação. Um
registro das atividades realizadas na semana gasta aproximadamente quinze minutos, porém
é essencial como base para uma análise do tempo.

7- Análise técnico-econômica
Ao final do confinamento as informações registradas devem ser transformadas em
dados que demonstrem através de números e gráficos qual foi o resultado final do
confinamento. De acordo com Cantrell et al. (2001), segue os dados básicos a serem
observados nesta ocasião:
ganho médio diário (GMD) de cada lote, identificando lotes de cruzados,
castrados, fêmeas e outras características;
taxas de conversão alimentar de cada grupo;
rendimento de carcaça de cada grupo, comparação entre frigoríficos;
perdas de peso do confinamento para o frigorífico, comparar entre
frigoríficos;
custo do ganho de cada lote. Neste custo deve incluir alimentação,
medicamentos, juros, custos fixos. O custo total deve ser dividido pelo ganho total para se
encontrar o custo de produção de cada quilo;
Comparação do lucro de cada lote. Embora difícil, por causa dos diferentes
preços recebidos nos diferentes períodos, pode-se fazer tal comparação assumindo que
todos os animais são vendidos pelo mesmo preço. Isso permite classificar a melhor
performance dentro do programa de alimentação realizado.
Os principais fatores que influenciam o lucro ou o prejuízo no confinamento são o
preço de compra do animal, os custos totais por unidade de ganho e o preço de venda do
animal acabado. Os custos de produção se elevam a cada ano. Há flutuações secundárias
nos custos da ração, que podem aumentar o lucro líquido. Porém, as importantes variações
nos custos de gado magro e o preço de venda resultam em grandes alterações em termos de
lucro.
Os prejuízos econômicos em um confinamento podem ser originados,
principalmente dos seguintes fatores:
Nutrição: A qualidade e adequação dos alimentos e sistemas de
arraçoamento empregados exercem um impacto notável no índice de crescimento e
eficiência alimentar;
Tipos de animais: a carga genética e o sexo dos animais influencia a taxa de
crescimento, eficiência alimentar e qualidade da carcaça;
Efeitos ambientais: bovinos criados em confinamentos são mais susceptíveis
a algumas doenças que podem causar grande comprometimento no desempenho do lote
Experiência de manejo: a realização de uma rotina diária cumprida com
dedicação de todos os envolvidos favorecem as tomadas de decisões e a maior eficiência do
gerenciamento.
O controle de custos é a ferramenta mais útil para o bom gerenciamento (Bungestab
et al. 2001). De acordo com Almeida et al (1999), no contexto econômico mundial dos dias
de hoje, para se obter sucesso, o confinamento no Brasil não pode ser conduzido
simplesmente como uma extensão da atividade de cria e recria, mas como um negócio
isolado, com planejamento e monitoramento detalhados.
Custos variáveis são os custos que variam a curto prazo e podem diferir no custo por
cabeça de um período de arraçoamento para outro, de acordo com o número de unidades
produzidas. Custos fixos não variam de um período de arraçoamento para outro e são
devidos à aquisição de maquinaria, instalações e equipamento.
Custo total corresponde à soma dos custos fixo e variável. O custo total dividido
pelo número de unidades produzidas é o custo unitário médio. A característica do custo fixo
médio é decrescer sempre, o que é mais acentuado nas fases iniciais. Considerando-se que,
o custo variável total é diretamente proporcional ao número de unidades produzidas, o
custo variável médio é constante. No entanto, o comportamento dos custos variáveis pode
ser dividido em três fases distintas:

Uma fase de rendimentos crescentes quando o custo variável decresce por
causa do melhor uso de fatores indivisíveis;
Uma fase intermediária de ganhos constantes;
Uma fase de decréscimo de ganhos, quando os equipamentos operam acima
de seus limites, aumentando os custos variáveis;
O estabelecimento dos custos para o confinamento
Despesas com funcionários;
o Salários
o Encargos
Despesas operacionais;
o Medicamentos
o Ferramentas
o Reparos e manutenção de maquinaria
o Diesel, gasolina e óleo
o Reparos e manutenção de instalações
o Despesas gerais com empregados
o Serviços de terceiros
o Telefone
o Reparos e manutenção de equipamentos
o Energia elétrica
o Despesas de escritório
o Diversos
Custos fixos;
o Depreciação de edificações
o Depreciação de equipamentos e maquinaria
A Figura 2 mostra detalhes de proporções das despesas operacionais em um estudo
realizado na Marca Agropecuária (Bungenstab et al. 2001). Para assegurar mudanças no
confinamento a partir de dados como estes, é necessário o desenvolvimento de ferramentas
de suporte, acompanhadas por orientações detalhadas de como utilizá-las. Um
procedimento formal e regular de coleta de dados e análise é essencial para uma avaliação
de custos acurada.
Figura 2: Proporções de despesas operacionais na Empresa Marca Agropecuária realizado
no ano de 2000.
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Anexo 1

ficha de recebimento de animais.doc –
MARCA Confinamento

PRA – Recepção de animais

PLRA-03 – FICHA DE RECEBIMENTO DE ANIMAIS

Lote: _______
Baia: _______
Número de cabeças: ______
Sexo: ________
Raça: ________
Idade: _______

Data do embarque: ___/___/_____.
Data da chegada: ___/___/_____.

Total
Peso pago: ___________
Peso cheg.:___________
Perda:
___________

Origem: _________
________________
Comprador: ______
________________

Total
Custo: _________
Frete: _________
Outros: ________
Total: _________

Médio
__________
__________
__________
R$/kg
_______
_______
_______
_______

R$/cab
______
______
______
______

Observações: ___________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Projeções de desempenho:
Ganho Médio Diário: ____________kg
Peso previsto de abate: ___________kg
Dias previstos de trato: ___________dias
Data prevista da saída: ___________
Conversão prevista: _____________ MN (kg alimento/kg de ganho)
____________ MS (kg alimento/kg de ganho)
Custo da Ração: ________________ R$/ton
Custo de medicamentos: __________R$/cab
Custo estimado de ganho: _________R$/kg de ganho
Ponto de equilíbrio estimado: ______R$/kg de ganho

Nutrition Service Associates – Fone: (67) 391 1043 –Fax: (67) 391 1265

Anexo 2:
Cano de descarga

Tanque de Suplemento Líquido
Anipro (Premix)
Box 07
Silagem
Misturador

Box 06
Polpa cítrica

Box 05
Farelo de soja

Box 03
Caroço de algodão

Correia transportadora 4 Moinhos de rolo
e 4 silos de metal

Box 02
Milho moído

Box 04
Box 01
Milho moído

Roscas transportadoras

Elevador de Grãos

Moega
Elevador de Grãos

Anexo 3:

Mão de
obra

Relatório
Confiável

Recebimento
de
Ingrediente

Matéria
Prima

Treinamento
Leitor de cocho

Distribuição
(Caminhão)

Tamanho
de corte

Estudo do Problema

Máquinas

Quantidade
errada

Picador de
cana

Quebra

Intervalo entre
Trato

Instalações

Espaço
Transferência
entre lotes
Descasque de baias

Desperdí

Ração

Treinamento
Operacional

Atraso no
Trato

Movimento
extra

Falta de
matéria-prima

Volumoso
Variedade

Manejo

Animais

Genética

Oscilação de
Consumo

Gerador
Gerador

Falta de
Energia

Bebedourou

Lotes

Chuva

Baixo GPD

Oferta Baixa

Baixo consumo

Origem dos
Animais

Desmame Precoce

Ambiente

INDÚSTRIA DE RAÇÕES: LEGISLAÇÃO E SISTEMA APPCC APLICADO À INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS PARA BOVINOS

PALESTRANTE: EZIO GOMES DA MOTA
DIRETOR: DFPA/SARC/MAPA

O comércio internacional de alimentos e produtos tem sido pauta de constantes negociações entre
governos; protecionismo, subsídio e outras barreiras não sanitárias que ainda estão sendo adotadas por
países ou blocos econômicos, estão sendo largamente questionados junto à Organização Mundial do
Comercio – OMC.
Restrições legais ao mercado de produtos são pautadas basicamente em requisitos sanitários. Assim, é
imprescindível implementar o uso de ferramentas e procedimentos previamente acordados e
recomendados, na produção e no comércio internacional de alimentos.
Alem disso, os alimentos devem ser sadios e produzidos na estrita observância das regras estabelecidas
sobre segurança alimentar e preservação do meio ambiente.
Objetivando ampliar o alcance dessas discussões a Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação - FAO e a Organização Mundial da Saúde - OMS, criaram os diversos Fóruns do CODEX.
No caso específico de produção de alimentos, procedimentos e ferramentas como BPF e APPCC são
cada vez mais exigidas.
Estas ferramentas de controle estão sendo discutidas e regulamentadas, e necessariamente deverão ser
implementadas, pelo Brasil, na produção e no comércio de produtos destinados à alimentação animal .
ANÁLISE DE PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (APPCC)
1- O SISTEMA APPCC
O objetivo do sistema APPCC é identificar os perigos relacionados à inocuidade para o consumidor que
podem ocorrer em uma linha de produção, estabelecendo os processos de controle para garantir um
produto inócuo.
A APPCC baseia-se em um sistema de engenharia conhecido como Failure, Mode and Effect Analysis
(FMEA) [Análise de Falhas, Modos e Efeitos], em que se observa, em cada etapa do processo, os erros
que podem ocorrer, suas causas prováveis e seus efeitos, para então estabelecer o mecanismo de controle.
O sistema APPCC é uma ferramenta de gerenciamento que oferece um programa efetivo de controle de
perigos. É racional, pois se baseia em dados registrados referentes a causas de enfermidades transmitidas
por alimentos (ETA). É também lógico e abrangente, já que considera os ingredientes, o processo e o uso
subseqüente do produto.
Este sistema é contínuo, detectando-se os problemas antes que ocorram, ou no momento que surgem, e
aplicando-se imediatamente as ações corretivas. É sistemático, por ser um plano completo, que tem como
objetivo cobrir todas as operações, os processos e as medidas de controle, diminuindo o risco de ETAs.
O APPCC é compatível com outros sistemas de controle de qualidade. Isto significa que inocuidade,
qualidade e produtividade podem ser abordadas em conjunto, resultando em benefícios para os
consumidores, como maior confiança, mais lucros para as empresas, e melhores relações entre os que
trabalham em função do objetivo comum de garantir a inocuidade e a qualidade dos alimentos. Tudo isso
se exprime em evidente benefício para a saúde e para a economia dos países.
A crescente aceitação do sistema APPCC em todo o mundo, por indústrias, governos e consumidores,
junto com a compatibilidade com sistemas de garantia da qualidade, permitem prever que este sistema
será a ferramenta mais utilizada no século XXI, para garantir a inocuidade dos alimentos em todos os
países.

2- HISTÓRIA DO SISTEMA APPCC
O sistema Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) relaciona-se completamente com a
produção de alimentos inócuos, e, de acordo com a FAO é:
Uma abordagem preventiva e sistemática direcionada a perigos biológicos, químicos e
físicos, através de antecipação e prevenção, em vez de inspeção e testes em produtos
finais.
O sistema APPCC baseia-se em uma série de etapas inter-relacionadas, inerentes ao processamento
industrial de alimentos, que inclui todas as operações, desde a produção primária até o consumo do
alimento. Tem como base a identificação dos perigos potenciais para a inocuidade do alimento e as
medidas preventivas para controlar as situações que criam os perigos.
O primeiro acontecimento que deu origem ao sistema APPCC está associado a W.E. Deming. Suas
teorias de gerenciamento da qualidade são consideradas a principal causa de mudança na qualidade dos
produtos japoneses, nos anos 50. O Dr. Deming e outros profissionais desenvolveram o sistema de
gerenciamento da qualidade total (total quality management - TQM), que aborda um sistema voltado para
fabricação e que pode melhorar a qualidade e reduzir os custos.
O segundo acontecimento, e também o principal, foi o desenvolvimento do conceito de APPCC. Na
década de 1960, a Pillsbury Company, o exército dos Estados Unidos e a Administração Espacial e da
Aeronáutica (NASA) desenvolveram um programa para a produção de alimentos inócuos para o
programa espacial americano. Considerando-se as enfermidades que poderiam afetar os astronautas, foi
julgado como mais importantes aquelas associadas a fontes alimentares. Assim, a Pillsbury Company
introduziu e adotou o sistema APPCC para garantir mais segurança, enquanto reduzia o número de testes
e inspeções no produto final.
O sistema APPCC permitiu controlar o processo, acompanhando o sistema de processamento da maneira
mais detalha possível, utilizando controles nas operações, e/ou técnicas de monitoramento contínuo nos
pontos críticos de controle.
A Pillsbury Company apresentou o sistema APPCC em 1971, em uma conferência sobre inocuidade
alimentar, nos Estados Unidos, este sistema depois serviu de base para o FDA (Administração de
Alimentos e Medicamentos) desenvolver normas legais para a produção de alimentos de baixa acidez.
Em 1973, a Pillsbury Company publicou o primeiro documento detalhando a técnica do sistema APPCC,
Food Safety through the Hazard Analysis and Critical Control Point System, usado como referência para
treinamento de inspetores do FDA.
A Academia Nacional de Ciências dos EUA, em 1985, respondendo às agências de controle e fiscalização
de alimentos, recomendou o uso do sistema APPCC nos programas de inocuidade de alimentar.
Em 1988, a Comissão Internacional para Especificações Microbiológicas em Alimentos (ICMSF)
publicou um livro que sugere o sistema APPCC como a base para o controle de qualidade, do ponto de
vista higiênico e microbiológico.
A Comissão do Codex Alimentarius incorporou as Diretrizes para aplicação do Sistema APPCC
(ALINORM 93/13ª, Appendix II), em sua vigésima reunião, em Genebra, na Suíça, de 28 de junho a 7 de
julho de 1993. O Código de Práticas Internacionais Recomendadas - Princípios Gerais de Higiene
Alimentar [CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997)], revisado, foi adotado pela Comissão do Codex
Alimentarius, em sua vigésima segunda reunião, em junho de 1997.
3- JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO SISTEMA APPCC
A responsabilidade pela inocuidade de produtos alimentares, assim como por sua aparência, sabor e custo,
recai totalmente sobre a indústria.
O Sistema APPCC é desenhado para controlar o processo de produção e baseia-se em princípios e
conceitos preventivos. É possível aplicar medidas para garantir um controle eficiente, através da

identificação de pontos ou etapas onde se pode controlar o perigo (limitação de acesso, eliminação,
diminuição, etc.). Os perigos aqui considerados podem ser físicos, químicos ou biológicos.
Este sistema é científico, sistemático, e garante não só a inocuidade do alimento, mas também redução de
custos operacionais, diminuindo a necessidade de coleta de amostras, destruição ou reprocessamento do
produto final por razões de segurança.
A implementação do sistema APPCC reduz a necessidade de inspeção e teste de produto final, aumenta a
confiança do consumidor e resulta num produto comercialmente mais viável. Facilita o cumprimento de
exigências legais, e permite o uso mais eficiente de recursos, acarretando redução nos custos da indústria
de alimentos e uma resposta mais imediata para as questões de inocuidade de alimentos.
O sistema APPCC aumenta a responsabilidade e o grau de controle da indústria de alimentos. E, de
acordo com a FAO, um sistema APPCC implementado de modo adequado, estimula maior envolvimento
dos manipuladores de alimentos e garante a inocuidade do alimento, além de motivar os funcionários.
O sistema APPCC pode ser aplicado em todas as etapas de processamento e desenvolvimento de
alimentos, desde os primeiros estágios da produção até o consumo. Os princípios APPCC são aplicáveis a
toda e qualquer atividade relacionada a alimentos. Um plano APPCC, entretanto, é específico para o
produto e o processo, o que explica sua restrição a algumas etapas, como transformação e/ou processos
industriais.
Todas as pessoas que participam do setor produtivo de alimentos devem estar envolvidas na
implementação do sistema e dos princípios APPCC e, se necessário, na elaboração do plano APPCC.
Todo sistema APPCC deve ser capaz de se adaptar a mudanças, como inovações no projeto de
equipamento, procedimentos de processo e desenvolvimentos tecnológicos.
A aplicação do sistema APPCC é compatível com a implementação de sistemas TQM (Gerenciamento da
Qualidade Total), e as normas da série ISO 9000. Entretanto, apesar de outros sistemas disponíveis, o
APPCC é o de escolha no gerenciamento da inocuidade de alimentos.
Como mencionado anteriormente, o comércio internacional de alimentos é regulamentado pela
Organização Mundial do Comércio (OMC), que garante que todas as relações econômicas envolvendo
alimentos sejam controladas por normas, diretrizes e recomendações da Comissão do Codex
Alimentarius, da Organização Internacional de Epizootias (OIE) e da Convenção Internacional de
Proteção Fitossanitária (CIPF).
Os padrões, as diretrizes e outras recomendações do Codex tornaram-se a base identificada para a
produção de alimentos inócuos e proteção do consumidor no comércio internacional de alimentos. Assim,
as Diretrizes para a Aplicação do Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC)
do Codex Alimentarius tornou-se o ponto de referência para as exigências internacionais de inocuidade de
alimentos.
Portanto, os países exportadores de alimentos podem exigir recursos adicionais para auxiliar suas
indústrias de alimentos a atender a essas exigências. Devendo-se tomar as devidas medidas para facilitar o
comércio de alimentos, como treinamento de pessoal, transferência de tecnologia e fortalecimento dos
sistemas nacionais de controle de alimentos.
4- PERIGOS
INTRODUÇÃO AOS PERIGOS
A Comissão do Codex Alimentarius definiu perigos como uma propriedade biológica, física ou química,
que pode tornar um alimento prejudicial para consumo humano.
O ICMSF (1988) definiu perigo como uma contaminação inaceitável, crescimento ou sobrevivência de
bactérias em alimentos que possam afetar sua inocuidade ou qualidade (deterioração), ou a produção ou
persistência de substâncias como toxinas, enzimas ou produtos do metabolismo bacteriano em alimentos.
Os perigos devem ser de tal natureza que sua eliminação ou redução a níveis aceitáveis seja essencial para
a produção de alimentos inócuos.

No sistema APPCC, perigo significa condições ou contaminações que podem causar enfermidade ou dano
à saúde do consumidor. Esta definição não se aplica a outras condições indesejáveis ou à presença de
outros tipos de contaminantes como insetos, cabelo, decomposição, fraude econômica e violação das
exigências de qualidade.
Entre os diversos fatores que contribuem para a ocorrência de um perigo podemos citar:
Dose infectante
A dose infectante refere-se ao número de microrganismos necessários para causar a enfermidade, mas,
para a maioria das bactérias, a questão sobre a dose infectante mínima não pode ser respondida
facilmente. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que entre os consumidores existem grupo especiais
de risco — crianças, idosos, mulheres grávidas e pessoas imunodeprimidas — que podem adoecer quando
expostas a um número menor de microrganismos patogênicos do que o necessário para causar
enfermidade em um adulto sadio. Além disso, há vários fatores fisiológicos que influenciam a dose
infectante mínima, como grau de acidez gástrica, conteúdo gástrico, microbiota intestinal, e, não menos
importante, o estado imunológico da pessoa. Este estado, por sua vez, é influenciado pela imunidade de
infecções prévias, pelo estado nutricional e pelo estresse.
Deve-se também considerar que a quantidade de microrganismos em um alimento muda constantemente,
diferente dos resíduos químicos. A complexa cinética de morte, sobrevivência e crescimento das bactérias
nos alimentos é determinada por múltiplos fatores, que podem ser divididos em intrínsecos, extrínsecos e
fatores do processo. Esses fatores incluem pH, atividade de água, potencial redox e temperatura do
alimento, além da presença de microbiota competitiva. Por esta razão, os riscos relacionados aos
microrganismos, principalmente às bactérias, variam, dependendo da composição do alimento, da
produção, do tipo de processo ou preparo e das condições de embalagem e armazenamento.
O número da dose infectante deve ser considerado com muito cuidado por qualquer das razões seguintes:
• Freqüentemente são números extraídos de investigações epidemiológicas.
• Foram obtidos em ensaios de ingestão em voluntários jovens e saudáveis.
• São estimativas a partir de uma base de dados limitada referente a surtos.
• São estimativas dos piores casos.
• Devido às diversas variáveis citadas, a dose infectante não pode ser usada diretamente para se
analisar o risco.
Além disso, é importante considerar alguns microrganismos como a Escherichia coli O157:H7,
Clostridium botulinum e outros cuja presença, independente do número, é suficiente para tornar um
alimento potencialmente perigoso.
A Tabela 1 mostra exemplos das diferentes doses de microrganismos necessários para causar
enfermidade. A dose de desafio necessária para causar uma resposta clínica da enfermidade em seres
humanos adultos é demonstrada para vários microrganismos patogênicos. Com exceção de Shigella
dysenteriae, a dose infectante parece ser muito maior. Entretanto, a contaminação de um alimento com
níveis muito baixos deste micróbio pode causar enfermidade se este for manipulado inadequadamente
antes do consumo.
Tabela 1:Resposta clínica de adultos a diferentes doses de desafio com patógenos entéricos
ORGANISMO

DOSE de DESAFIO
(células)

Shigella dysenteriae

101 - 104

Shigella flexneri

102 — 109

Vibrio cholerae

103 — 109

Salmonella Typhi

104 — 109

Espécies de Salmonella
(não Typhi)

105 — 1010

Escherichia coli (tipos
patogênicos)

106 — 1010

Clostridium perfringens

108 — 109

Yersinia enterocolitica

109

De: Scott & Morberg, 1995, p. 4-14.
Variáveis do parasita ou microrganismo
• Variabilidade de expressão gênica dos diversos mecanismos patogênicos
• Potencial do microrganismo para causar dano ou estresse
• Interação do organismo com o substrato alimentar e com o ambiente
• Sensibilidade do organismo ao pH
• "Exclusividade" imunológica do organismo
• Interações com outros organismos
Variáveis do hospedeiro
• Idade
• Estado geral de saúde
• Gravidez
• Uso de medicamentos - com ou sem prescrição médica
• Distúrbios metabólicos
• Alcoolismo, cirrose, hemocromatose
• Quantidade de alimento ingerido
• Variação da acidez gástrica: uso de antiácidos, variação natural, acloridria
• Distúrbios genéticos
• Estado nutricional
• Imunocompetência
• História pregressa cirúrgica
• Ocupação
ENFERMIDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETA)
Um surto de enfermidade transmitida por alimentos (ETA) é definido pelo CDC (Center for Disease
Control, nos EUA) como um incidente em que (a) duas ou mais pessoas apresentam uma enfermidade
semelhante após a ingestão de um mesmo alimento, e (b) as análises epidemiológicas apontam o alimento
como a origem da enfermidade. Entretanto, um único caso de botulismo ou envenenamento químico pode
ser suficiente para desencadear ações relativas a um surto, devido à gravidade desses agentes.
Os surtos de enfermidades transmitidas por alimentos registrados representam apenas a "ponta do
iceberg". A probabilidade de que um surto seja reconhecido e notificado pelas autoridades de saúde
depende, entre outros fatores, da comunicação dos consumidores, do relato dos médicos, das atividades
de vigilância sanitária das secretarias municipais e estaduais de saúde.
Os alimentos envolvidos com mais freqüência nos surtos de ETA são aqueles de origem animal. Em 48%
dos surtos ocorridos entre 1973 e 1987, nos EUA, em que se identificou o veículo, os produtos envolvidos
eram carne bovina, frango, ovos, carne suína, pescados, moluscos, peru ou produtos lácteos.
Para que uma enfermidade transmitida por alimentos ocorra, o patógeno ou sua(s) toxina(s) deve(m) estar
presente(s) no alimento. Entretanto, apenas a presença do patógeno não significa que a enfermidade
ococrrerá. Na maioria dos casos de enfermidade transmitida por alimentos:

1. O patógeno deve estar em quantidade suficiente para causar uma infecção ou para produzir
toxinas. Contudo, em alguns patógenos, especialmente a E. coli O157:H7, parece que apenas
algumas células são suficientes para causar a enfermidade.
2. O alimento deve ser capaz de sustentar o crescimento dos patógenos.
3. O alimento deve permanecer na zona de perigo de temperatura por tempo suficiente para que o
organismo se multiplique e/ou produza toxina.
4. Deve-se ingerir uma quantidade suficiente do alimento de modo a ultrapassar o limiar de
susceptibilidade do indivíduo que ingere o alimento.
De acordo com o exposto, as enfermidades transmitidas por alimentos são classificadas em infecções,
intoxicações ou infecções mediadas por toxina.
Infecção transmitida por alimentos é uma enfermidade que resulta da ingestão de alimentos contendo
microrganismos vivos prejudiciais, como Salmonella, Shigella, vírus da hepatite A e Trichinella spirallis.
Intoxicação causada por alimento ocorre quando as toxinas ou os venenos de bactérias ou bolores estão
presentes no alimento ingerido. Essas toxinas geralmente não possuem odor ou sabor e são capazes de
causar enfermidade mesmo depois que os microrganismos forem eliminados. Algumas toxinas podem
estar naturalmente presentes no alimento, como no caso de alguns fungos e animais, como o baiacu.
Alguns exemplos de toxinas são a toxina botulínica, a enterotoxina do Staphylococcus, as micotoxinas e
as saxitoxinas de dinoflagelados.
A infecção mediada por toxina é causada por alimento é uma enfermidade que resulta da ingestão de
alimento contendo uma determinada quantidade de microrganismos patôgenicos, e capazes de produzir ou
liberar toxinas quando ingeridos, como Vibrio cholerae e Clostridium perfringens, respectivamente.
5- CLASSIFICAÇÃO DOS PERIGOS
Os perigos são classificados de acordo com sua natureza e podem ser biológicos, químicos ou físicos.
Cada tipo será estudado em maiores detalhes.
• Perigos biológicos: bactérias, vírus e parasitas patogênicos e toxinas microbianas.
• Perigos químicos: pesticidas, herbicidas, contaminantes tóxicos inorgânicos, antibióticos,
promotores de crescimento, aditivos alimentares tóxicos, lubrificantes, tintas, desinfetantes,
toxinas naturais.
•

Perigos físicos: fragmentos de vidro, metal e madeira ou outros objetos que possam causar dano
físico ao consumidor (feridas na boca, dentes quebrados ou outro tipo de lesão que necessite de
intervenção médica para retirar o agente do organismo do consumidor).
AVALIAÇÃO DA SEVERIDADE
Nem todos os microrganismos são classificados da mesma maneira ao se avaliar o potencial para causar
enfermidades. Esse potencial, ou o tipo de perigo que um micróbio apresenta, varia de nenhum a grave,
com todas as variações entre esses extremos. Assim, os perigos podem ser classificados em quatro
grupos, de acordo com sua severidade para a saúde do ser humano:
ALTA: efeitos graves para a saúde, inclusive morte.
• Biológico: toxina do Clostridium botulinum, Salmonella Typhi, S. Paratyphi A e B, Shigella
dysenteriae, Vibrio cholerae O1, Vibrio vulnificus, Brucella melitensis, Clostridium perfringens
tipo C, vírus da hepatite A e E, Listeria monocytogenes (em alguns pacientes), Escherichia coli
O157:H7, Trichinella spiralis, Taenia solium (em alguns casos).
• Químico: contaminação direta de alimentos por substâncias químicas proibidas ou determinados
metais, como mercúrio, ou aditivos químicos que podem causar uma intoxicação grave em
número elevado ou que podem causar danos a grupos de consumidores mais sensíveis.

•

Físico: objetos estranhos e fragmentos não desejados que podem causar lesão ou dano ao
consumidor, como pedras, vidros, agulhas, metais e objetos cortantes e perfurantes, constituindo
um risco à vida do consumidor.

MODERADA, DISSEMINAÇÃO POTENCIALMENTE EXTENSA: a patogenicidade é menor, o
grau de contaminação é menor, contaminação cruzada. Os efeitos podem ser revertidos por atendimento
médico e podem incluir hospitalização.
• Biológico: outras Escherichia coli enteropatogênicas, Salmonella spp., Shigella spp.,
Streptococcus ß-hemolítico, Vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes, Streptococcus
pyogenes, rotavírus, vírus Norwalk, Entamoeba histolytica, Diphyllobothrium latum,
Cryptosporidium parvum.
MODERADA, DISSEMINAÇÃO LIMITADA (OU BAIXA): causa comum de surtos, disseminação
posterior rara ou limitada, causa enfermidade quando os alimentos ingeridos contêm uma grande
quantidade de patógenos.
• Biológico: Bacillus cereus, Clostridium perfringens tipo A, Campylobacter jejuni, Yersinia
enterocolitica, toxina do Staphylococcus aureus, a maioria dos parasitas.
• Químico: substâncias químicas permitidas em alimentos que podem causar reações moderadas,
como sonolência ou alergias transitórias.
AVALIAÇÃO DO RISCO
O risco é uma função da probabilidade de um efeito adverso e da magnitude deste efeito, resultante de um
perigo em um alimento. O risco é a probabilidade de um perigo ocorrer em um processo e afetar a
inocuidade do alimento, o que supõe uma análise estatística. A avaliação do risco potencial de um perigo
deve considerar a freqüência com que ele ocorre nos consumidores e a severidade dos sintomas. Apesar
de existirem dados sobre a avaliação quantitativa do risco de alguns perigos químicos e biológicos, sua
determinação numérica nem sempre está disponível.
A estimativa do risco é, em geral, qualitativa, obtida pela combinação de experiências, dados
epidemiológicos locais ou regionais e informação bibliográfica específica.
Os dados epidemiológicos são uma ferramenta importante para avaliação de riscos por demonstrarem os
produtos potencialmente perigosos à saúde do consumidor. Por exemplo, a relação entre os casos de
botulismo e o consumo de vegetais e pescado em conservas é alta; o mesmo se dá para o consumo de
produtos a base de ovo e infecções humanas por Salmonella Enteritidis.
Para realizar uma avaliação do risco, deve-se considerar os seguintes dados:
• Revisão das reclamações de clientes
• Devolução de lotes ou carregamentos
• Resultados de análises laboratoriais
• Dados de programas de vigilância de agentes de enfermidades transmitidas por alimentos
• Informação da ocorrência de enfermidades em animais ou outros fatos que possam afetar a saúde
humana
De acordo com a definição dos perigos mais importantes e de uma avaliação de risco detalhada, são
necessários um estudo específico do produto e o fluxograma de sua produção para uma análise dos
perigos. Esta análise é específica para cada produto e linha de produção e deve ser revista e reavaliada
sempre que houver modificações nas matérias-primas usadas, na formulação, na técnica de preparo, nas
condições de processo, no material de embalagem e no uso esperado para o produto.
É importante destacar que para o mesmo tipo de produto, os perigos e riscos podem variar devido a
fatores como fontes diferentes de ingredientes e matéria-prima, pequenas variações na formulação, tipo de

equipamento usado, tempo de duração do processo ou armazenamento, além da experiência e
conhecimento dos funcionários da linha de produção.
Em resumo, uma análise de perigos pode ser dividida nas seguintes etapas:
• Análise detalhada dos perigos possíveis na matéria-prima
• Avaliação das etapas do processo e sua influência na disseminação de um perigo e no aumento do
risco
• Observação, no local, das condições de processamento
• Realização de análises (físicas, químicas e microbiológicas) para orientação e coleta de dados
• Análise final dos resultados.
O risco pode ser classificado em graus, que variam de alto a moderado, baixo ou insignificante. Esses
dados podem ser usados para determinar os locais apropriados para estabelecer os pontos críticos de
controle, o grau de vigilância necessário e qualquer mudança no processo ou nos ingredientes que possa
reduzir a intensidade do perigo existente. A Figura III.1 ilustra um método de analisar a significância do
perigo. Considerando a probabilidade de ocorrência (inversa ao grau de controle) e a severidade das
conseqüências, a significância do perigo pode ser diferenciada como satisfatória (Sa), menor (Me), maior
(Ma) ou crítica (Cr).

Significância do perigo
Sa - Satisfatório (insignificante)
Me - Menor
Ma - Maior
Cr – Crítica

Neste momento o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já editou norma que regulamenta
os procedimentos de BPF que serão implementados em todos os estabelecimentos de produtos destinados
à alimentação animal.(anexo)
INSTRUÇÃO NORMATIVA SARC Nº 001, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2003.
O SECRETÁRIO DE APOIO RURAL E COOPERATIVISMO, DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
III, alínea “d”, do art. 11, do Decreto nº 3.527, de 28 de junho de 2000, tendo em vista o disposto no
Decreto nº 76.986, de 6 de janeiro de 1976, e o que consta do Processo nº 21000.002134/2002-13,
resolve:
Art. 1º Aprovar o REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE AS CONDIÇÕES HIGIÊNICOSANITÁRIAS E DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA ESTABELECIMENTOS
FABRICANTES E INDUSTRIALIZADORES DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS e o ROTEIRO DE
INSPEÇÃO, constantes dos anexos.

Art. 2º Estabelecer o prazo de 180 dias, após a publicação desta Instrução Normativa, para
que os estabelecimentos fabricantes e industrializadores atendam às especificações contidas no
Regulamento Técnico e Roteiro que trata o artigo anterior.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL VALDEMIRO FRANCALINO DA ROCHA

ANEXO I
REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE AS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS E DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA ESTABELECIMENTOS FABRICANTES E
INDUSTRIALIZADORES DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

1. OBJETIVO
Definir os procedimentos básicos de higiene e de boas práticas de fabricação para alimentos fabricados e
industrializados para o consumo dos animais.
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Aplica-se, quando for o caso, a toda pessoa física ou jurídica que possua pelo menos um estabelecimento
no qual sejam realizadas algumas das atividades seguintes: fabricantes e industrializadores, fracionamento,
armazenamento e transportes de alimentos industrializados. Destina-se ainda aos fiscais federais
agropecuários no exercício das ações de inspeção e fiscalização destes estabelecimentos, bem como para
servir de guia às empresas do setor na elaboração e implementação do Manual de Boas Práticas de
Fabricação com as informações necessárias à segurança e adequação dos alimentos para animais.
O cumprimento dos requisitos gerais deste Regulamento não excetua o cumprimento de outros
regulamentos específicos que devam ser publicados.
3. DEFINIÇÕES
Para efeito deste Regulamento são definidos:
3.1. Adequado: entende-se como suficiente para alcançar a finalidade proposta.
3.2. Alimento: substância apta para o consumo animal, considerado como alimento que atende ao padrão
de identidade e qualidade preestabelecido, nos aspectos higiênico-sanitários e nutricionais.
3.3. Armazenamento: conjunto de atividades e requisitos para se obter uma correta conservação dos
ingredientes/matérias-primas e produtos acabados.
3.4. Boas Práticas de Fabricação - BPF: procedimentos higiênicos, sanitários e operacionais que devem
ser aplicados em todo o fluxo de produção, desde a obtenção dos ingredientes e matérias-primas até a
distribuição do produto final, com o objetivo de garantir a qualidade dos alimentos para animais.
3.5. Contaminação: presença de substâncias ou agentes estranhos de origem biológica, química ou física
que sejam considerados nocivos ou não para saúde dos animais.
3.6. Desinfecção: é a redução, por meio de agentes químicos ou métodos físicos adequados, do número de
microorganismos no prédio, instalações, maquinários e utensílios, a um nível que não origine
contaminação do alimento que será elaborado.

3.7. Estabelecimentos fabricantes e industrializadores de alimentos: área que compreende o local e sua
circunvizinhança, na qual se efetua um conjunto de operações e processos, com a finalidade de obter um
alimento elaborado, assim como o armazenamento ou o transporte de produtos acabados, ingredientes e
matérias-primas.
3.8. Fracionamento de alimentos: operações por meio das quais se divide um alimento, sem modificar sua
composição original.
3.9. Limpeza: eliminação de terra, restos de alimentos, pó e outras matérias indesejáveis.
3.10. Material de embalagem: recipientes como latas, caixas de papelão e de outros materiais, outras
caixas, sacos ou materiais para envolver ou cobrir produtos, tais como papel laminado, películas, plástico,
papel encerado e tela.
3.11. Órgão competente: órgão oficial ou oficialmente reconhecido ao qual o país de origem do produto
lhe outorga mecanismos legais para exercer suas funções.
3.12. Pessoal tecnicamente competente ou responsável técnico: profissional habilitado a exercer atividade
e a executar controles de contaminantes na área de produção, com vistas à proteção da saúde dos animais.
3.13. Pragas: insetos e animais capazes de contaminar direta ou indiretamente os alimentos.
3.14. Produção de alimentos: conjunto de todas as operações e processos efetuados para obtenção de um
alimento acabado.
3.15. Procedimento(s) Operacional(is) Padrão(ões) (POP’s): é a descrição pormenorizada e objetiva de
instruções, técnicas e operações rotineiras a serem utilizadas pelos fabricantes e industrializadores de
alimentos, visando à proteção, à garantia de preservação da qualidade dos ingredientes e matérias-primas
e à segurança dos manipuladores.
4. REQUISITOS HIGIÊNICO-SANITÁRIOS DAS INSTALAÇÕES E EDIFICAÇÕES
4.1. Localização: os estabelecimentos não devem estar situados em zonas sujeitas a odores indesejáveis,
fumaça, pó e outros contaminantes, a inundações ou alojamento de pragas e próximos a outras atividades
industriais que possam prejudicar a qualidade dos alimentos para animais, a não ser que haja medidas de
controle e segurança que evitem os riscos de perigo e contaminação de alimentos e prejuízo à saúde dos
animais.
4.2. Vias de trânsito interno: as vias de trânsito interno devem ter uma superfície dura e pavimentada,
adequada para o trânsito sobre rodas. Devem dispor de escoamento adequado, assim como controle de
meios que permitam a limpeza.
4.3. Instalações e edifícios:
4.3.1. Devem ser de construção sólida e sanitariamente adequada. Todos os materiais usados na
construção e na manutenção não devem transmitir nenhuma substância indesejável ao produto final.
4.3.2. Devem ter espaço suficiente para colocação de equipamentos e de armazenamento, de forma a
atender de maneira adequada a todas as operações.
4.3.3. Caso existam produtos devolvidos ou recolhidos, materiais tóxicos, explosivos ou inflamáveis,
devem ser previstas áreas exclusivas da área de fabricação e armazenagem de ingredientes, embalagens e
produtos acabados.
4.3.4. Devem possuir fluxograma que permita limpeza adequada e inspeção da qualidade higiênicosanitária do alimento.
4.3.5. Devem ser construídos de maneira que previnam ou permitam o controle da entrada de insetos,
roedores e pragas e de contaminantes ambientais, tais como: fumaça, pó, vapor e outros.
4.3.6. Devem ser projetados de forma a permitir a separação, por áreas, setores ou outros meios eficazes,
de forma a evitar as operações suscetíveis de causar contaminação cruzada.

4.3.7. Devem ser projetados de maneira que o fluxo de operações possa ser realizado nas condições
higiênicas, desde a chegada dos ingredientes e das matérias-primas, durante o processo de produção, até a
expedição do produto final.
4.3.8. Nas áreas de manipulação de alimentos, os pisos devem ser de material resistente ao trânsito e ao
impacto, impermeáveis, laváveis e antiderrapantes, não possuir frestas ou rachaduras e serem fáceis de
drenar, limpar ou desinfetar e, se necessário, possuir um declive mínimo. Ralos devem ser evitados na
área de produção e, se necessários, devem ser do tipo sifão ou similar, impedindo a formação de poças, e
dotados de sistema de fechamento. Canaletas devem ser evitadas e quando necessárias devem ser lisas
com declive necessário para o sifão ou similar.
4.3.9. As paredes e divisórias devem ser construídas ou revestidas com materiais sem efeito tóxico,
impermeáveis e laváveis até uma altura adequada para as operações, que deve ser indicada na planta da
instalação. Devem ainda ser lisas, sem frestas ou rachaduras, fáceis de limpar e desinfetar.
4.3.10. O teto e as instalações aéreas devem ser construídos ou revestidos de modo que impeçam o
acúmulo de sujeira e que reduzam ao mínimo a condensação e a formação de mofo. Devem ainda ser de
fácil limpeza.
4.3.11. As janelas e outras aberturas devem evitar o acúmulo de sujeira, as que se comunicam com o
exterior devem ser providas de proteção contra insetos. As proteções devem ser de fácil limpeza e boa
conservação. As portas devem ser de material não-absorvente e de fácil limpeza.
4.3.12. As escadas, elevadores de serviço, monta-cargas e estruturas auxiliares, como plataformas,
escadas de mão e rampas devem estar localizados e construídos de modo a não serem fontes de
contaminação.
4.3.13. Nas áreas de manipulação de alimentos, todas as estruturas e acessórios elevados devem ser
instalados de maneira a evitar a contaminação direta ou indireta dos alimentos, dos ingredientes, das
matérias-primas e dos materiais de embalagem, por gotejamento ou condensação e de forma que não
dificultem as operações de limpeza.
4.3.14. Deve-se evitar a utilização de materiais que não possam ser higienizados ou desinfetados
adequadamente, por exemplo, a madeira, a menos que a tecnologia utilizada faça seu uso imprescindível e
que seu controle demonstre que não se constitui uma fonte de contaminação.
4.3.15. Os refeitórios, lavabos, vestiários e banheiros de limpeza do pessoal devem estar completamente
separados dos locais de manipulação de alimentos e não devem ter acesso direto e nem comunicação
direta com estes locais.
4.3.16. Abastecimento de água:
a) o estabelecimento deve dispor de abundante abastecimento de água, suficiente para as operações
propostas e oriundo de uma fonte segura, que se ajuste ao item 7.3 do presente Regulamento. A água
corrente deve ter pressão adequada e um adequado sistema de distribuição, com proteção eficiente contra
contaminação. No caso necessário de armazenamento, deve-se dispor ainda de instalações apropriadas e
nas condições indicadas anteriormente. É imprescindível um controle freqüente da potabilidade da água;
b) o órgão competente poderá admitir variação das especificações químicas e físico-químicas diferentes
das normais, quando a composição da água do local o fizer necessário e sempre que não se comprometa a
sanidade do produto e a saúde dos animais;
c) o vapor e o gelo utilizados em contato direto com alimentos ou superfícies que entram em contato
direto com os alimentos não devem conter nenhuma substância que possa ser perigosa para a saúde ou
contaminar o alimento, obedecendo ao padrão de água potável;
d) a água não potável que seja utilizada para produção de vapor, para apagar incêndios e outros propósitos
similares, não relacionados com alimentos, deve ser transportada por tubulações completamente
separadas, de preferência identificadas por meio de cores, sem que haja nenhuma conexão transversal
nem processo de retrosfriagem, com as tubulações que conduzem água potável.

4.3.17. Efluentes e águas residuais (eliminação de efluentes e águas residuais): os estabelecimentos
devem dispor de um sistema eficaz de eliminação de efluentes e de tratamento de águas residuais, o qual
deve ser mantido em bom estado de funcionamento. Todos os tubos de escoamento (incluídos o sistema
de esgoto) devem ser suficientemente grandes para suportar cargas máximas e devem ser construídos de
modo a evitar a contaminação do abastecimento de água potável.
4.3.18. Vestiários e banheiros: todos os estabelecimentos devem dispor de vestiários, banheiros e quartos
de limpeza adequados, convenientemente situados, garantindo a eliminação higiênica das águas residuais.
Esses locais devem estar bem iluminados e ventilados, de acordo com a legislação, sem comunicação
direta com o local onde são manipulados os alimentos, e devem estar situados de tal modo que o pessoal
não tenha que passar junto a eles antes de voltar para área de manipulação. Os lavabos devem estar
providos de elementos adequados (sabão líquido, detergente, desinfetante, entre outros) para lavagem das
mãos e de meios higiênicos convenientes para sua secagem. Não será permitido o uso de toalhas de pano.
No caso de se usar toalhas de papel, deve haver um controle de qualidade higiênico-sanitária, dispositivos
de distribuição e lixeiras que não necessitem de acionamento manual para essas toalhas. Devem ser
indicadas, ao pessoal, a obrigatoriedade e a forma correta de lavar as mãos após o uso do sanitário.
4.3.19. Instalações para lavagem das mãos nas áreas de produção: devem ter instalações adequadas e
convenientemente localizadas para lavagem e secagem das mãos, sempre que a natureza das operações
assim o exija. Deve-se dispor de água e elementos adequados (sabonete líquido, detergente, desinfetante,
entre outros) para limpeza das mãos. Deve haver também um meio higiênico adequado para secagem das
mãos. Não é permitido o uso de toalhas de tecido. As instalações devem estar providas de tubulações
devidamente sifonadas que transportem as águas residuais até o local de deságüe.
4.3.20. Instalações para limpeza e desinfecção: Quando necessário, deve haver instalações adequadas para
a limpeza e desinfecção dos utensílios e equipamentos de trabalho, essas instalações devem ser
construídas com materiais resistentes à corrosão, que possam ser limpos facilmente e devem estar
providas de meios convenientes para abastecer de água, em quantidade suficiente.
4.3.21. Iluminação e instalação elétrica: os estabelecimentos devem ter iluminação natural ou artificial,
que possibilitem a realização dos trabalhos e não comprometam a higiene dos alimentos. As fontes de luz
natural não deverão incidir diretamente sobre os ingredientes, matérias-primas e produtos acabados. As
fontes de luz artificial, de acordo com a legislação. A iluminação não deverá alterar as cores. As
instalações elétricas devem ser embutidas ou exteriores e, neste caso, estarem perfeitamente revestidas
por tubulações isolantes e presas a paredes e tetos, não sendo permitida fiação elétrica solta sobre a zona
de manipulação de alimento. O órgão competente poderá autorizar outra forma de instalação ou
modificação das instalações aqui descritas, quando assim se justifique.
4.3.22. Ventilação: o estabelecimento deve dispor de uma ventilação adequada de tal forma a evitar o
calor excessivo, a condensação de vapor, o acúmulo de poeira, com a finalidade de eliminar o ar
contaminado. A direção da corrente de ar nunca deve ir de um local sujo para um limpo. As aberturas de
ventilação devem ser providas de sistemas de proteção para evitar a entrada de agentes contaminantes.
4.3.23. Armazenamento para lixo e materiais não usados para alimentação dos animais: o estabelecimento
deve dispor de meios para armazenamento de lixo e materiais não usados na alimentação dos animais, de
modo a impedir o ingresso de pragas e evitar a contaminação das matérias-primas, ingredientes e
produtos acabados.
4.3.24. Devolução e recolhimento de produtos: no caso de devolução de produtos os mesmos devem ser
colocados em setor separado e destinados a tal fim por um determinado período até que se determine seu
destino, devem ser mantidos em condições tais que evitem sua deterioração e protegidos contra a
contaminação, e que se reduzam os danos ao mínimo possível.
4.4. Equipamentos e utensílios:
4.4.1. Materiais: todo equipamento e utensílio utilizado nos locais de manipulação de alimentos que
possam entrar em contato com o alimento, devem ser confeccionados de material que não transmitam

substâncias tóxicas, odores e sabores e que sejam não-absorventes e resistentes à corrosão e capazes de
resistir a repetidas operações de limpeza e desinfecção. As superfícies devem ser lisas e estarem isentas
de rugosidade, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higiene dos alimentos, ou seja,
fontes de contaminação. Deve evitar-se o uso de madeira e de outros materiais que não possam ser limpos
e desinfetados adequadamente, a menos que se tenha a certeza de que seu uso não será uma fonte de
contaminação. Deve ser evitado o uso de diferentes materiais para evitar o aparecimento de corrosão por
contato.
4.4.2. Projetos e construção: todos os equipamentos e utensílios devem ser desenhados e construídos de
modo a assegurar a sua higiene e permitir uma fácil e completa limpeza, desinfecção e lubrificação e,
quando possível, devem ser instalados de modo a permitir um acesso fácil e uma adequada limpeza,
desinfecção e lubrificação, além disso devem ser utilizados exclusivamente para os fins a que foram
projetados.
5. REQUISITOS HIGIÊNICO-SANITÁRIOS DO ESTABELECIMENTO
5.1. Conservação: os edifícios, equipamentos, utensílios e todas as demais instalações, incluídos os
desaguamentos, devem ser mantidos em bom estado de conservação e funcionamento. As salas devem ser
secas, estar isentas de vapor, poeira, fumaça e água residual.
5.2. Limpeza, desinfecção e lubrificação:
5.2.1. Todos os produtos de limpeza, desinfecção e lubrificação devem ser aprovados previamente para
seu uso, por meio de controle da empresa, identificados e guardados em local adequado, fora das áreas de
manipulação dos alimentos. Além disso, devem ser autorizados pelo órgão competente.
5.2.2. Com a finalidade de impedir a contaminação dos alimentos, toda área de manipulação,
equipamentos e utensílios devem ser limpos com a freqüência necessária e desinfetados sempre que as
circunstâncias assim o exigirem. O estabelecimento deve dispor de recipientes adequados, de forma a
impedir qualquer possibilidade de contaminação.
5.2.3. Devem ser tomadas precauções adequadas para impedir a contaminação dos alimentos quando as
áreas, os equipamentos e os utensílios forem lubrificados, limpos e desinfetados com água, detergentes,
desinfetantes, lubrificantes ou soluções destes. Os detergentes e desinfetantes devem ser adequados para
esta finalidade e devem ser aprovados pelo órgão competente. Os resíduos desses agentes, que
permaneçam em superfície suscetível de entrar em contato com alimento, devem ser eliminados mediante
uma lavagem cuidadosa com água potável antes que os equipamentos ou utensílios voltem a ser utilizados
para a manipulação de alimentos. Devem ser tomadas precauções adequadas na limpeza e desinfecção
quando se realizem operações de manutenção geral ou particular em qualquer local do estabelecimento,
equipamentos, utensílios ou qualquer elemento que possa contaminar o alimento.
5.2.4. Imediatamente após o término do trabalho ou quantas vezes for conveniente, devem ser limpos
cuidadosamente os pisos, incluindo o deságüe, as estruturas auxiliares e as paredes da área de
manipulação de alimentos. Após as manutenções, os equipamentos devem ser inspecionados e limpos
antes de entrar em operação.
5.2.5. Os vestiários devem estar sempre limpos.
5.2.6. As vias de acesso e os pátios situados nas suas imediações devem ser mantidos limpos.
5.3. Programa de controle de higiene e desinfecção: cada estabelecimento deve assegurar sua limpeza e
desinfecção. Não devem ser utilizadas, nos procedimentos de higiene, substâncias odorizantes e
desodorantes quando for o caso, em qualquer das suas formas nas áreas de manipulação dos alimentos,
com vistas a evitar a contaminação pelos mesmos e que não se misturem os odores. O pessoal deve ter
pleno conhecimento da importância da contaminação e de seus riscos, devendo estar bem capacitado em
técnicas de limpeza.

5.4. Subprodutos: os subprodutos resultantes da elaboração, que forem veículos de contaminação, devem
ser retirados das áreas de trabalho tantas vezes quantas forem necessárias.
5.5. Manipulação, armazenamento e remoção do lixo: deve manipular-se o lixo de maneira que se evite a
contaminação dos alimentos e da água potável. Especial cuidado é necessário para impedir o acesso de
vetores ao lixo. O lixo deve ser retirado das áreas de trabalho, todas as vezes que seja necessário, no
mínimo uma vez por dia. Imediatamente depois da remoção do lixo, os recipientes utilizados para o seu
armazenamento e todos os equipamentos que tenham entrado em contato com os lixos devem ser limpos e
desinfetados. A área de armazenamento do lixo deve também ser limpa e desinfetada.
5.6. Proibição de animais domésticos: deve-se impedir a entrada de animais em todos os lugares onde se
encontram ingredientes, matérias-primas, produtos acabados e materiais de embalagem, ou em qualquer
das etapas da fabricação e industrialização.
5.7. Sistema de controle integrado de pragas: deve-se aplicar um programa eficaz e contínuo de controle
das pragas. Os estabelecimentos e as áreas circundantes devem manter inspeção periódica com vistas a
diminuir conseqüentemente os riscos de contaminação.
No caso de invasão de pragas, os estabelecimentos devem adotar medidas para sua erradicação. As
medidas de controle devem compreender o tratamento com agentes químicos, físicos ou biológicos
autorizados, aplicados sob a supervisão direta de profissional que conheça os riscos que o uso destes
agentes possam acarretar para a saúde, especialmente os riscos que possam originar resíduos a serem
retidos no produto. Só devem ser empregados pesticidas caso não se possa aplicar com eficácia outras
medidas de prevenção. Antes da aplicação de pesticidas, deve-se ter o cuidado de proteger todos os
produtos acabados, matérias-primas, ingredientes e equipamentos. Após a aplicação dos pesticidas, devese limpar cuidadosamente o equipamento e os utensílios contaminados, a fim de que antes de sua
reutilização sejam eliminados os resíduos.
5.8. Armazenamento de substâncias tóxicas: os pesticidas solventes e outras substâncias tóxicas que
representam risco para a saúde devem ser rotulados com informações sobre sua toxidade e emprego. Estes
produtos devem ser armazenados em áreas separadas ou armários fechados com chave, destinados
exclusivamente para este fim, e só devem ser distribuídos ou manipulados por pessoal autorizado e
devidamente capacitado sob controle de pessoal tecnicamente competente. Não deve ser utilizado nem
armazenado, na área de manipulação de alimentos, nenhuma substância que possa contaminá-los, salvo
sob controle, quando necessário para higienização ou sanitização.
5.9. Roupas e objeto pessoais: não devem ser guardados roupas nem objetos pessoais na área de
manipulação de alimentos.
6. REQUISITOS HIGIÊNICO-SANITÁRIOS DO PESSOAL
6.1. Capacitação em higiene: a direção do estabelecimento deve tomar providências para que todas as
pessoas que manipulem alimentos recebam instrução adequada e contínua em matéria higiênico-sanitária,
na manipulação dos alimentos e higiene pessoal, com vistas a adotar as precauções necessárias para evitar
a contaminação dos alimentos. Tal capacitação deve abranger todas as partes pertinentes deste
regulamento.
6.2. Situação de saúde: As pessoas que mantêm contato com alimentos devem submeter-se aos exames
médicos e laboratoriais que avaliem a sua condição de saúde antes do início de sua atividade repetidos
periodicamente enquanto permanecerem na atividade.A constatação ou suspeita de que o manipulador
apresenta alguma doença ou problema de saúde, que possa resultar na transmissão de perigos aos
alimentos ou mesmo que sejam portadores ou sãos, deve impedi-lo de entrar em qualquer área de
manipulação ou operação com alimentos se existir a probabilidade da contaminação destes. Qualquer
pessoa na situação acima deve comunicar imediatamente a sua condição de saúde à direção do
estabelecimento, de sua condição de saúde. O exame médico e laboratorial dos manipuladores deve ser

exigido também em outras ocasiões em que houver indicação, por razões clínicas ou epidemiológicas ou a
critério do médico.
6.3. Doenças contagiosas: a direção tomará as medidas necessárias para que não se permita a ninguém
que saiba ou suspeite que padece ou é vetor de uma enfermidade suscetível de contaminar aos alimentos,
ou que apresente feridas infectadas, infecções cutâneas, chagas ou diarréias, trabalhar em qualquer área de
manipulação de alimentos com microorganismos patógenos, até que obtenha alta médica. Toda pessoa
que se encontre nestas condições deve comunicar imediatamente a sua chefia imediata.
6.4. Ferimentos e Feridas: ninguém que apresente ferimentos e feridas pode manipular alimentos ou
superfícies que entrem em contato com alimentos até que se determine sua reincorporação por
determinação profissional.
6.5. Lavagem das mãos: toda pessoa que trabalhe numa área de manipulação de alimentos deve, enquanto
em serviço, lavar as mãos de maneira freqüente e cuidadosa com um agente de limpeza autorizado e com
água corrente potável fria ou fria e quente. Esta pessoa deve lavar as mãos antes do início dos trabalhos,
imediatamente após o uso do sanitário, após a manipulação de material contaminado e todas as vezes que
for necessário. O funcionário deve lavar e desinfetar as mãos imediatamente após a manipulação de
qualquer material contaminante que possa transmitir doenças. Devem ser colocados avisos que indiquem
a obrigatoriedade e a forma correta de lavar as mãos. Deve ser realizado um controle adequado para
garantir o cumprimento deste requisito.
6.6. Higiene pessoal: toda pessoa que trabalhe em uma área de manipulação de alimentos deve manter
uma higiene pessoal esmerada e usar uniforme de trabalho, sapatos adequados e equipamentos de
proteção individual. Todos estes elementos devem ser laváveis, a menos que sejam descartáveis e
mantidos limpos, de acordo com a natureza do trabalho. Durante a manipulação de ingredientes, matériasprimas e produtos acabados, devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal.
6.7. Conduta pessoal: nas áreas de manipulação de alimentos, deve ser proibido todo ato que possa
originar uma contaminação de alimentos, como: comer, fumar, tossir ou outras práticas anti-higiênicas.
6.8. Uso de equipamentos de proteção individual: o emprego de equipamentos de proteção individual na
manipulação de alimentos, como: luvas, máscaras, tampões, aventais e outros, devem obedecer às
perfeitas condições de higiene e limpeza destes. No caso de luvas, o seu uso não exime o manipulador da
obrigação de lavar as mãos cuidadosamente.
6.9. Visitantes: consideram-se visitantes todas as pessoas não pertencentes às áreas ou setores onde se
manipulem ingredientes, matérias-primas ou produtos acabados. Devem ser tomadas precauções para
impedir que os visitantes contaminem os produtos nas áreas onde estes estão sendo manipulados. Os
visitantes devem cumprir todas as disposições recomendadas para os funcionários.
6.10. Supervisão: a responsabilidade do cumprimento dos requisitos descritos nos itens 6.1 a 6.9 deve
recair no supervisor competente.
7. REQUISITOS HIGIÊNICO-SANITÁRIOS DA PRODUÇÃO
7.1. Requisitos aplicáveis aos ingredientes e às matérias-primas:
7.1.1. Os fornecedores de ingredientes e matérias-primas devem estar registrados no MAPA.
7.1.2. O estabelecimento não deve aceitar nenhuma matéria-prima ou ingrediente que contenha parasitas,
microorganismos, substâncias tóxicas, decompostas ou estranhas, que não possam ser reduzidas a níveis
aceitáveis por meio de processos normais de classificação e/ou preparação ou fabricação. O responsável
técnico deve dispor de padrões de identidade e qualidade das matérias-primas e ingredientes de forma a
poder controlar os contaminantes passíveis de serem reduzidos a níveis aceitáveis, por meio dos processos
normais de classificação e/ou preparação ou fabricação.

7.1.2. O controle de qualidade dos ingredientes e matérias-primas deve incluir a sua inspeção,
classificação e, se necessário, análise laboratorial antes de serem levados à linha de fabricação. Na
fabricação somente devem ser utilizados ingredientes e matérias-primas em boas condições.
7.1.3. Os ingredientes, matérias-primas e produtos acabados armazenados nas áreas do estabelecimento
devem ser mantidos em condições tais que evitem sua deterioração, protejam contra a contaminação e
reduzam os danos ao mínimo possível. Deve-se assegurar, por meio do controle, a adequada rotatividade
das matérias-primas, ingredientes e produtos acabados.
7.2. Prevenção da contaminação cruzada:
7.2.1. Devem ser tomadas medidas eficazes para evitar a contaminação do material alimentar por contato
direto ou indireto com o material contaminado que se encontra nas fases iniciais do processo.
7.2.2. As pessoas que manipulam matérias-primas e ingredientes com risco de contaminar o produto final,
enquanto não tenham retirado o uniforme de trabalho, que foi utilizado durante a manipulação de
matérias-primas e ingredientes, com os quais tenham entrado em contato ou que tenha sido contaminado
por matéria-prima ou produtos semi-elaborados, devem colocar outro uniforme de trabalho limpo e
cumprindo os itens 6.5 e 6.6.
7.2.3. Se existir possibilidade de contaminação, as mãos devem ser cuidadosamente lavadas entre uma e
outra manipulação de alimentos nas diversas fases do processo.
7.2.4. Todos os equipamentos e utensílios, que tenham entrado em contato com ingredientes ou matériasprimas ou com material contaminado, devem ser limpos e desinfetados cuidadosamente antes de serem
utilizados, para entrar em contato com produtos acabados.
7.3. Uso da água:
7.3.1. Como princípio geral na manipulação de alimentos, somente deve ser utilizada água potável.
7.3.2. Pode ser utilizada água não potável para a produção de vapor, controle de incêndio e outros fins
análogos.
7.3.3. A água recirculada para ser reutilizada novamente dentro de um estabelecimento deve ser tratada e
mantida em condições tais que seu uso não possa representar um risco para a saúde dos animais. Deve
haver um sistema separado de distribuição que possa ser identificado facilmente para a utilização da água
recirculada. As situações particulares indicadas nos itens 6.2, 6.3 e neste item devem estar em
concordância com os itens 4.3.2 e 4.3.16.
7.4. Produção:
7.4.1. A produção deve ser realizada por pessoal capacitado e supervisionada por pessoal tecnicamente
competente.
7.4.2. Todas as operações do processo de produção, incluindo o acondicionamento, devem ser realizadas
sem demoras inúteis e em condições que excluam toda possibilidade de contaminação, deterioração e
proliferação de microorganismos patogênicos e deteriorantes.
7.4.3. Os recipientes devem ser tratados com o devido cuidado para evitar toda a possibilidade de
contaminação do produto fabricado, identificados e possuir a sua indicação de uso, construídos de
material não-absorvente e resistente, que facilite a limpeza e a eliminação do conteúdo, e as suas
estruturas e vedações deverão garantir que não ocorram perdas nem emanações.
7.4.4. Os métodos de conservação e os controles necessários devem ser tais que protejam contra a
contaminação ou a presença de um risco à saúde dos animais, e contra a deterioração dentro dos limites
de uma prática comercial correta, de acordo com as boas práticas de prestação de serviço na
comercialização.
7.5. Embalagem:
7.5.1. Todo material utilizado na embalagem deve ser armazenado em condições higiênico-sanitárias, em
áreas destinadas para este fim. O material deve ser apropriado para o produto e as condições previstas de
armazenamento e não deve transmitir ao produto substâncias indesejáveis, que excedam os limites

aceitáveis pelo órgão competente. O material de embalagem deve ser seguro e conferir uma proteção
apropriada contra a contaminação.
7.5.2. As embalagens ou recipientes não devem ter sido anteriormente utilizados para nenhuma finalidade
que possam dar lugar a uma contaminação do produto. As embalagens ou recipientes devem ser
inspecionados, antes do uso, para verificar sua segurança, em casos específicos, limpos e desinfetados ou
limpos ou desinfetados; quando lavados devem ser secos antes do uso. Na área de enchimento e
embalagem, somente devem permanecer as embalagens ou recipientes necessários para uso imediato.
7.5.3. A embalagem deve ser processada em condições que excluam as possibilidades de contaminação
do produto.
7.6. Responsabilidade técnica: o tipo de controle e supervisão necessário depende do risco de
contaminação na produção do alimento. Os responsáveis técnicos devem ter conhecimento suficiente
sobre as boas práticas de produção de alimentos para poder avaliar e intervir nos possíveis riscos e
assegurar uma vigilância e controle eficaz.
7.7. Documentação e registro: em função do risco do alimento, devem ser mantidos registros dos
controles apropriados à produção e distribuição.
7.8. Armazenamento e transporte de ingredientes, matérias-primas e produtos acabados:
7.8.1. Os ingredientes, matérias-primas e produtos acabados devem ser armazenados e transportados
segundo as boas práticas de forma a impedir a contaminação e a proliferação de microorganismos e que
protejam contra a alteração ou danos ao recipiente ou embalagem. Durante o armazenamento, deve ser
exercida uma inspeção periódica dos produtos acabados, a fim de que somente sejam expedidos alimentos
aptos para o consumo animal e que sejam cumpridas as especificações de rótulo quanto às condições e
transporte quando existirem.
7.8.2. Os veículos de transporte pertencentes ao estabelecimento produtor de alimento ou por contratado
devem ser projetados e construídos de modo a não contaminar os alimentos ou as embalagens, ser limpos
e desinfetados quando necessário, atender as boas práticas de transporte de alimentos e autorizados pelo
órgão competente. Os veículos de transporte devem realizar as operações de carga e descarga fora dos
locais de fabricação dos alimentos, devendo ser evitada a contaminação dos mesmos. Os veículos
destinados ao transporte de alimentos devem possuir instrumentos de controle que permitam verificar a
umidade e a manutenção da temperatura adequada, caso seja necessário.
8. CONTROLE DE ALIMENTOS
8.1. O responsável técnico deve usar metodologia apropriada de avaliação dos riscos de contaminação dos
alimentos nas diversas etapas de produção, contidas no presente Regulamento, e intervir sempre que
necessário, com vistas a assegurar alimentos aptos ao consumo dos animais.
8.2. O estabelecimento deve prover de instrumentos necessários para realização de tais controles.
9. DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO
9.1. Documentação relativa ao processo de produção e aos controles: os estabelecimentos devem trabalhar
com um sistema de documentação facilmente disponível em ordem cronológica, que assegure um nível
adequado de rastreabilidade capaz de identificar:
9.1.1. O(s) seu(s) fornecedor(es) de ingredientes, matérias-primas e materiais e o(s) seu(s) comprador(es)
de produtos acabados.
9.1.2. Número do registro dos fornecedores de materiais, matérias-primas e ingredientes.
9.1.3. Nome e endereço do local em que cada lote ou partida é entregue, quando for possível e apropriado.

9.1.4. A quantidade de ingredientes, matérias-primas, desinfetantes, pesticidas ou qualquer outra
substância tóxica que entre no estabelecimento; a categoria e quantidade de produtos acabados que saem
do estabelecimento; as quantidades de produtos devolvidos e recolhidos.
9.1.5. O histórico de fabricação de cada lote ou partida produzidos.
9.1.6. A freqüência da realização dos procedimentos de manutenção e calibração dos equipamentos.
9.1.7. A freqüência da realização dos procedimentos de limpeza, densifecção e de controle de pragas.
9.1.8. A freqüência da realização dos procedimentos do controle da potabilidade da água e o destino dos
resíduos.
9.1.9. A freqüência da realização dos procedimentos do controle de temperatura e umidade de
equipamentos e instalações, quando couber.
9.1.10. O tipo e freqüência de treinamento dos funcionários.
9.1.11. A freqüência da realização dos procedimentos do controle da saúde dos funcionários.
9.1.12. As sugestões e reclamações dos funcionários.
9.1.13. A freqüência da realização de procedimentos de auditoria interna por indivíduo responsável pelo
controle da qualidade da empresa.
9.2. Manutenção dos registros.
9.2.1. Todos os registros devem ser mantidos pelo período de no mínimo dois anos, e para rações
medicamentosas este prazo é de três anos.
10. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES (POP’s)
10.1. Os POP’s devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável técnico e/ou responsável legal
do estabelecimento firmando o compromisso de implementação, monitoramento, avaliação, registro e
manutenção dos mesmos.
10.2. A freqüência das operações e os responsáveis por sua execução devem estar especificados em cada
POP.
10.3. Os funcionários devem estar devidamente treinados para execução dos POP’s.
10.4. Os POP’s devem relacionar os materiais necessários para realização das operações assim como os
equipamentos de proteção individual.
10.5. Os POP’s devem ser apresentados como anexo do manual de procedimentos do estabelecimento.
10.6. Os POP’s devem estar acessíveis aos responsáveis pela execução das operações e às autoridades
competentes.
10.7. Os POP’s, referentes às operações de higienização de instalações, equipamentos e utensílios, devem
conter informações sobre: tipo da superfície a ser higienizada, método de higienização, princípio ativo
selecionado e sua concentração, tempo de duração da operação, temperatura e outras informações que se
fizerem necessárias, quando aplicável o desmonte dos equipamentos.
10.8. Os POP’s devem abordar as operações relativas ao controle da potabilidade da água, incluindo as
etapas em que a mesma é crítica para o processo produtivo, especificando os locais de coleta das
amostras, a freqüência de sua execução, as determinações analíticas, a metodologia aplicada e os
responsáveis. Nos casos em que as determinações analíticas e/ou a higienização do reservatório forem
realizadas por empresas terceirizadas, deve-se apresentar comprovante da execução do serviço.
10.9. As etapas, a freqüência e os produtos usados para a lavagem e anti-sepsia das mãos dos
manipuladores devem estar documentados em procedimentos operacionais, assim como as medidas
adotadas nos casos em que os manipuladores apresentem lesão nas mãos, sintomas de doenças que
possam comprometer a segurança na produção. Devem-se especificar os exames médicos e laboratoriais
aos quais os manipuladores de alimentos são submetidos, bem como a periodicidade de sua execução. O
programa de capacitação dos manipuladores deve ser descrito, sendo determinada a carga horária, o
conteúdo programático e a freqüência de sua realização.

10.10. Os POP’s devem discriminar os procedimentos e a freqüência de higienização dos coletores de
resíduos e da área de armazenamento, determinando o responsável pelo destino dos resíduos.
10.11. Os estabelecimentos devem dispor de POP’s que detalhem as operações de manutenção de cada
equipamento envolvido no processo produtivo do alimento, a freqüência de sua execução e os
responsáveis pela atividade. Esses POP’s devem também contemplar a operação de higienização adotada
após a manutenção dos equipamentos. Devem ser apresentados os POP’s relativos à calibração dos
instrumentos e equipamentos de medição ou comprovante da execução do serviço quando a calibração for
realizada por empresas terceirizadas.
10.12. Os POP’s referentes ao controle integrado de pragas devem contemplar as medidas adotadas para
impedir a atração, a entrada e, quando aplicável, a nidificação de pragas. No caso da adoção de controle
químico, os procedimentos operacionais devem abranger pragas alvo, grupos químicos dos produtos
utilizados, nome e concentração de uso do princípio ativo, local, quantidade e forma de aplicação do
produto e a freqüência de sua utilização, assim como o responsável pela execução da tarefa. Quando esse
controle for realizado por empresa terceirizada, a mesma deverá fornecer comprovante de execução de
serviço contendo as informações citadas, além de outras estabelecidas em legislação sanitária específica.
10.13. O estabelecimento deve dispor de POP’s especificando os critérios utilizados para a seleção dos
materiais, matérias-primas, ingredientes e embalagens, e, quando aplicável, o tempo de quarentena
necessário. Esses procedimentos devem prever o destino dado aos materiais, matérias-primas,
ingredientes e embalagens reprovados no controle efetuado.
10.14. O programa de recolhimento de produtos deve ser documentado na forma de POP’s,
estabelecendo-se as situações de adoção do programa, os procedimentos a serem seguidos para o rápido e
efetivo recolhimento do produto, a forma de segregação dos produtos recolhidos e seu destino final, além
dos responsáveis pela atividade.
10.15. A implementação dos POP’s deve ser monitorada diariamente, sendo adotadas medidas corretivas
em casos de desvios destes procedimentos. As ações corretivas devem contemplar o destino do produto, a
restauração das condições sanitárias e a reavaliação dos POP’s.
10.16. Devem-se prever registros diários suficientes para documentar o cumprimento dos POP’s e das
medidas corretivas, caso estas ocorram. Esses registros devem ser datados e assinados pelo responsável
pela execução da operação.
10.17. Deve-se avaliar, regularmente, a eficiência dos POP’s implementados pelo estabelecimento e, de
acordo com os resultados, deve-se fazer os ajustes necessários.
10.18. Os POP’s devem ser revistos em caso de modificação que implique alterações nas operações
documentadas.
11. MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE BPF
11.1. Cada estabelecimento deverá possuir um manual de procedimentos próprio, que atenda as
exigências do presente Regulamento e que contenha os seus POP’s, com as instruções detalhadas sobre os
cronogramas, procedimentos e métodos empregados na realização de operações específicas relacionadas à
produção e de outras atividades de natureza geral adotadas pelo estabelecimento.
11.2. Todas as operações devem ser realizadas de acordo com o manual de procedimento. Qualquer
desvio das instruções ou dos procedimentos deve ser evitado; caso ocorra, o mesmo deve ser registrado e
aprovado por escrito pelo responsável técnico.
11.3. O manual de procedimentos deve ser claro e preciso o bastante para que, no caso de falta do
funcionário responsável por uma determinada operação, outro funcionário da área de produção seja capaz
de ler, entender e executar esta operação.
11.4. O manual de procedimentos pode ser, a critério do estabelecimento, mais abrangente e mais
rigoroso que o presente Regulamento.

ANEXO II
ROTEIRO DE INSPEÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS FABRICANTES E INDUSTRIALIZADORES DE ALIMENTOS PARA
ANIMAIS.
A - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
1-RAZÃO SOCIAL:
2-SIF

3- INSCRIÇÃO ESTADUAL

4-CNPJ / CPF:

5-FONE:

6-FAX:

7-ENDEREÇO ELETRÔNICO:
8-ENDEREÇO (Rua/Av):
11-BAIRRO:

9-N.º:
12- MUNICÍPIO:

15-CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE:

13-UF:

10-COMPL.:
14-CEP:

16-CÓDIGO:

17-CATEGORIA DE PRODUTOS:

Código:

Descrição da Categoria:

Código:

Descrição da Categoria:

Código:

Descrição da Categoria:

Código:

Descrição da Categoria:

Código:
Descrição da Categoria:
18-RESPONSÁVEL TÉCNICO –- CFMV - CFMV/Z - CREA:

19- MOTIVO DA INSPEÇÃO:
( ) ROTINA DE TRABALHO
( ) PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE VIGILÂNCIA
( ) ATENDIMENTO À DENÚNCIA
( ) REINSPEÇÃO
( ) COMUNICAÇÃO DO INÍCIO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTO DISPENSADO DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
( ) SOLICITAÇÃO DE REGISTRO
( ) OUTROS

C

SIM

B – AVALIAÇÃO

(*)

1 - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES
N
N
N

1.1 ÁREA
EXTERNA:

1.2 ACESSO:
1.3 PISO:
1.3.1

N

1.3.2

N

1.3.3

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Ausência de focos de contaminação na área externa; área livre de focos de insalubridade, de
objetos em desuso ou estranho ao ambiente, de animais (inclusive insetos e roedores) no pátio e
vizinhança; ausência de poeira; ausência nas imediações de depósito de lixo, de água estagnada,
dentre outros.
Direto, não comum a outros usos (habitação).
Material que permite fácil e apropriada higienização (liso, resistente, drenados com declive,
impermeável).
Em bom estado de conservação (livre de defeitos, rachaduras, trincas, buracos e outros).
Drenos, ralos com sistema de fechamento e sifonados e grelhas colocados em locais estratégicos
de forma a facilitar o escoamento.

1.4 TETOS:
Acabamento liso, impermeável, de fácil higienização, lavável e em cor clara.
1.4.1
Em bom estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, umidade, bolor, descascamentos).
1.4.2
1.5 PAREDES E DIVISÓRIAS:
Acabamento liso, impermeável, lavável, e de fácil higienização até uma altura adequada para
1.5.1
todas as operações
1.5.2
Em bom estado de conservação (livre de falhas, rachaduras, umidade, descascamento).
1.6 PORTAS:
Com superfície lisa, de fácil limpeza, ajustadas aos batentes, sem falhas de revestimento.
1.6.1
Existência de proteção contra insetos e roedores (telas milimétricas ou outro sistema).
1.6.1
Em bom estado de conservação.
1.6.2
1.7 JANELAS E OUTRAS ABERTURAS:
Com superfície lisa, de fácil limpeza, ajustadas aos batentes, sem falhas de revestimento.
1.7.1
Existência de proteção contra insetos e roedores (telas milimétricas ou outro sistema).
1.7.1
Portas externas com fechamento automático.
1.7.1

OBSERVAÇÕES

( * ) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.
(**) N. A. : Não se aplica

NÃO N. A.
(**)

C

B – AVALIAÇÃO

(*)

1 – EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES
N
I
I
I
I
I
N
I
I
N
N
N
N
N
N
I
N
I
N
N
I
N
I
I

N
N
N

1.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS:
Independentes para cada sexo (conforme legislação específica), identificados e de uso exclusivo
1.8.1
para os funcionários.
Instalações sanitárias com vasos sanitários; mictórios e lavatórios íntegros e em proporção
1.8.2
adequada ao número de empregados (conforme legislação específica).
Instalações sanitárias servidas de água corrente e conectadas à rede de esgoto ou fossa séptica.
1.8.3
Ausência de comunicação direta (incluindo sistema de exaustão) com a área de trabalho e de
1.8.4
refeições.
Portas com fechamento automático.
1.8.5
Pisos e paredes adequadas e em bom estado de conservação.
1.8.6
Iluminação e ventilação adequadas.
1.8.7
Instalações sanitárias dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabão
1.8.8
líquido, toalhas de papel não reciclado para as mãos ou outro sistema higiênico e seguro para
secagem.
Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual.
1.8.9
Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das mãos.
1.8.10
Vestiários com área compatível e armários individuais.
1.8.11
Duchas ou chuveiros em número suficiente (conforme legislação específica), com água fria ou
1.8.12
com água quente e fria.
Apresentam-se organizados.
1.8.13
1.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA OS VISITANTES E OUTROS:
1.9.1
Totalmente independentes da área de produção.
1.10 HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES:
Procedimentos documentados e disponíveis aos responsáveis pela higienização.
1.10.1
Produtos de higienização autorizados pelo Órgão Competente.
1.10.2
Disponibilidade dos produtos de higienização indicados nos procedimentos documentados
1.10.3
A diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso e aplicação obedecem
1.10.4
às instruções recomendadas pelo fabricante.
Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.
1.10.5
Disponibilidade dos utensílios indicados nos procedimentos documentados
1.10.6
Existência de rotina documentada (POP) e registros dos procedimentos de higienização.
1.10.7
1.11 ILUMINAÇÃO:
Natural ou artificial adequada à atividade desenvolvida, sem ofuscamento, reflexos fortes,
1.11.1
sombras e contrastes excessivos.
Luminárias, com proteção adequada e em bom estado de conservação.
1.11.2
Luz natural incide diretamente sobre os ingrediente, matérias-primas ou produtos acabados
1.11.3
1.12 VENTILAÇÃO:
Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o conforto térmico e o ambiente livre de
1.12.1
fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão e condensação de vapores sem causar
danos à produção.
Quando presente, sistema de exaustão e insuflamento com ar filtrado que garanta a troca de ar
1.12.2
suficiente para prevenir contaminações.
A corrente de ar vai da área limpa para a suja
1.12.3

OBSERVAÇÕES

( * ) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.
(**) N. A. : Não se aplica

SIM

NÃO N. A.
(**)

C

B – AVALIAÇÃO

(*)

1 - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES
I
I
I
N
I
I
N
I

I
N
N
N
N
N

1.13 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL:
1.13.1 Rede de
Ligados à rede pública ou sistema com potabilidade atestada.
abastecimento:
Existência de sistema de captação própria, protegido, revestido e localizado de acordo com a
1.13.2 Captação:
legislação.
1.13.3 Controle da Potabilidade atestada através de laudos laboratoriais periódicos; existência de registros desses
potabilidade:
controles.
1.13.4 Caixas
Com volume, pressão e temperatura adequados; dotadas de tampa em perfeitas condições de uso,
d'água e instalações livres de vazamentos, infiltrações e descascamentos e de fácil acesso.
hidráulicas:
Encanamento em estado satisfatório e ausência de infiltrações e interconexões, evitando a conexão
1.13.5
cruzada entre água potável e não potável.
Em perfeitas condições de higiene; livres de resíduos na superfície ou depositados; execução de
1.13.6
higienização periódica por pessoa habilitada ou empresa terceirizada, com comprovantes desse
serviço.
Existência de rotina documentada (POP) e registros dos procedimentos de higienização da caixa
1.13.7
d'água.
1.13.8
Gerado a partir de água potável quando utilizado em contato com o alimento ou superfície que
Abastecimento de
entre em contato com o alimento, não devendo conter qualquer contaminante.
vapor:
1.14 DESTINO DOS RESÍDUOS:
1.14.1
Resíduos Resíduos sólidos no interior do estabelecimento em recipientes tampados, de fácil limpeza e
sólidos:
transporte, devidamente identificados e higienizados constantemente; uso de sacos de lixo
apropriados.
1.14.2
Existência de área adequada para estocagem dos resíduos sólidos.
1.14.4 Resíduos
Tratados e lançados sem causar incômodo à vizinhança ou danos ao meio ambiente.
líquidos e gasosos:
1.14.5
Fossas, rede pública de esgotos, caixas de gordura em bom estado de conservação e funcionamento.
1.14.6
1.14.7

Existência de rotina documentada (POP) e registros dos procedimentos de controle do destino dos
resíduos.
Estabelecimento com licenciamento do órgão ambiental competente.

1.15 LEIAUTE:
N

1.15.1

I

1.15.2

Leiaute adequado ao processo produtivo: número, capacidade e distribuição das dependências de
acordo com o ramo, volume de produção e expedição.
Áreas distintas para recepção e depósito de matéria prima e ingredientes, produção, armazenamento
de produto acabado e expedição.

OBSERVAÇÕES

( * ) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.
(**) N. A. : Não se aplica

SIM NÃO N. A.
(**)

C

B – AVALIAÇÃO

(*)

2 – EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
N
I
N
I
N
I
N
N
N
N
I
N
I
N
N
I

2.1. EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS:
2.1.1
Equipamentos da linha de produção com modelo e número adequado ao ramo.
Dotados de superfície de contato com os alimentos lisas, íntegras, laváveis e impermeáveis;
2.1.2
resistentes à corrosão, de fácil limpeza e de material não contaminante.
2.1.3
Em bom estado de conservação e funcionamento, com proteção de correias e outras partes móveis.
2.2
MÓVEIS: (mesas, bancadas, vitrines, estantes)
Em número suficiente, de material apropriado, resistente, liso e impermeável, com superfícies
2.2.1
íntegras, sem rugosidades e frestas; em bom estado de conservação.
Com desenho que permita uma fácil limpeza.
2.2.2
2.3 UTENSÍLIOS:
Material não contaminante, resistentes à corrosão, de tamanho e forma que permitam fácil limpeza:
2.3.1
em bom estado de conservação e em número suficiente e apropriado ao tipo de operação utilizada.
Armazenados em local apropriado, de forma ordenada e protegidos contra a contaminação.
2.3.2
2.4 HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS, E DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS:
Procedimentos documentados e disponíveis aos responsáveis pela higienização.
2.4.1
Existência de um responsável pela operação de higienização.
2.4.2
Responsável pela operação de higienização devidamente treinado.
2.4.3
Produtos de higienização autorizados pelo Órgão Competente.
2.4.4
Disponibilidade dos produtos de higienização indicados nos procedimentos documentados
2.4.5
A diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso e aplicação obedecem às
2.4.6
instruções recomendadas pelo fabricante.
Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.
2.4.7
Disponibilidade dos utensílios indicados nos procedimentos documentados
2.4.8
Existência de rotina documentada (POP) e registros dos procedimentos de higienização das
2.4.9
instalações.

OBSERVAÇÕES

( * ) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.
(**) N. A. : Não se aplica

SIM NÃO N. A.
(**)

C

B – AVALIAÇÃO

(*)

3 – MANIPULADORES
N
I
I

N

N
I
N

N

3.1 VESTUÁRIO:
Utilização de uniforme de trabalho adequado à atividades.
3.1.1
Limpos e em bom estado de conservação.
3.1.2
Asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, sem adornos (anéis, pulseiras, brincos,
3.2 ASSEIO
etc.); manipuladores barbeados, com os cabelos protegidos.
PESSOAL:
3.3 HÁBITOS HIGIÊNICOS:
Lavagem cuidadosa das mãos antes da manipulação de alimentos, principalmente após qualquer
interrupção e depois do uso de sanitários; os manipuladores não espirram sobre os alimentos,
3.3.1
não cospem, não tossem, não fumam, não manipulam dinheiro ou outros atos que possam
contaminar o alimento.
Cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem das mãos e demais hábitos de
3.3.2
higiene, afixados em locais apropriados.
Ausência de afecções cutâneas, feridas e supurações; ausência de sintomas e infecções
3.4 ESTADO DE
respiratórias, gastrointestinais e oculares.
SAÚDE:
3.5 PROGRAMA Existência de rotina documentada (POP) e registros dos procedimentos de supervisão do estado
DE CONTROLE de saúde dos funcionários.
DE SAÚDE:
Existência de Equipamento de Proteção Individual
3.6 EPI:

OBSERVAÇÕES

( * ) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.
(**) N. A. : Não se aplica

SIM

NÃO

N. A.
(**)

C

SIM

B – AVALIAÇÃO

(*)

4 – FLUXO DE PRODUÇÃO
N
N
N
N
N
I
I

N

4.1 MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES
4.1.1
As operações de recepção da matéria-prima e ingredientes são realizadas em local protegido e
isolado da área de processamento.
Matérias-primas e ingredientes identificados e inspecionados na recepção; existência de planilhas de
4.1.2
controle na recepção (características organolépticas, condições de transporte e outros).
As matérias-primas, ingredientes e ou materiais em quarentena estão devidamente identificados.
4.1.3
Existência de procedimentos documentados descrevendo o destino das matérias-primas e
4.1.4
ingredientes reprovados no controle efetuado na recepção.
Existência de evidências do cumprimento deste procedimento.
4.1.5
Embalagens e rótulos adequados à legislação.
4.1.6
4.1.7
Critérios estabelecidos para a seleção das matérias-primas são baseados na segurança do produto.

4.1.9

N
I
I
N
I
I
I
I
N
I
I
I
N

I
N
I
I
N
N

Armazenamento em local ventilado, sem presença de fungos; sobre estrados, distantes do piso, ou
sobre paletes, bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado, afastados das paredes e
distantes do teto de forma que permita fácil limpeza e circulação de ar; em bom estado de
organização e limpeza.

4.1.8

O uso das matérias-primas, ingredientes respeita a ordem de
entrada dos mesmos.

Produtos avariados, com prazo de validade vencido, ingredientes rejeitados são identificados,
fechados e armazenados em local apropriado, de forma organizada e limpa.
Acondicionamento adequado das embalagens dos produtos a serem processados.
4.1.11
4.2 FLUXO DE PRODUÇÃO:
Controle da circulação e acesso do pessoal.
4.2.1
Retirada freqüente dos resíduos e rejeitos das salas de produção.
4.2.2
Conservação adequada de materiais de reprocesso.
4.2.3
Ordenado, linear, unidirecional, sem cruzamento entre as linhas de produção.
4.2.4
4.3 MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS:
Operação de forma higiênica.
4.3.1
Produto manipulado o mínimo necessário.
4.3.2
Existência de lavatórios na área de manipulação com água corrente, em posição estratégica em
4.3.3
relação ao fluxo de produção e serviço.
Lavatórios em perfeitas condições de higiene, dotados de sabão líquido e toalhas de papel não
4.3.4
reciclável ou outro sistema higiênico e seguro.
4.4 EMBALAGEM E ROTULAGEM DO PRODUTO FINAL:
4.4.1
Embalagens íntegras e higiênicas e bem acondicionadas.
Dizeres de rotulagem com identificação visível e de acordo com a legislação vigente.
4.4.2
4.5 ARMAZENAMENTO DO PRODUTO-FINAL:
Alimentos armazenados separados por tipo ou grupo, sobre estrados distantes do piso, ou sobre
4.5.1
paletes, bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado, afastados das paredes e
distantes do teto de forma a permitir fácil limpeza e circulação de ar.
Ausência de material estranho, estragado ou tóxico.
4.5.2
Armazenamento em local limpo e conservado
4.5.3
Controle adequado e registro de temperatura.
4.5.4
4.6 TRANSPORTE DO PRODUTO FINAL:
4.6.1
Produto transportado na temperatura e umidade especificada no rótulo.
Veículo limpo, com cobertura para proteção de carga.
4.6.2
O transporte mantém a integridade do produto.
4.6.3
4.1.10

OBSERVAÇÕES

( * ) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.
(**) N. A. : Não se aplica

NÃO

N. A.
(**)

C

B – AVALIAÇÃO

(*)

5 - SISTEMA DA GARANTIA DE QUALIDADE
I
N
N
N
N
I
N
I
N

I
N
N
N
N
I
N
I
N
N

5.1 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO:
Existência de Manual de Boas Práticas de Fabricação que descreva os procedimentos adotados no
estabelecimento.
Rotinas documentadas para as operações principais da produção e manipulação.
5.1.2
5.2 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
Existência de procedimento documentado de manutenção preventiva dos equipamentos.
5.2.1
Existência de registro manutenção preventiva dos equipamentos.
5.2.2
Existência de procedimento documentado de calibração dos equipamentos de medição.
5.2.3
Existência de registro da calibração dos equipamentos de medição.
5.2.4
5.3 PROGRAMA DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS:
Existência de procedimentos documentados de controle integrado de pragas (incluindo lista de
5.3.1
produtos utilizados, método de aplicação, mapas de pontos de armadilha, etc.).
No caso de uso de produtos no Controle Integrado de Pragas, os mesmos apresentam registro no
5.3.2
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
Existência de rotina documentada (POP) e registros dos procedimentos do controle integrado de
5.3.3
praga.
5.4 PROGRAMA DE TREINAMENTO DE PESSOAL E SUPERVISÃO:
Existência de Programa de treinamento relacionados à higiene pessoal e à manipulação dos
5.4.1
produtos.
Existência de registros desses treinamentos.
5.42
5.4.3
Existência de supervisão da produção.
5.5 PROGRAMA DE RECOLHIMENTO (recall):
Existência de um Programa de Recolhimento de produtos.
5.5.1
5.5.2
Existência de rotina documentada (POP) e registros dos lotes/partidas recolhidos.
5.6 CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL:
5.6.1
Existência de controle de qualidade do produto final
Controle de qualidade do produto final realizado no estabelecimento.
5.6.2
5.6.3
Existência de equipamentos e materiais necessários à realização da análise do produto-final
Existência de rotina documentada (POP) e registros dos procedimentos do controle da qualidade
5.6.4
do produto final.
5.6.5
Controle de qualidade do produto final terceirizado.
5.1.1

OBSERVAÇÕES

( * ) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.
(**) N. A. : Não se aplica

SIM

NÃO

N. A.
(**)

C – CONCLUSÃO

D – CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

(

) GRUPO 1 - 100 A 70% de atendimento dos itens imprescindíveis

(

) GRUPO 2 - 69 A 30% de atendimento dos itens imprescindíveis

(

) GRUPO 3 - 29 A 0% de atendimento dos itens imprescindíveis

E – RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

____________________________

____________________________

Nome e assinatura do responsável

Nome e assinatura do responsável

F – RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

______________________________________
Nome e assinatura do responsável pelo estabelecimento

LOCAL:

DATA:

_____ / _____ / _____

Indústria do Couro: Programa de Qualidade e Estratificação de Mercado
com Base em Características do Couro
Manuel Antonio Chagas Jacinto1
Mariana de Aragão Pereira1
Introdução
O setor de couros é um dos que apresenta maior abertura ao comércio
exterior, gerando emprego, renda e divisas significativas para o Brasil. A indústria do
couro tem, no entanto, encontrado dificuldades para obter matéria-prima de
qualidade, essencial ao desenvolvimento de seu parque industrial, especialmente
para as fases de maior valor agregado (couros semi-acabados, ou crust, e acabado).
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através da
publicação da Instrução Normativa nº 12, em 18 de dezembro de 2002, estabeleceu
os critérios de classificação do couro bovino conforme os defeitos presentes na pele
do animal, assim como o local onde o técnico deve se posicionar para fazer a
avaliação. Entretanto, a subjetividade da análise, feita a olho desarmado, pode vir a
comprometer a adoção do sistema. Nesse sentido, a Embrapa Gado de Corte vem
desenvolvendo estudos de avaliação técnica e operacional do Sistema de
Classificação do Couro Bovino, com o objetivo de verificar a sua exeqüibilidade na
prática. Se o sistema se mostrar adequado, a sua implementação deve equacionar
um dos principais entraves ao desenvolvimento do complexo coureiro do país: a
baixa qualidade da matéria-prima.
Outra iniciativa do MAPA que pode auxiliar no sistema de classificação e,
conseqüentemente, facilitar o estabelecimento da política de remuneração
diferencial do empresário rural é o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação
de Origem, ou SISBOV, instituído em 9 de janeiro de 2002, por meio da Instrução
Normativa nº 1. O item 8.5 do anexo dessa Instrução Normativa determina que os
frigoríficos responsáveis pelo abate dos animais devem devolver ao Serviço de
Inspeção Federal do MAPA, os documentos de identificação dos animais. Dessa
forma, os dados relativos à identificação de cada animal podem ser repassados para
os curtumes, facilitando o estabelecimento do sistema de remuneração diferencial
ao pecuarista.
Aspectos da Cadeia Produtiva de Couros Bovinos
O início da cadeia do couro se dá na atividade pecuária, que, em função da
diversidade de sistemas de produção de gado de corte, resulta em peles de
qualidade distintas. O Brasil é potencialmente um dos maiores produtores mundiais
de bovinos, com um rebanho em expansão (Figura 1), estimado em
aproximadamente 167,4 milhões de cabeças, e volume de abate ascendente (Figura
2). A taxa de desfrute é de aproximadamente 24,2%, acima da média mundial
(23%), porém, inferior ao da maioria dos principais países produtores de gado
bovino.
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Figura 1- Evolução do rebanho brasileiro

Figura 2 – Evolução dos abates de
bovinos

A região Centro-Oeste detém o maior rebanho bovino (aproximadamente 34%
do efetivo nacional), participando com 31% da disponibilidade de peles bovinas
brasileiras. Entretanto, sua participação na produção de couros é de apenas 15%,
pois a maioria dos curtumes está localizada nos Estados de São Paulo e Rio Grande
do Sul, com 193 e 231 empresas (ABQTIC, 2004), correspondendo,
respectivamente, a 24% e 28,6% do total nacional. Suas plantas processam a pele
até o estágio “wet blue”, ou do “wet blue” ao acabado ou do semi-acabado (crust) ao
acabado. Alguns frigoríficos já estão industrializando a pele até “wet blue”, ocupando
parte do espaço dos curtumes completos, na busca por aumento da qualidade e
redução de custos, viabilizados pelos ganhos tributários, financeiros e logísticos
(Frizzo Filho, 2002).
A cadeia produtiva de couro encontra-se entre aquelas em que o Brasil
apresenta fortes indicadores de competitividade, apresentando superávit nos saldos
comerciais desde o início da década de 90 (MDIC, 2002). Entre abril de 2003 e
março de 2004, as exportações de carne bovina renderam US$ 1,67 bilhão ao país,
segundo o presidente do Fórum Nacional de Pecuária de Corte da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antenor Nogueira. Os números mostram que
o Brasil deve ser, em 2004, pelo segundo ano consecutivo, o maior exportador
mundial de carne bovina em volume (DORIA, 2004). Essa tendência também é
notada na comercialização de couros e calçados, com superávit de
aproximadamente US$ 1,4 bilhão, somente nos primeiros seis meses de 2003
(CICB, 2003).
Considerando somente o segmento de curtumes as exportações em 2003,
ultrapassaram R$ 2,5 bilhões (Tabela 1).
Tabela 1 - Exportações brasileiras de peles e couros em 2003.
Peles e Couros
Salgado
Wet Blue
Semi-acabado (Crust)
Acabado
Total

2003
Unidades
259.460
13.264.020
2.486.510
5.886.370
21.896.360

US$
2.500.000
390.680.000
173.930.000
468.980.000
1.036.090.000

Fonte: CICB/SECEX/AICSUL

O potencial de crescimento do complexo coureiro-calçadista é muito grande,
especialmente se considerada a agregação de valor à matéria-prima, visto que a
produção brasileira, em sua maioria, se concentra em produtos de baixo valor
comercial. Cada couro “wet blue” exportado gera uma receita cambial de US$ 30 a
2

US$ 35. Se esse mesmo couro fosse transformado em calçados no Brasil, poderia
gerar, no mínimo, US$ 250 (25 pares/couro). A capacidade instalada da indústria
coureira permite ao Brasil o processamento de todo o couro “wet blue” aqui
produzido, já que conta com as instalações e as tecnologias necessárias. No
entanto, medidas governamentais de redução de alíquota de exportação que
privilegiam o comércio de produtos de menor valor agregado resultam na evasão
dessa matéria-prima, muito valorizada no exterior (CICB, 2002).
O aumento da competitividade do produto nacional passa pela questão da
redução do “Custo Brasil”. Entretanto, longe de uma solução definitiva, o CICB
resolveu traçar outras alternativas para melhorar o desempenho do setor coureiro
brasileiro, tais como concentrar esforços na exportação de couros semi-acabados e
acabados, em detrimento da exportação de peles salgadas e couro "wet blue", de
baixo valor agregado.
Apesar da posição de destaque no cenário mundial, o Brasil tem enfrentado
problema com a qualidade das peles decorrente da falta de sinergia entre os
compartimentos da cadeia produtiva. O controle sanitário deficiente, manejo
inadequado, instalações impróprias, são alguns dos problemas que contribuem para
a ocorrência de defeitos nas peles que, após o curtimento, resultam em couros de
baixa qualidade.
Desafios da Cadeia Produtiva do Couro Bovino
As peles e couros sempre tiveram importância na economia do país desde o
período colonial. Segundo Antonil (1718), no início do século XVIII, a Bahia produzia
25 mil couros, Pernambuco, 20 mil, Rio de Janeiro e outras Capitanias do Sul, 10
mil.
Apesar de sua importância, as peles ainda continuam sendo consideradas
subproduto da atividade pecuária e, como tal, relegada a condição inferior à da
carne. A Embrapa Gado de Corte, por meio do Programa de Carne e Couro de
Qualidade, vem demonstrando que, na produção de um animal de qualidade,
também é produzido um couro de qualidade, pois pressupõe a utilização de técnicas
e cuidados adequados ao bem estar e desempenho animal.
A baixa qualidade do couro bovino disponível no mercado interno tem limitado
desempenhos mais expressivos do setor coureiro, impossibilitando o país de
agregar valor ao produto e usufruir as oportunidades possibilitadas pela
comercialização do couro acabado, de melhor cotação no mercado (SEBRAE,
2001). Estima-se que nos Estados Unidos 85% do couro produzido seja de primeira
qualidade, ao passo que no Brasil, esse percentual é de apenas 8,5% (CARDOSO
et al, 2001).
As circunstâncias que envolvem a qualidade da matéria-prima são bem
conhecidas pelo setor coureiro, como demonstra a quantidade e o nível das
publicações geradas por instituições competentes na análise do problema (PAVAN,
1983; HORN, 1984; ROCHA & OLIVEIRA, 1984; ROCHA & OLIVEIRA, 1985;
MELHORIA, 1988; FLORES, 1992; FOCKINK, 1992; FRIZZO FILHO, 1992;
VOGELAAR, 1992; BELLO, 1993; FERRARI, 1993; FRIZZO FILHO, 1993; MÜLLER,
1993; SEVERO, 1993; MÜLLER, 1994; LEHMANN, 1995; GOMES, 1998a, 1998b,
2000).
Apesar do cenário favorável ao crescimento do setor de couros no Brasil,
alguns problemas de ordem conjuntural têm sido observados, reflexo da abertura
econômica e da flutuação cambial, expondo o produto nacional à concorrência
internacional e, conseqüentemente à maior competitividade dos mercados
(CORRÊA, 2001). Entretanto, são os entraves de dimensão estrutural os que têm
3

limitado a eficiência do processamento industrial de peles e couros. Dentre eles, o
principal é a melhoria da qualidade do produto final, cujo nível depende da melhoria
da qualidade da matéria-prima, a pele.
O problema da qualidade da matéria-prima está no fato de que, via de regra,
o pecuarista não é remunerado pela qualidade do couro. Portanto, não há
mecanismos de mercado para induzir a redução de danos à pele, já que os cuidados
necessários para garantir menor incidência de defeitos incorrem, necessariamente,
em custos adicionais (MDIC, 2002). De acordo com Gomes (2002), atualmente, o
couro é remunerado através do sistema “bica corrida”, isto é, em média, o pecuarista
recebe pelo couro cerca de 7% a 8% do valor da arroba do boi gordo, independente
de sua qualidade, o que representa menos de 50% do valor pago aos produtores
americanos e europeus. Entretanto, não há uma política explícita de remuneração
do couro, que torne claro ao produtor o valor recebido pela matéria-prima.
O sistema de produção animal, tipicamente extensivo e de longo prazo, expõe
os bovinos por mais tempo aos elementos causadores de defeitos na pele, como os
parasitas, as cercas de arame farpado, os ferrões, a prática de marcação a ferro
quente fora dos locais recomendados, cujas injúrias inutilizam a parte nobre do
couro.
Em meados da década de 1980, Rocha & Oliveira (1985) aprofundaram
estudos sobre os dois períodos mais críticos para a qualidade das peles bovinas,
quais sejam, do nascimento do animal ao embarque para o abate (em geral, mais de
dois anos) e do embarque à salga e armazenamento ou beneficiamento pelos
curtumes (poucos dias). Os resultados indicaram que cerca de 60% dos defeitos na
pele são provenientes do manejo dos animais na propriedade rural, os demais,
ocorrem durante o transporte da fazenda para o frigorífico, na esfola e na salga
(ROCHA e OLIVEIRA, 1985; GOMES, 2002, MDIC, 2002).
Tendo em vista que 40% dos defeitos são ocasionados em poucos dias,
ROCHA & OLIVEIRA (1985), VOGELLAR (1992) e FERRARI (1993) justificam que
as campanhas de conscientização devem priorizar o período que se estende do
embarque ao processamento, pois os resultados podem ter impactos já no curto
prazo (Tabela 2).
Tabela 2 - Participação relativa das causas que originam peles de baixa qualidade,
desde o nascimento do bovino até o curtume.
Período

1º

Do nascimento ao embarque para
abate; atuação do pecuarista
(mais de dois anos)

2º

Do embarque ao abate e salga;
atuação do abatedor / curtume
(2 a 3 dias)

Participação (%)*
1
2
3
1. Ectoparasitas
40
40
30
2. Marcas de fogo
10
10
5
3. Traumas de manejo
5
5
10
4. Acidentes (pasto/curral)
5
5
5
5. Traumas de transporte
10
10
5
6. Técnica de esfola deficiente 10
15
15
7. Conservação deficiente
20
15
30
Causas

* Fonte: 1 - ROCHA & OLIVEIRA, 1985; 2 - VOGELLAR, 1992; 3 - FERRARI, 1993.

No âmbito do setor produtivo, os defeitos mais freqüentes são ocasionados
por ectoparasitas. As lesões causadas pelas fases parasitárias do carrapato-do-boi
(Boophilus microplus) são severas (ALVES-BRANCO, 1986), quando os animais são
abatidos no período de 30 a 60 dias após a desinfestação. Nessa situação, as
lesões encontram-se parcialmente cicatrizadas ao passo que, o abate, decorridos 90
dias pós-desinfestação, proporciona cicatrização total das lesões (Figura 3),
minimizando significativamente o aspecto visual dos defeitos no couro curtido.
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Entretanto, o caráter irreversível das lesões torna-se evidente quando se procede ao
tingimento do couro caracterizando a limitação nas possibilidades de uso do produto.

Figura 3 - Fotomicrografia da superfície de um couro. A seta indica o tecido
recomposto originado da lesão causada pelo hipostômio do Boophilus
microplus. Aumento = 10x.
O Carrapato (Boophilus microplus) aparece em 98% dos municípios
brasileiros, já a mosca do berne (Dermatobia hominis), outro ectoparasita de
importância econômica, está presente em 77% deles (VERÍSSIMO, 1991). O berne
(Figura 4), além de proporcionar reflexo negativo na produção de leite e carne, é
responsável por danos irreversíveis no couro bovino, principalmente se as larvas
estiverem presentes na pele, no momento do abate, resultando em couros com
orifícios. Se as larvas já tiverem sido eliminadas, as lesões cicatriciais formam
nódulos que depreciarão o produto final (MEDEIROS, 2002).

Figura 4 - Fotografia de larvas de mosca do berne (Dermatobia hominis). 75% do
tamanho natural.
A mosca-do-chifre (Haematobia irritans) normalmente ataca a região dos
flancos e da anca, causando numerosas lesões. Seus danos são mais expressivos
no desempenho do animal, visto que, ao consumirem sangue, causam prurido nos

5

animais, obrigando-os a se movimentarem para se livrar do incômodo, ocasionando
o stress e, conseqüentemente, a perda de peso.
Diante dos fatos, percebe-se a necessidade de cuidados específicos com o
rebanho, especialmente se for considerado que, além do comprometimento do
couro, esses e outros ectoparasitas, promovem perdas corporais que podem chegar
a 92,2 kg/animal/ano (GOMES, 2002).
Qualquer programa de melhoria deve ser dinâmico, assim como a pecuária e
o restante da cadeia produtiva, determinando ajustes e reformulações constantes
nas estratégias de ação e, conseqüentemente, nas metodologias adotadas. É
natural que o estabelecimento de um programa de qualidade busque a eliminação
das causas da baixa qualidade atendendo, prioritariamente, aquelas de impacto no
curto prazo (Tabela 3). Entretanto, não se pode esquecer que no longo prazo a
melhoria somente poderá ocorrer se hoje se iniciarem as campanhas de
conscientização do setor produtivo.
O Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil – CICB, com a publicação do
documento “Planejamento Estratégico”, vem desenvolvendo desde 1996 um extenso
programa de melhoria da pele. Esse projeto tem como objetivo a integração dos
pecuaristas, frigoríficos e curtumes numa missão parceira de valorização do couro
nacional. Atualmente, o “Programa de Melhoria da Qualidade do Couro Cru”,
estabelecido pelo CICB e a Agência de Promoção de Exportações – APEX, tem
promovido treinamentos em vários estados brasileiros. Este programa prevê, de
forma sistemática, o treinamento dos envolvidos em seu nível de atuação, e a
conscientização por meio de manuais e folders em linguagem e apresentação
compatíveis com o público alvo.
Outro aspecto que deprecia substancialmente a qualidade da pele bovina é a
marcação a ferro mal conduzida. Desde 21 de outubro de 1942, o Decreto-lei 4.854,
que regulamenta a aplicação da marca de fogo em bovinos, define o local de
marcação e o tamanho das marcas, em seus artigos 1º e 2º, respectivamente - “Aos
proprietários de gado bovino que infringirem o disposto nos artigos 1º e 2º deste
Decreto-lei será aplicada a multa de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00) por animal marcado
em desacordo com o que prescrevem aqueles dispositivos, elevada ao dobro em
caso de reincidência”.
É antiga e flagrante a ocorrência de arbitrariedade quanto à marcação a fogo
(Figura 5). É controverso o fato de a pecuária utilizar métodos modernos de
produção, porém ainda desconhecer a metodologia correta de marcação (Figura 6).

Figura 5: Marcação incorreta.

Figura 6: Marcação correta.

'Fonte: CICB, 2002
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Por que essas determinações não foram atendidas pelos empresários rurais
que, segundo o mesmo decreto, estariam, desde então, obrigados a marcar a fogo
seus animais? Talvez porque os animais sejam marcados em troncos de contenção,
e não em rodeio, e a marcação aconteça simultaneamente às outras práticas de
manejo. O fácil acesso à região dorsal e a visualização facilitada por parte dos
peões montados em cavalo são outras justificativas comuns para a marcação
errônea. Com essa prática, compromete-se justamente, a região mais valiosa da
pele, o dorso, cujos feixes de fibras de colágeno são mais grossos e entrelaçados.
Estratificação do Mercado com Base em Características das Peles
No Brasil, a classificação comercial de peles de animais domésticos, instituída
pelo Decreto nº 6.588, de 11 de dezembro de 1940, modificado pelo nº 6.921, de 5
de março de 1941, era composta de quatro classes – primeira à quarta classificação.
Atualmente, o meio comercial reconhece que não existem peles bovinas de primeira,
segunda e terceira classificação, sendo considerada rara, a de quarta. São utilizadas
as classificações – quinta, sexta, sétima e refugo. Porém, com a multiplicação dos
sistemas intensivos de produção para obtenção de animais precoces, este quadro
tende a mudar, permitindo a obtenção de peles de melhor qualidade através da
gestão do negócio, com maior controle das variáveis que afetam essa qualidade.
Dados dos 20 maiores curtumes brasileiros que trabalham principalmente
com couros “verdes” ou “in natura” oriundos de frigoríficos (SEVERO, 1993), utilizam
a classificação em “wet blue” apresentada na Tabela 3.
Tabela 3 - Classificação do “wet blue” dos 20 maiores curtumes brasileiros
Classe
1ª e 2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
Refugo

Ocorrência (%)
8,56
25,34
30,55
19,61
10,70
5,24

Para o Curtume Orlando do município de Franca, SP, que processava couro
"tipo frigorífico", em setembro de 1995, não havia couros de primeira e segunda
classificação (Tabela 4).
Tabela 4 - Classificação de couro “tipo frigorífico” no Curtume Orlando, município de
Franca, SP.
Classe
1ª e 2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
Refugo

Ocorrência (%)
5
20
50
20
5

Para reverter esse quadro, é necessário o estabelecimento de políticas de
remuneração diferencial pela qualidade do couro, induzindo o pecuarista a preservar
a pele do animal. Assim, além do preço do couro, embutido na cotação da arroba do
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boi gordo, o produtor receberia um sobre-preço relativo à classificação do produto
ofertado. Essa modalidade de negócio foi proposta por Frizzo Filho (1993), na qual
todo couro deve ser identificado ou segregado durante o processamento até o
estágio de “wet blue”, quando pode ser medido, avaliado e classificado. Segundo
ele, a implantação de um sistema de incentivo ao produtor por uma melhor
qualidade da pele bovina somente é possível após a classificação.
Atendendo à essas expectativas, o Curtume Braspelco, localizado no
município de Uberlândia, MG, estabeleceu um sistema de remuneração extra, em
relações comerciais com três fornecedores. O primeiro entrega pele padrão “Brasil
Central” (Tabela 5), o segundo, padrão “Precoce” (Tabela 6), e o terceiro, padrão
“Precoce” da empresa Carpa Serrana de Barra do Garça, MT (Tabela 7).
Tabela 5 - Classificação dos couros oriundos de peles padrão “Brasil Central”, pelo
curtume Braspelco, MG.
Classe
Classificação(%)
Índice**
Diferencial
AA*
0,0
1,25
0,0000
A
13,0
1,17
0,1521
B
30,0
1,09
0,3270
C
35,0
1,00
0,3500
D
12,0
0,88
0,1059
E
6,0
0,75
0,0450
F
4,0
0,50
0,0200
100
1,0000
* Essa classe equivale ao couro de terceira na classificação comercial corrente.
** Índice preconizado por Frizzo Filho (2004)

Cálculo para remuneração do frigorífico/pecuarista:
Custo da pele “in natura” (R$/kg)
------------------------------------Massa média (kg/pele)
------------------------------------Valor da pele (R$/pele) – sem ICMS, à vista -------------------------------------

2,21
42,00
93,00

Tabela 6 - Classificação dos couros oriundos de peles padrão “Precoce”, pelo
curtume Braspelco, MG.
Classe
Classificação(%)
Índice**
Diferencial
AA*
5,0
1,25
0,0625
A
25,0
1,17
0,2925
B
35,0
1,09
0,3815
C
25,0
1,00
0,2500
D
10,0
0,88
0,0883
E
0,0
0,75
0,0000
F
0,0
0,50
0,0000
100
1,0748
* Essa classe equivale ao couro de terceira na classificação comercial corrente.
** Índice preconizado por Frizzo Filho (2004)

Cálculo para remuneração do frigorífico/pecuarista:
Custo da pele “in natura” (R$/kg)
--------------------------------------- 2,21
Massa média (kg/pele)
--------------------------------------- 42,00
Valor da pele (R$/pele) – sem ICMS, à vista --------------------------------------- 93,00
Valor da pele (93,00 x 1,0748) R$/pele
--------------------------------------- 99,96
Diferencial (R$/pele)
--------------------------------------- 6,96
Proposta Braspelco (+70% do diferencial)
--------------------------------------- 4,87
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Tabela 7 - Classificação dos couros oriundos de peles padrão “Precoce” da empresa
Carpa Serrana, MT, pelo curtume Braspelco, MG.
Classe
Classificação(%)
Índice**
Diferencial
AA*
30,0
1,25
0,3750
A
50,0
1,17
0,5850
B
20,0
1,09
0,2180
C
0,0
1,00
0,0000
D
0,0
0,88
0,0000
E
0,0
0,75
0,0000
F
0,0
0,50
0,0000
100
1,1780
* Essa classe equivale ao couro de terceira na classificação comercial corrente.
** Índice preconizado por Frizzo Filho (2004)

Cálculo para remuneração do frigorífico/pecuarista:
Custo da pele “in natura” (R$/kg)
------------------------------------- 2,21
Massa média (kg/pele)
------------------------------------- 42,00
Valor da pele (R$/pele) – sem ICMS, à vista ------------------------------------- 93,00
Valor da pele (93,00 x 1,1780) R$/pele
------------------------------------- 109,56
Diferencial (R$/pele)
------------------------------------- 16,56
Proposta Braspelco (+70% do diferencial)
------------------------------------- 11,59
A estratificação do mercado é determinada pela classificação do couro, e
essa, pelo tipo e quantidade dos defeitos. Portanto, um couro de baixa classificação
(7ª), pode valer aproximadamente US$ 50,00, porém um couro de boa classificação
(3ª), chega a US$ 90,00. Na Tabela 8, pode-se observar a estratificação do preço do
couro “wet blue” em função de sua classificação.
Tabela 8 - Preço do couro inteiro "wet blue" e couro acabado para estofamento, em
Campo Grande - MS e Monte Negro - RS (abril de 2004).
Classificação Preço do "wet blue"
Comercial
R$/m2
5ª
35,00
6ª
30,00
7ª
27,00
* Os couros variam de 4,2 a 4,8 m2

Preço do "wet blue"
R$/couro*
147,00 - 168,00
126,00 - 144,00
113,00 - 129,00

* Estofamento

Até recentemente não existiam meios que permitissem efetuar, com
segurança, a verificação da qualidade das peles, pois os defeitos são avaliados
pelos curtumes quali-quantitativamente, após a remoção dos pêlos. Com a
publicação da Instrução Normativa nº 12, em 2002, pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) foi estabelecido os critérios de classificação da
pele bovina baseado nos defeitos presentes. Tendo como referência essa Instrução,
a Embrapa Gado de Corte vem desenvolvendo estudos para verificar possibilidade
de adoção do Sistema de Classificação do Couro Bovino. Se o sistema se mostrar
adequado, a sua implementação deve equacionar um dos principais entraves ao
desenvolvimento do complexo coureiro do país: a baixa qualidade da matéria-prima.
O sistema de classificação de couros é, portanto, pré-requisito para qualquer
iniciativa que se pretenda desenvolver nesse sentido.

9

Referências Bibliográficas
ABQTIC, Associação Brasileira de Técnicos e Químicos da Indústria do Couro. Guia
brasileiro do couro 2004. Estância Velha, RS, p. 10-26, 2004. 250p.
ALVES-BRANCO, F. P. J. Aspectos macroscópicos da cicatrização e reversão de
lesões produzidas pelo Boophilus microplus na pele de Bos taurus. Porto Alegre:
UFRGS, 1986, 57p. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Universidade
Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
ANTONIL, J. A. Pela abundância do gado, & courama, & outros contratos reaes.
Cultura e Opulência do Brasil. Lisboa, p. 182-193, 1718.
BELLO, J. F. Matéria-prima, qualidade urgente - fase 2. Revista do couro, Estância
Velha, RS, n.92, p.30-37, 1993.
CARDOSO, E., et al. Análise da cadeia produtiva de peles e couros no Brasil.
Embrapa, Comunicado técnico, Campo Grande, n. 68, p. 1-4, nov. 2001.
CICB, Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil. Couro: Esse negócio vale ouro
para o Brasil e rende muito mais do que a carne. Brasília: DF, 2002. 11p.
CICB, Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil. Couro: Exportação de couro:
janeiro a julho de 2003. Brasília: DF, 2003. 5p.
CORRÊA, A. R. O Complexo coureiro-calçadista brasileiro. BNDES Setorial, Rio de
Janeiro, n. 14, p. 65-92, set. 2001.
DÓRIA, V. Receita com exportação de carne bovina cresceu 45% em março.
Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro: RJ, abr. 2004.
FERRARI, W. A. Couro bovino brasileiro - riqueza e desperdício. Revista do Couro,
Estância Velha, RS, n.91, p.53-63,1993.
FLORES, A. Matéria-prima couro - Normas para o boi vivo. Revista do Couro,
Estância Velha, RS, p.18, 1992.
FOCKINK, H. Matéria-prima, diagnóstico da situação atual.
Estância Velha, RS, p.54-61, 1992.

Revista do Couro,

FRIZZO FILHO, A. J. Problemática da matéria-prima, Perspectiva de melhoria da
qualidade e do abastecimento de couros crus. Revista do couro, Estância Velha,
RS, p.57-59, 1992.
FRIZZO FILHO, A. J. Problema é da fazenda até a chegada no curtume. Revista do
couro, Estância Velha, RS, n.92, p.65-66, 1993.
FRIZZO FILHO, A. J. Visão estratégica da indústria do couro no Brasil. Revista
Courobussiness, n. 22, mai./jun., 2002.
GOMES, A. Como melhorar a qualidade do couro. Gado de corte informa, Campo
Grande, v. 10, n. 3, p. 3, set. 1997.
10

GOMES, A. Berne: um pequeno parasito, porém, um grande problema. Divulgação
CNPGC EMBRAPA, Campo Grande, MS, mar. 1998a, n. 27. Disponível em
http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/divulga/GCD27.html.
________ Controle do carrapato do boi: um problema para quem cria raças
européias.. Divulgação CNPGC EMBRAPA, Campo Grande, MS, ago. 1998b, n. 31.
Disponível em http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/divulga/GCD31.html.
________ Carrapato-de-boi: prejuízos e controle.. Divulgação CNPGC EMBRAPA,
Campo
Grande,
MS,
dez.
2000,
n.
42.
Disponível
em
http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/divulga/GCD42.html.
GOMES, A. Aspectos da cadeia produtiva do couro bovino no Brasil e em Mato
Grosso do Sul. In: CARDOSO, E. et al. Reuniões Técnicas sobre Couros e Peles.
Palestras e proposições: Reuniões Técnicas sobre Peles e Couros, 25 a 27 de
setembro e 29 de outubro a 1º de novembro de 2001. Campo Grande: Embrapa
Gado de Corte, 2002. p. 61-72 (Embrapa Gado de Corte: Documentos, 127).
HORN, S.C., ARTECHE, C. C. Carrapato, berne, bicheira no Brasil. Inquérito.
Boletim de Defesa Sanitária Animal do Ministério da Agricultura, maio/1984.
LEHMANN, D. et al. Estudo preliminar para quantificar prejuízos por conservação
deficiente da matéria-prima pele. Revista do Couro, Estância Velha, RS, p.56, 1995.
MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Diagnóstico da
Cadeia Produtiva de Couro e Calçados. Brasília, Abr. 2002.
MEDEIROS, E. M. C. Produção de couro bovino de melhor qualidade no pantanal
de Mato Grosso do Sul e estratégias de inserção na cadeia do agronegócio. Campo
Grande: UFMGS, 2002. 76p. Monografia (Especialização em Gestão Estratégica de
Agronegócios – MBA) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2002.
MELHORIA de pele bovina. Globo Rural, Manuel A. C. Jacinto, Uriel Franco da
Rocha, Franca-SP/Uberaba-MG, TV Globo, 1988. Fita de vídeo (30 min), VHS, son.,
color., 12mm.
MÜLLER, J. Pesquisa apontará caminhos para uma melhor qualidade. Revista do
Couro, Estância Velha, RS, n.96, p.18, 1993.
MÜLLER, J. Esforço conjunto para reverter a qualidade da matéria-prima. Revista
do Couro, Estância Velha, RS, n.100, p.41, 1994.
PAVAN, CLODOWALDO Moscas varejeiras ameaçam rebanho brasileiro. Revista
do Couro, Estância Velha, RS, n.36, p.10, 1983.
ROCHA, U. F., OLIVEIRA, W. F. Bernes, bicheiras (miíase) e carrapatos: Grandes
responsáveis pela má qualidade do couro bovino. Departamento de Ciência e
Tecnologia, São Paulo, SP, p.1-15, 1984.
ROCHA, U. F., OLIVEIRA, W. F. Medidas aconselháveis para a melhoria da
qualidade couro. Couros e Calçados, Franca, v.9, n.1, p.1-6, 1985.
11

SEBRAE. Cadeia produtiva de carne bovina e o Mato Grosso do Sul. (Documento
Final). Campo Grande: SEBRAE-MS, 2001. 54p.
SEVERO, J. E. V. Novos rumos para a qualidade do couro. Revista do couro,
Estância Velha, RS, n.93, p.30, 1993.
TOLEDO, L. R. Carne para viagem. Globo Rural, Rio de Janeiro, RJ, n.218, p. 2634, dez. 2003.
VERÍSSIMO, C. J. Resistência e suscetibilidade de bovinos leiteiros mestiços ao
carrapato Boophilus microplus. Jaboticabal: UNESP, 1991, 165 p. Dissertação
(mestrado em Zootecnia) – Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal.
VOGELAAR, A., et al. Cartilha - matéria-prima couro, qualidade urgente. Revista do
Couro, Estância Velha, RS, p.62-65, 1992.

12

A SAÚDE DOS ANIMAIS NO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE CARNE ORGÂNICA
Introdução
No sistema orgânico de produção de carne bovina, preconizamos a saúde animal
utilizando um manejo que confira aos animais qualidade de vida,desta forma
objetivamos que o equilíbrio de produção e manejo adequado aliado a uma
alimentação equilibrada seja a solução encontrada para não termos a
necessidade de medicar estes animais.
A idéia primordial no sistema orgânico é a sustentabilidade ,que na saúde animal
cumpriria sua parcela no todo da sustentabilidade reduzindo ou até mesmo
zerando a necessidade de insumos de uso veterinário.
No entanto no campo, encontramos outra realidade no início da produção
orgânica. Segue abaixo um relato de situações reais no campo:
1- Animais que integram o sistema orgânico estão sendo tratados pelo sistema
convencional;
2- Os referidos animais apresentam um quadro de extremo desiquilíbrio pela
ocorrência de doenças infectocontagiosas, como rinotraqueite infecciosa
bovina,diarréia
viral
bovina,leptospirose,brucelosa,tricomonísase,campilobacteriose
genital
bovina,eimerose,entre outras ;
3- A utilização indiscriminada de combates químicos aos endo e ecto
parasitos;
4- A resistência dos endo e ecto parasitas aos produtos convencionais;
5- Que resulta em superpopulação de parasitos no solo;
6- Debilidade dos animais;
7- Desaparecimento dos predadores naturais destes parasitos, como rola
bosta, aranhas carnívoras,formigas carnívoras,vespas,aves, entre outros;
8- Desequilíbrio do ecosistema,através da degradação da microfauna e flora
do solo;
9- Uso sistemático de adubação química do solo,resultando em idiossincrasia
vegetal;
10- Uso de pastoreio extensivo e degradação do solo;
11- Manejo inadequado de vacas de cria;
12- Manejo inadequado da desmana;
13- Alto índice de mortalidade decorrente de doenças de primeira idade dos
bezerros,
como
diarréias
bacterianas,diarréias
parasitárias,pneumonias,tristeza parasitária e doenças nutricionais;
14- Seleção genética com animais de sangue europeu (Bos taurus),em climas
quentes ,com pastagens altamente infestada de carrapatos.
15- Todos os itens acima, aliado a um sistema extensivo de cria, recria e
engorda.
Nestas condições, o médico veterinário (homeopata) é convidado para integrar
uma equipe (com no mínimo um engenheiro agrônomo) para a conversão desta
propriedade no sistema de produção orgânica.
Este trabalho da conversão é multidisciplinar, onde a equipe deve ser
totalmente integrada,e todos apresentam a mesma importância: do médico
veterinário, o engenheiro agrônomo,o zootecnista ,o peão e o proprietário.
Se apenas um profissional desta equipe não realizar a sua tarefa, teremos uma
degeneração do sistema.

A função do médico veterinário, é de aplicar ao sistema orgânico as normas de
credenciadora ,utilizando ferramentas como a homeopatia, fitoterapia, que
aliado ao manejo adequado do rebanho resulte em saúde animal.
Importante salientar que a função do veterinário é conduzir a conversão,dentro
dos critérios da credenciadora e jamais permitir que haja um decréscimo de
produção aliada a introdução do manejo orgânico.A função do médico
veterinário na propriedade orgânica é dar lucro ao pecuarista,aliando as
normas nas condições sanitárias do rebanho.
Para tanto, este profissional tem a sua disposição ferramentas como a
homeopatia,fitoterapia e vacinas ,entre outras condutas.
Estes procedimentos devem ser cuidadosamente mensurados ,no sentido de
se avaliar custo benefício, de cada terapia.
Normas do manejo sanitário:
O manejo sanitário,deve ser elaborado para atender as necessidades reais do
gado, assim como atender as normas.
Utilizar ou não da alopatia(antibióticos,vermífugos orais,banhos carrapaticidas e
mosquicidas )no início do período de conversão é critério do responsável técnico
contratado, porém quando este profissional é um médico veterinário homeopata
com ampla experiência pode simplesmente resolver todos os problemas sanitários
a partir desta ampla ferramenta.
Importante frisar que o uso da alopatia requer cuidados detalhados, com o tipo de
príncipio ativo, período de carência e principalmente a concordância com as
normas.
O uso de medicamentos alopáticos devem ser relatados a credenciadora.
Com relação ao uso da fitoterapia, deve ser criteriosamente avaliado, pois a
fitoterapia, apresenta um mecanismo de ação semelhante a alopatia, e desta
forma é passível de apresentar resíduos tóxicos e efeitos colaterais.
Exemplificando o timbó além de ser abortivo, é extremamente tóxico,podendo
causar transtornos em animais domésticos e crianças.
Outra consideração ,quando nos utilizamos a fitoterapia é o impacto ambiental
causado pelo uso excessivo de determinadas plantas.Completando o exemplo ,o
timbó, é uma planta nativa e seu uso indiscriminado e predatório em todo o
território nacional, causaria a extinção da espécie .O lançamento no meio
ambiente causa uma destruição de insetos e ácaros no meio ambiente.Concluindo
que seu uso deve ser criteriosamente mensurado pelo impacto ambiental
ocasionado.
As vacinas são também uma grande ferramenta,porém algumas vacinas,que não
são obrigatórias devem ser avaliadas pelo responsável técnico,pois seu alto custo
e a utilização indiscriminada de vacinas tornam esta importante ferramenta em
elementos negativos na propriedade.
A homeopatia, novamente pode contribuir para diminuir a necessidade de tantas
vacinas ,reduzir a impacto nos animas ,que sofrem também de patologias
causadas pelo estresse das vacinações:denominadas vacinoses.
A utilização criteriosas de vacinas, aliadas a homeopatia, fazem com que os
animais respondam biologicamente a elas, potencializando sua eficácia.
Biosegurança:
No sistema agroecológico/orgânico de produção de carne busca produzir alimentos
saudáveis, de elevado valor nutricional e isentos de contaminantes, preservando a
biodiversidade em que se insere o sistema produtivo. Para tanto, faz-se necessário

adotar práticas de produção menos agressivas, que otimizem o uso de recursos
naturais, tendo por objetivo a sustentação.
É fundamental para a adoção desse sistema de produção, a redução do emprego dos
insumos artificiais, sem a presença de aditivos e, ou, estimulantes. O sistema deve
respeitar o bem-estar animal, dispor de instalações funcionais e confortáveis com
alto nível higiênico em todo o processo criatório. Deve, ainda, adotar medidas
preventivas para o controle de afecções no rebanho bovino, respeitando as normas
de saúde pública vigentes.
O controle de infecções que afetem a saúde de um plantel, seja no regime intensivo
ou no extensivo, deve priorizar a saúde dos animais como um todo, visando a
obtenção de melhores resultados de produção e a viabilidade do setor em âmbito
regional e nacional.
A característica de rusticidade que se preconiza na produção orgânica, não exclui a
possibilidade de que estes animais adoeçam, tanto apresentando sinais clínicos,
quanto sem sintomas visíveis. Vacas portadoras de patógenos podem causar perdas
à produção e comprometer a segurança do rebanho e dos plantéis circunvizinhos.
Uma vez inserida na produção de carne nacional, a produção orgânica deve estar
comprometida com a “saúde” desse setor produtivo.
Outra ferramenta da biossegurança, é a cerca viva.Pois desta forma ao redor do gado
teríamos uma barreira contra vento ,patógenos,animais silvestres e parasitos.Este
elemento contribui para a manutenção da sanidade do gado além de conferir
qualidade de vida e bem estar animal doando sombra para as pastagens.
Normalmente, nos esquecemos destes procedimentos e a tendência do
profissional é a de utilizar as ferramentas medicamentosas na tentativa de realizar
o equilíbrio na propriedade orgânica.
Importante frisar que o médico veterinário homeopata, antes de ser homeopata é
um médico veterinário e compete a ele a introdução dos conceitos de
biosegurança aliado ao manejo orgânico.
Estes procedimentos são condutas que vão evitar que o profissional trabalhe
numa propriedade com “ um esquadrão do corpo de bombeiros” ,ou seja, a após a
introdução da doença , este profissional é solicitado para “ apagar fogo”.
Na verdade correndo atrás do prejuízo. Este profissional tem que conhecer todas
as normas de biossegurança para a espécie que está sendo tratada e desta forma,
pode inclusive utilizar a ferramenta denominada homeopatia ,potencializando a
biossegurança .
Este médico veterinário deve conhecer os benefícios da homeopatia com suas
indicações em tratamento curativo, preventivo e no incremento da produção
animal.
O médico veterinário homeopata deve ser um promotor da saúde animal, através
de prevenção de doenças e não cura das doenças depois de instaladas.
Este conceito,integra a filosofia orgânica,pois objetiva o equilíbrio sanitário.
Bem estar animal:
Definição:
De acordo Broom (1986), bem-estar é o estado do organismo durante as suas
tentativas de se ajustar com o seu ambiente. Segundo Broom e Johnson há várias
implicações dessa definição, das quais se destacam:
1. Bem-estar é uma característica de um animal, não é algo que pode ser
fornecido a ele. A ação humana pode melhorar o bem-estar animal, mas não
nos referimos como bem-estar ao proporcionar um recurso ou uma ação.

2. Bem-estar pode variar entre muito pobre e muito bom. Não podemos
simplesmente pensar em preservar e garantir o bem-estar, mas sim em
melhorá-lo ou assegurar que ele é bom.
3. Bem estar pode ser medido cientificamente, independentemente de
considerações morais. A sua medida e interpretação deve ser objetiva.

Nosso grande objetivo é de conhecer profundamente a etiologia da espécie bovina
de corte e desta forma contribuir para a adequação e evolução das técnicas de
criação e manejo que atendam aos interesses do homem, respeitando-se as
necessidades dos animais. Isto implica conhecer profundamente a biologia das
espécies domésticas e, também a definição de atitudes éticas nas relações entre o
homem e os animais.
Ao conhecer e respeitar a biologia de nossos animais de produção, melhorando
seu bem-estar, podemos obter melhores resultados econômicos, quer
aumentando a eficiência do sistema de criação, quer obtendo produtos de melhor
quantidade, atendendo às expectativas do mercado consumidor.
Os ruminantes domésticos mantidos a pasto, (o pasto representa mais do que
uma fonte de alimento), é o espaço onde eles passam todo seu tempo – nascem,
crescem, enfrentam condições adversas, estabelecem relações sociais, se
reproduzem, enfim vivem – e portanto necessitam de vários recursos e estímulos
além daqueles relacionados à oferta de alimento.Pasto não é só alimento é o seu
habitat e deve ser preparado para satisfazer as necessidades da espécie.
Durante grande parte de suas vidas os animais devem fazer escolhas baseadas na
avaliação do ambiente e nas suas próprias necessidades. Portanto, dentro dos
limites impostos pelos seus genes, devem ajustar seu metabolismo, reações
fisiológicas e comportamentais, para mostrar respostas adequadas às diversas
características e condições do ambiente. Para que isso ocorra, o ambiente deve
prover os recursos necessários para a ocorrência dessas respostas, sob pena de
ocorrer estresse, decorrente da falha na adaptação do animal ao meio.
Resgatamos aqui o conceito de homeostase, relacionado aos processos pelos
quais os organismos mantêm o equilíbrio interno.
Alguns momentos da vida no bovinos suas necessidades são alteradas, por
exemplo, no desmame, o animal, terá uma variedade de necessidades, algumas
mais urgentes do que outras; cada uma dela tendo uma conseqüência no seu
estado geral. Se um dado animal não está apto a satisfazer uma necessidade, a
conseqüência, mesmo que rápida e eventual será um prejuízo no bem estar.
Conclusão:
A saúde do gado em produção orgânica é obtida com diversos instrumentos,como
biossegurança, bem estar animal,manejo animal adequado, manejo rotativo de
pastagens, alimentação adequada e livre de resíduos,vacinações,medicações
fitoterápicas e homeopáticas entre outros.
Confere ao médico veterinário, a competência de orquestrar estes instrumentos
de forma a produzir sanidade a este gado.
Saúde não é representada pela ausência de doenças
ou pelo uso de
medicações.É representada pelo conjunto que confere ao gado a plenitude da
demonstração de sua sanidade: Produção!
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1.0. INTRODUÇÃO
A HOMEOPATIA é uma ciência desenvolvida há cerca de 200 anos por
Samuel Hahnemann, na Alemanha.
O princípio básico da HOMEOPATIA, é a utilização de medicamentos
dinamizados, ou seja, medicamentos preparados a partir de substâncias animais,
vegetais, minerais ou tecidos doentes. Na dinâmica desta preparação a matéria
oriunda desta substância impregna as moléculas do álcool (ou açúcar) utilizado
determinando nesta suas impressões energéticas, sem alterar sua forma química.
Consequentemente estaremos medicando os animais e vegetais com substancias
inócuas em termos químicos.
Quando o homem manipula este produtos, não existe qualquer possibilidade
de contaminação. Da mesma forma a natureza e os animais e vegetais tratados.
Esta forma de medicação reverte em saúde a todos envolvidos direta ou
indiretamente. Desta forma temos uma comprovação eficiente em bovinos de
corte.
A HOMEOPATIA está conquistando não só os profissionais da saúde, como
também de outras áreas correlatas, como a agronomia. Na verdade, todas as
pessoas que têm contatos com a HOMEOPATIA acabam se beneficiando desta
terapêutica, se interessando em ampliar seus conhecimentos sobre o assunto e,
consequentemente, decidindo pela não continuidade da medicina oficial para si e
para seus animais.

Apoiada em leis naturais e imutáveis e, portanto, aplicáveis tanto em seres
humanos como em animais, a HOMEOPATIA, de tão verdadeira e benéfica, vem
conquistando adesão de um número cada vez maior de profissionais da saúde,
sendo sua prática irreversível. Isso pode ser comprovado na medicina veterinária,
onde cresce o número de veterinários interessados em conhecer a terapêutica
homeopática, ora por livre iniciativa e busca de novos conhecimentos científicos,
ora por sofrerem pressões de clientes e até de movimentos ecológicos.
A monocultura determinou no planeta uma tendência assustadora e
devastadora de infestação por insetos, fungos, bactérias, ácaros, vírus entre
outros agentes de doenças. A farmacopéia homeopáticos apresenta diversos
medicamentos que agem nas causas de diversas patologias determinadas por
agentes específicos.
Apesar do controle de insetos com medicamentos dinamizados não
constarem como tradição na possibilidade na HOMEOPATIA, pesquisas recentes
realizadas encontraram medicamentos homeopáticos que controlam a infestação
de carrapatos, mosca do chifre, berne, vermes e mosca domésticas em bovinos,
provenientes de esterco do gado bovino e de suínos.
A proposta da HOMEOPATIA na produção de alimentos de origem animal, é
a tentativa de reverter o seguinte quadro: “Cerca de 3 milhões de toneladas de

agrotóxicos anualmente são despejadas no planeta, contaminando o solo e água,
os animais e vegetais. Consequentemente toda contaminação e os efeitos
residuais se voltam contra o ser humano.” Neste ponto entra a HOMEOPATIA
determinando ao produtor um aumento em seus lucros, pelo incremento da
produção e pela diminuição em suas despesas.
A HOMEOPATIA é uma ciência que individualiza o paciente, promovendo a
integração entre seus sintomas físicos e suas características mentais.
No entanto ao se aplicar a populações extensas, com cerca de 100, 1000, 10
000 ou até 50 000 cabeças de animais, a HOMEOPATIA pode ser intergrada sim,
com segurança de sua eficácia, pois estaremos utilizando uma técnica
desenvolvida pelo próprio mentor da HOMEOPATIA: o denominado Genius
epidemicus.

Explicar e exemplificar esta técnica é simples.Todos os indivíduos
que compoe o grupo ; os animais tratados; são considerados como um
único ser. Como se a boiada fosse um colméia de abelhas, onde cada
indivíduo não representa a si, porém parte de um todo.
Os sintomas são considerados a partir da estatística de importância,
selecionados homeopaticamente .Os sintomas mentais são considerados a partir
da movimentação do grupo e não de indivíduos isolados.Desta forma o
medicamento indicado é fornecido a todo o grupo.Técnica esta importante na
solução de epidemias humanas e hoje utilizada pelo Médico Veterinário
Homeopata como instrumento para curar e prevenir doenças no gado de corte.
2.0. VIABILIDADE DA HOMEOPATIA NA MEDICINA VETERINÁRIA
A Veterinária homeopática segue basicamente os mesmos princípios da
medicina: vê o animal como um todo sustentado pela força vital. E, ao contrário do
que muitos pensam, a HOMEOPATIA aplicada na Veterinária é uma realidade que
tem apresentado excelentes resultados práticos, desmistificando alguns
conceitos e apresentando vantagens sobre a medicina oficial.
Dentro desta realidade, este videocurso tem o objetivo de apresentar a
aplicação e os benefícios da HOMEOPATIA na veterinária, mostrando sua

viabilidade e reforçando suas vantagens sob o aspecto de cura e até mesmo
financeiro.
2.1. AÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE
Existe uma falsa crença que sugere ser o medicamento homeopático de
ação lenta, ração pela qual o tempo da resposta do organismo para com o remédio
deixaria a desejar. Na verdade, esse é um preconceito gerado por uma
desinformação popular, que muitos contrários à HOMEOPATIA gostam de
divulgar.
Já está comprovado que o tempo de reação do organismo é proporcional ao
tempo de afecção: se estivermos diante de um processo agudo instalado em
pouco tempo (por exemplo, uma pneumonia) teremos a resposta em poucas horas;
porém, se a afecção estiver instalada há anos, revelando-se um processo crônico
(como uma alergia), teremos a resposta do organismo em algumas semanas e a
cura instalada em meses ou anos, dependendo de cada caso.
2.2. HOMEOPATIA E PATOLOGIAS GRAVES
Outro grande preconceito diz que devemos usar a HOMEOPATIA em
afecções benignas, onde existe risco de vida, deixando a alopatia agir em
patologias graves. Essa é mais uma avaliação sem sentido já que a rapidez da
resposta do organismo frente ao medicamento em casos de patologias agudas
pode retirar o animal do perigo eminente em curto espaço de tempo.

Assim, é preciso salientar o conceito de curável na HOMEOPATIA. Para o
Homeopata não existe patologia incurável, o que pode existir é o indivíduo
incurável, ou seja, aquele que com sua energia vital esgotada não responde à
medicação.
Na HOMEOPATIA veterinária, não existem doenças incuráveis nos casos de
cinomose com comprometimento nervoso (afecção canina considerada incurável
e indicada a eutanásia), por exemplo, freqüentemente os animais respondem em
poucos dias ao tratamento a esse processo agudo e não apresentam seqüelas
após estarem completamente restabelecidos.
2.3. LUCRATIVIDADE NA PRODUÇÃO

Como a medicação homeopática é exclusividade energética, já que não há
matéria no medicamento, não existe o risco de animais medicados transmitirem
para a carne os remédios ingeridos , ao contrário da alopatia e seus antibióticos,
antinflamatórios e agrotóxicos.
Viabilizando o uso destes produtos para consumo, o produtor continua a
auferir lucros e garantir alimentos saudáveis para consumidor. Isso sem contar
que os animais estão livres de sofrerem intoxicações medicamentos (iatrogenia)
2.4. CUSTO MENOR E SAÚDE MAIOR

Os lucros também podem ser contabilizados de outra forma,
beneficiando o proprietário e o clínico, já que os medicamentos
homeopáticos custam menos que os alopáticos e permitem que a
recuperação do organismo ocorra em curto período de tempo.

2.5. FÁCIL ADMINISTRAÇÃO E INTEGRAÇÃO

A facilidade de administrar o medicamento homeopático é outra
vantagem que deve ser considerada pelo veterinário os remédios são
preparados de acordo com a palatabilidade individual, não havendo
necessidade de ingerir grandes doses, podendo ser adicionado na
água de beber do animal sem alterar o seu sabor. Há também a
facilidade de se ministrar doses únicas.
Com isso, é possível evitar o estresse ocasionado pela administração
forçada de medicação oral, pelo uso de seringas e demais manobras dolorosas.
Outra vantagem adicional: o risco de acidentes ao se lidar com animais violentos é
reduzidos, beneficiando o animal, o veterinário e seus auxiliares.
2.6. TRATAMENTO PARA TODO O REINO ANIMAL
A HOMEOPATIA é utilizada sem dificuldades em todas as espécies animais,
desde as que convivem intimamente nos lares, como o cão e o gato, e os bovinos,
suínos, eqüinos, aves, peixes e abelhas. Até mesmo os animais selvagens
respondem muito bem ao tratamento homeopático.
Nessa terapêutica podemos transcender o conhecimento alopático tratando
o quadro mental dos animais, ou seja, os distúrbios do comportamento (psiquiatria
veterinária) que acabam fazendo com que eles deixem de cumprir suas funções,
como guarda, companhia, pastoreiro, monta, produção de leite, ovos, carne, lã,
etc. Esses distúrbios do comportamento podem fazer com que o animal venha a
exacerbar sua agressividade, por temores não justificados, como ansiedade,
timidez e outros.
2.7. TENDÊNCIA IRREVERSÍVEL
A HOMEOPATIA é uma ciência médica que está conquistando não só os
profissionais da saúde, como também de outras áreas correlatas, como a
agronomia. Na verdade, todas as pessoas que têm contato com a HOMEOPATIA
acabam se beneficiando desta terapêutica, se interessando em ampliar seus
conhecimentos sobre o assunto e, conseqüentemente, decidindo pela não
continuidade da medicina oficial para si e para seus animais.
Apoiada em leis naturais e imutáveis e, portanto, aplicáveis tanto em seres
humanos como em animais, a HOMEOPATIA, de tão verdadeira e benéfica, vem
conquistando a adesão de um número cada vez maior de profissionais da saúde,
sendo sua prática irreversível. Isso pode ser comprovado na medicina veterinária,
onde cresce o número de veterinários interessados em conhecer a terapêutica
homeopática, ora por livre iniciativa e busca de novos conhecimentos científicos,
ora por sofrerem pressões de clientes e até de movimentos ecológicos.
3.0. CONTROLE HOMEOPÁTICO E BIOLÓGICO DA Haematobia irritans
Na Biologia “CONTROLE” significa manter os parasitos em quantidades
satisfatórias, de forma a não intervir na produção animal.
A HOMEOPATIA não tem por tradição o controle de insetos, porém a alguns
anos esta viabilidade surgiu através do estudo dos nosódios (a utilização da
própria doença como medicamento). Esta combinação resultou em um
medicamento que não provoca danos aos animais, aos consumidores dos

produtos de origem animal e nem ao meio ambiente, por ser uma formulação
inócua, decorrente da utilização da técnica da Farmacopéia Homeopática.
Não determina odor ou sabor, e nem resíduos químicos em todos produtos
de origem animal.
O manejo homeopático decorrente da diminuição do uso de produtos
inseticidas, proporciona que a natureza interfira no controle da mosca do chifre,
intensificando o ciclo do então denominado “besouro rola bosta”.
Expontaneamente começam a surgir e a proliferar nas fezes dos bovinos sua ação
benéfica.
Conhecendo um pouco seus hábitos e ciclo de vida, este Coleóptero, (rola
bosta ou vira bosta), de hábito coprófago, sendo no Brasil, constituído por
diversas espécies, se alimenta de fezes e também enterra no solo abaixo, como se
fossem bolinhas de estrume que possuem a finalidade de alimentar suas larvas
que vivem em ninhos localizados no solo, exatamente onde as fezes foram
depositadas.
Desta forma, enterrando as fezes, estas são turbilhonadas, de forma a
ressecá-las e expondo aos raios ultra violetas, as larvas da mosca do chifre. Desta
forma ao invés de surgirem milhares de novas moscas do chifre, acabam surgindo
um número reduzido em 30-80%. Trata-se de um controle biológico.
Outra grande vantagem é que este processo, controla o ciclo de outros
insetos presentes nas fezes e também de forma não despiciendo as verminoses
intestinais. Sua presença é também fator de adubação do solo, integrando as
fezes, aerando e umidificando o solo.
A EMBRAPA iniciou um projeto de fornecimento do besouro “Ontafagus
gazela” com a finalidade de acelerar este processo e também pelo
desaparecimento dos besouros nativos, mortos pelos pesticidas aplicados. São
originários da África e possuem um ciclo de vida que determina o nascimento de
80 besouros/mês. Sua vantagem é que possuem uma atividade coprofágica
superior aos besouros nativos. No entanto são espécies alienígenas e somente
conheceremos o impacto ambiental, após a sua instalação e reprodução em quase
todo território nacional.
Salientamos, aos que inseriram em sua propriedade o manejo homeopático,
este procedimento torna-se dispensável, pela ocorrência natural e sem custos do
“rola bosta” nativo.
3.1. AÇÃO DO MANEJO HOMEOPÁTICO NA MOSCA DE CHIFRE
O medicamento fornecido no sal mineral ou na ração de forma continuada
determina nas fezes a interrupção do ciclo da mosca de chifre e desta forma a
intensidade da infestação diminui gradativamente. Lembre-se o ciclo da mosca de
chifre é exclusivamente efetuado em fezes do gado bovino.
O Manejo Homeopático não apresenta ação inseticida sobre as moscas de
chifre adultas, porém estas moscas morrem entre 7-30 dias. No entanto quando as
fêmeas da mosca de chifre, abandonam o gado bovino e procuram as fezes
(bovinas exclusivamente) para realizar a ovospostura, inicia a ação da
HOMEOPATIA. As larvas eclodem nas fezes, porém as formas jovens das larvas
(denominadas L1 e L2), não conseguem realizar a metamorfose em pupa. Desta
forma interrompemos o ciclo, ressalvado a dificuldade de um controle mais eficaz
é atentos a autonomia de vôo da mosca de chifre (até 20 Km em 24 horas).
Após 3-6 meses da implantação contínua do Manejo Homeopático,
observaremos a diminuição da infestação, de forma que sempre observaremos os
animais infectados, porém mais tranqüilos. Erradicar a mosca de chifre é

impossível; atualmente para tanto teríamos que realizar este trabalho
simultaneamente num raio de 20-30 Km.
Os animais que mais estarão infestados serão os machos (pelo fator
hormonal) e animais escuros (pelo fator da temperatura). No início do tratamento,
recomendamos realizar controle com inseticidas, apenas nestes animais.
Convém lembrar que toda vez que o gado é manejado para o controle da
mosca de chifre, emagrecem até 15 Kg, peso este que é recuperado 30 dias após,
ou seja, se este controle for realizado a cada 30 dias, haverá uma perda de 12
arrobas durante o ano, retardando a terminação deste animal. Adicione a este
prejuízo, o custo do medicamento, a mão de obra e perdas decorrente de
intoxicações e acidentes. Não esqueça de adicionar o custo de sua saúde e dos
empregados por se contaminarem com os produtos durante os banhos.
Quando esta medicação é adicionada aos medicamentos indicados para
engorda existe uma potencialização deste objetivo por deixar os animais muito
calmos e por maximizar o aproveitamento dos nutrientes encontrados nos
alimentos fornecidos. Este processo é necessário em microclimas específicos,
pois as condições climáticas são especialmente favoráveis ao desenvolvimento da
mosca de chifre.
A interrupção da ovopostura nas fezes do gado bovino é comprometida por
fatores climáticos, porém não altera o tratamento, pois a eficácia é o seguimento
ao programa de homeopatizar o gado.
No Brasil, durante os meses de janeiro à março, existe uma safra da mosca
de chifre. Ocorre no território nacional uma proliferação descontrolada da mosca
de chifre e decorrente da possibilidade de voarem até 20 Km em um único dia, os
rebanhos são facilmente atingidos. Ocorre também uma alta na temperatura que
faz o ciclo desta mosca ser mais curto, aliado ao aumento da umidade, o que
viabiliza quase todos os ovos depositados nas fezes.
Importante salientar que em regiões montanhosas, a mosca de chifre
apresenta uma dificuldade para se propagar, pois ao possuir uma autonomia de
até 20 quilômetros em 24 horas, a mosca de chifre não consegue fazê-lo em altura
que permita ultrapassar as montanhas. Em regiões planas (mesmo no interior, em
grandes altitudes) consegue uma disseminação mais celere.
Por tradição os coxos nos campos não são cobertos, o que faz o sal ser
perdido pelas chuvas. Desta forma o gado não entra em contato diário com o
medicamento homeopático, diminuindo a eficácia do tratamento. Se possível
cubra os coxos, o investimento será resgatado em breve.
Não sendo exeqüível, inicie o tratamento, pois na realidade o criador estará
correndo atrás de um prejuízo já existente em sua criação e o quanto antes iniciar,
tanto melhor será para se atingir o objetivo almejado: ver o gado calmo, apesar de
apresentar uma infestação moderada ou média. Muitos criadores realizam um
trabalho de esclarecimento com os vizinhos, de forma a atingir um raio maior de
tratamento e conseqüentemente uma eficácia superior.
Importante salientar que muitos criadores que já realizam este programa a
alguns meses, optaram por não banhar o gado face os prejuízos promovidos na
engorda . Após abril, a infestação tende a ser muito branda.
Durante a safra da mosca de chifre, a infestação dos animais integrados ao
Manejo Homeopático é mais branda, se comparada com os rebanhos vizinhos,
como resultado da transformação das larvas nas fezes serem prejudicadas (L1 e
L2 em pupa).
Interessante também é que após o controle efetivo da mosca de chifre, a
infestação sofre alterações significativas a cada dia; em um dia há poucas moscas
e em outro a infestação está mais intensa. Possivelmente infestação vicinal.

Em algumas vezes a infestação retorna a ser importante, porém em 3-5 dias
o episódio é superado e ocorre uma diminuição da infestação. O mecanismo desta
diminuição da infestação é decorrente da impossibilidade de ocorrer o ciclo deste
inseto nas fezes dos bovinos.
Aproveito para salientar que na natureza todos os animais são parasitados
de forma a não interferir na produção, ciclo de vida e qualidade de vida destes
animais, portanto avalie sempre o grau de conforto que os animais apresentam,
apesar da infestação da mosca de chifre.
Reitero: A natureza também lança recursos para tratar ou amenizar esta
infestação. Existem nas pastagens besouros (Coleopteros), denominados
vulgarmente de “Rola-Bosta”. São insetos coprofagos que realizam seus ninhos
abaixo do bolo fecal e introduzem nas crateras cavadas abaixo o esterco bovino;
remexendo portanto e impossibilitando a esterilização pelos raios ultra violetas.
Com o uso sistemático dos inseticidas, eles desaparecem das pastagens
por serem sensíveis aos produtos utilizados. Com a diminuição da contaminação
química no solo, os coleópteros surgem novamente. O Manejo Homeopático é
inócuo a estes besouros. Desta forma o controle da mosca de chifre se intensifica.
Outra observação importante é que nas pastagens altas, a mosca do chifre
tem mais dificuldade de realizar o seu ciclo.
4.0. CARRAPATOS: Boophilus sp
A HOMEOPATIA com possibilidade de controle homeopático é
extremamente recente e não consta em literatura, no entanto, tem se consagrado
não como alternativa e sim como solução para as propriedades convencionais
(manejo químico), assim como as propriedades de manejo orgânico.
A instalação do manejo homeopático pode ser decorrente de diversas
possibilidades: a resistência aos acaricidas, mosquicidas e vermicidas; minimizar
os efeitos colaterais dos produtos químicos: reduzir o índice de mortalidade da
propriedade; reduzir os índice de babesiose e/ou anaplasmose; reduzir os custos
de medicamentos, insumos e mão de obra; minimizar o impacto ambiental dos
produtos químicos; minimizar o contato do ser humano com os produtos químicos;
produção de alimentos sem resíduos e finalmente viabilizar a conversão da
propriedade convencional em orgânica.
O Manejo Homeopático deve ser prontamente instalado na propriedade,
pois desta forma estaremos iniciando o objetivo deste programa: Interromper o
ciclo do carrapato e deste forma reduzir a contaminação da pastagem, que
representa milhares de larvas para cada carrapato presente no animal parasitado.
(Lembre-se, cada fêmea engurgitada deposita no solo até 15 000 ovos viáveis,
dependendo da espécie).
Outro importante conceito a ser infundido com a finalidade de promover o
controle dos carrapatos é a influência do combate químico no solo. O uso contínuo
e cada vez mais intenso de carrapaticidas promovem no solo a eliminação de
diversos seres vivos que são na realidade predadores da larva do carrapato.
Desta forma os 3.000 ovos viáveis que são depositados na pastagem por cada
partenogena, não encontram absolutamente nenhum predador, ou seja, todo o
ambiente é propício a continuidade do ciclo de vida.
O uso sistemático da HOMEOPATIA, aliado a minimização contínua e
gradativa dos carrapaticidas promovem na propriedade diversas alterações: no
solo surgem diversos predadores como: cochonilhas (Isepoda); aranhas (Toutona
triangulosa, Tegenaria domestica e Lycosa sp); insetos hemípteros (família
Reduvviidae, Phonorgatos bicolor e Reduvius personatus); coleópteros (família

Carabidao, Histeridas e Dermestidas); mariposas (Tinoola bisolliola); Formigas
carnívoras (Pheidole megacephala, vulgarmente denominada lava-pé); vespas
(ordem Hymenoptera, família Encyrtidae, Ixodiophagus caucurtei, I.texanus e
I.theilerae).
Estes insetos e aracnídeos reintegrando-se ao solo promovem um aumento
de mortalidade nas larvas: é a integração da HOMEOPATIA com a natureza,
respeitando suas leis e promovendo vida ao solo.
Nas propriedades homeopatizadas, observamos também um aumento
substancial no número de aves habituais na região. Os moradores do lugar por
observação, alegam que o número destas aves decrescem a medida em que se
ampliam os banhos carrapaticidas. Alegam também o desaparecimento do gavião
- ave de rapina que representa o topo da cadeia alimentar.
As aves, de forma geral, se alimentam de vegetais e sua dieta inclui uma
porção de proteína animal, proveniente de invertebrados.
Imediatamente ao início do manejo homeopático, ocorre um grande assédio
de garças carrapateiras ou vaqueiras (Ardeola ibis) ao redor do gado. Estas aves
possuem um apetite voraz e ingerem os carrapatos na sua fase adulta. Quando a
propriedade, apresenta uma queda na população dos carrapatos adultos,
coincide com o desaparecimento desta ave da propriedade.
Outras aves são relatadas como caçadoras de carrapatos: Quiscalus

crassirostris, Crotophagaani sp, Buphagus africanus,
Cyanopica cyana, Dives atroviolaceus, entre outros.

B.erythrorhynclus,

Todos estes organismos vivos, aves, insetos, besouros, mariposas, vespas,
formigas, entre outros, contribuem para minimizar a população de carrapatos.
4.1. AÇÃO DOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS NO CARRAPATO
Quando o Manejo Homeopático é oferecido ao gado; o medicamento
homeopático administrado no sal ou ração, é absorvido na mucosa oral e torna-se
sistêmico. Desta forma o carrapato ao sugar o sangue, recebe sangue
impregnado do medicamento homeopático.
Após 7 - 10 dias da absorção deste sangue, os carrapatos apresentam
dificuldade para se alimentarem e começam a murchar, até adquirirem um
aspecto absolutamente em processo de mumificação. O sangue das fêmeas
engurgitadas estará negro e coagulado.
Algumas fêmeas engurgitadas, caem nas pastagens. Os testes de
ovopostura destas fêmeas, determinaram uma massa amorfa, sem larvas viáveis.
Na realidade, os animais parasitados representam uma armadilha para os
carrapatos. Sistematicamente o Manejo Homeopático estará castrando e
mumificando os carrapatos das pastagens, impedindo a ovopostura.
Na prática, com regularidade temos observados, que no gado de corte
parasitado, entre 8-12 meses de tratamento, a infestação é reduzida
drasticamente. No gado leiteiro (que é mais susceptível ao carrapato), a limpeza
da pastagem é satisfatória entre 12 - 36 meses de tratamento.
A cobertura vegetal pode ser um fator determinante na existência de
populações de carrapatos. As espécies de pastagens e plantas presentes, sua
estrutura e densidade, são importantes pois determinam condições favoráveis que
protegem a fase exógena.
As partenógenas tem seu movimento limitado, portanto são presas fáceis
dos predadores e das adversidade climáticas, já que dependem para sobreviver
da existência de uma cobertura vegetal favorável.

Nestas mesmas condições se encontram os estádios imaturos durante o
processo de muda, e larvas e ovos, devem ter proteção vegetal. Desta forma a
cobertura vegetal representa uma expressão indireta de outros fatores ambientais
como o tipo e PH do solo, temperatura e umidade, precipitações, pressão
barométrica e incidência dos raios solares. Esta cobertura vegetal é proteção
determinante contra a ação direta do sol e até contra a atividade dos predadores.
Quando chegam ao solo, os carrapatos sempre buscam um abrigo
adequado; embaixo de uma pedra, uma fissura do solo, embaixo de folhas ou nas
raízes da vegetação. Então haverá o ovopostura e posteriormente as larvas e
ninfas trocarão seus invólutros. Estas estarão agrupadas por uma substância
cimentante e buscam posteriormente seus hospedeiros a quem irão parasitar.
Estes processos são influenciados por fatores climáticos, como
temperatura, umidade, pressão atmosférica, chuvas entre outros. Conhecendo as
influências que o combate químico provoca e as interferências clímaticas, tornase fácil o entendimento que o processo de homeopatização necessita ser
acompanhado durante um período de transição. A característica deste período é a
utilização dos combates químicos, aliados ao manejo homeopático.
Este período de controle do carrapato apresenta uma durabilidade variável
de acordo com o tipo de solo, tipo de vegetação (capim alto o processo é mais
demorado), manejo de pastagens, rotação dos animais, grau de infestação do
solo, raça dos animais (bovinos com pelagem longa são mais susceptíveis aos
carrapatos), aptidão do rebanho (os bovinos de raça européias são mais afetados
pelo carrapato), estado nutricional, estado fisiológico (as fêmeas gestantes e em
lactação estarão mais vulneráveis ao ciclo do carrapato).
Durante o 1o ano de tratamento para não ocorrer uma interferência na
produção, orientamos para continuar os banhos carrapaticidas, porém ampliando
o tempo do combate, utilizando de preferência produtos derivados de piretróides
ou amitraz. Estes produtos químicos pouco interferem na ação dos medicamentos
homeopáticos. Jamais utilizar produtos injetáveis ou pour-on.Consulte seu
credenciador sobre os produtos químicos permitidos durante o processo de
conversão da propriedade para o Protocolo Orgânico.
Houveram rebanhos europeus intensamente infestados que os banhos
foram sendo gradativamente espaçados (cada banho foi sendo adiado entre 5-10
dias), até que em 3 anos os banhos foram eliminados.
Outros fatores são determinantes para ocorrer recidiva das infestações de
carrapato, inclusive necessitando a intervenção com banhos químicos.
Importante é sempre ter presente que a HOMEOPATIA elimina o carrapato
presente nas pastagens através dos animais parasitados, paulatinamente, sem
maior sacrifício da higidez.
Os rebanhos tratados há 10 anos não apresentam resistência e observa-se
nos animais algumas larvas de carrapatos. Esta presença é importante para servir
como uma “vacina” contra a babesiose e anaplasmose.
Não observamos resistência do carrapato ao Manejo Homeopático,pois o
medicamento homeopático esta em contato com o carrapato por um período de 3
a 4 semanas. Após este período, outros carrapatos que parasitam os animais
futuramente, fazem parte de outra geração. Não existe informação genética do
medicamento homeopático.
No início do tratamento, em muitas regiões do Brasil, ocorre naturalmente
um aumento da presença de garças. Estas aves se alimentam de carrapatos, e
possuindo um apetite voraz, percebem que a oferta de carrapato no gado esta
mais abundante. Estas aves representam uma ajuda importante no tratamento,
pelo auxílio em limpar a massa destes parasitos adultos. Em algumas localidades,

as galinhas cumprem esta função (já foi observados cães realizando um pastejo de
carrapatos adultos, interessante que após o tratamento homeopático; estes
animais procuravam carrapatos e não mais o encontravam).
4.2. ASSOCIAÇÃO DE FITOTERAPIA AO TRATAMENTO HOMEOPÁTICO
Quando as pastagens estão intensamente infestadas, os animais são
banhados até menos de 1 (uma) vez na semana. Esta situação ocorre no gado
europeu e caracteriza a resistência do carrapato aos carrapaticidas. Deveriam
estar banhando a cada 21 dias, ou seja, o tempo em tese do carrapato realizar seu
ciclo de vida. A recomendação é nos meses iniciais do tratamento associar os
banhos ao Manejo Homeopático, reiterando que os princípios ativos utilizados
podem intervir no sucesso do manejo homeopático. Não utilizar pour-on ou
produtos injetáveis.
Os fitoterápicos apresentam uma ação sinérgica ao Manejo Homeopático ou
seja quando não se utiliza o combate químico e sim fitoterápico o sucesso deste
manejo é muito mais intenso e rápido.
Em propriedades com aptidão orgânica, indicamos combate com
fitoterápicos, detergentes e soro lácteo e mesmo métodos de combate mecânico
(raspagem).
Utilize para banhar o gado preparados fitoterápicos das plantas de Tefrosia,
Neem, Erva de Santa Maria, Timbó, entre outras que se encontrem em sua
regiãO.Este artifício é necessário para manter a produção do leite e impedir o
desfalque do gado, pela anaplasmose, babesiose ou outras patologias.
Recomendamos espaçar os banhos, sistematicamente, de acordo com a
necessidade do rebanho. Selecione o gado a ser banhado, ou seja: os animais que
apresentarem uma pequena carga parasitária ou estiverem limpos, devem ser
excluídos do banho.
Importante selecionar o gado, pois quanto menos carrapaticida aplicado,
tão mais rápido conseguiremos atingir os resultados propostos pela
HOMEOPATIA. Durante o banho, muitos carrapatos se desprendem e realizam a
ovopostura, reinfestando desta forma as pastagens.
Quanto maior o tempo de aplicação do Manejo Homeopático, tanto mais
rápida se realiza a limpeza da pastagens.
No gado de corte zebu, como os banhos são mais espaçados, em muitas
propriedades após a introdução da HOMEOPATIA, os banhos são suspensos
automaticamente. No gado de corte europeu o controle nas vacas “solteiras” é
mais eficiente. Importante compreender que as vacas em lactação são mais
susceptíveis a infestação do carrapato por dois motivos: pelo ciclo estral presente
associado a produção do leite para alimentar o bezerro ao pé.
Importante salientar, que em qualquer rebanho, 1-5% (um a cinco por cento)
do gado não lambe o sal. Nunca em um rebanho todos os animais consomem sal.
Entre os que o fazem, sempre é de uma forma diferenciada, alguns com mais
avidez, portanto consomem mais e outros menos famélicos, ingerem menor
quantidade. O fato de haver variações no consumo, não impede o controle dos
parasitos, pois nos banhos os animais mais dóceis são banhados eficazmente e
animais rebeldes recebem um banho mais rápido.
No controle de carrapato, quando é possível, selecionar no rebanho o gado
que não lambe sal, realizando banhos periodicamente, pois além de existir o
perigo da anaplasmose e babesiose, estes animais representam um depositório de
carrapatos e permitem a reinfestação das pastagens.

Bovinos e carrapatos não são nativos do Brasil, pertencem ao processo de
globalização, porém pelas nossas características climáticas estes ácaros
alienígenas encontram totais condições de se desenvolverem.
5.0. BERNES: Dermatobia hominis
O berne é combatido na HOMEOPATIA de forma a não alterar o manejo. O
medicamento homeopático específico para berne, foi devidamente formulado de
forma a proporcionar o controle do berne. No entanto esta formulação tem uma
ação tanto curativa (para os animais infestados), como preventiva (prevenindo no
futuro outros ciclos deste parasita).
Atenção: Para quem quer ter seu gado de corte ou de leite bem tratado,
quase livre de berne, deve, na medida do possível, ter seus animais longe dos
animais dos vizinhos, caso estes não realizem o controle.
Outra possibilidade é de convidá-los a participar do Manejo Homeopático.
5.1. AÇÃO DOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS NO BERNE
O controle deste parasita é realizada em dois seguimentos:
- no corpo do animal;
- e no controle das moscas que funcionam como vetoras.
Após a ingestão do medicamento homeopático, este torna-se sistêmico e
desta forma atinge as larvas dos bernes encravadas no couro dos animais. Os
cistos contendo formas larvais jovens (L1-L2) não conseguem efetuar o ciclo e
morrem. Porém não determinam prejuízos no couro ou abcesso, por serem muito
pequenas. As formas mais evoluídas do cisto; as formas anteriores a pupa, que se
passa fora do corpo animal, seguem seu ciclo. No entanto o ciclo é interrompido
na próxima fase parasita do berne, ao introduzir-se no couro do animal.
Outra forma eficiente de interromper ao ciclo do berne, é quando
interrompemos o ciclo das moscas domésticas, moscas de estábulos e moscas de
chifre que atuam como vetores, ou seja, permitem a ovopostura em pleno vôo e
posteriormente depositam os ovos do berne no corpo dos animais parasitados. A
mosca (adulta) do berne apresenta uma autonomia de vôo de cerca de 100
metros,amplificada em até 20 km quando utiliza a mosca do chifre como vetora.
6.0. PARASITAS INTERNOS: OS VERMES

Bunostomum spp ,Chabertia ovina , Haemonchus placei, Nematodirus
spp , Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei , Trichostrongylus columbriformis
, Trichuris spp .
6.1. AÇÃO DOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS NOS VERMES
A verminose é uma das grandes causas de baixa de produção de carne, e
debilita os animais jovens, tornando-os susceptíveis a enfermidades por
patologias infecciosas e ou nutricionais.
Ao receber o medicamento homeopático pela mucosa oral, torna-se
sistêmico dentro do organismo, atingindo todo o trato digestivo e respiratório.
Desta forma os parasitas que estiverem dentro do organismo receberão o
medicamento homeopático. A conseqüência deste contato com o organismo
medicado é que a ovopostura destes parasitas é interrompida.

Numa sequência posterior, com a interrupção da ovopostura, a partir de 4
(quatro) meses do uso contínuo da homeopatização do rebanho, as formas larvais
viáveis no solo retornam ao hospedeiro e não realizam a ovopostura.
Portanto realize a vermifugação convencional do rebanho após realizar
exame de fezes. Se a contagem de ovos por grama de fezes (OPG) não for
efetuada, o produtor estará malbaratando dinheiro e mão de obra.
Os animais jovens, devem ser vermifugados durante os primeiros 12 (doze)
meses deste trabalho, pois as pastagens podem estar contaminadas. Para não
vermifugar os animais jovens, realize exame de fezes previamente.
O medicamento homeopático, promove nos animais aspectos externos
que sugerem estarem livres da verminose como:
- sem tosse;
- pelagem brilhante;
- fezes com consistência, aspecto e odor característico de cada espécie.
Consulte o seu credenciador pois o Protocolo Orgânico proibe o uso de
vermífugos, que podem serem substituidos por Fitoterápicos, seu Médico
Veterinário Homeopata pode orientar seu processo de conversão da
propriedade para o Manejo Orgânico.
7.0. MOSCAS DOMÉSTICAS E OUTRAS: Musca domestica
Várias outras espécies de moscas de procriação em lixo podem ocorrer nas
imediações de criações. Entre estas podem ser incluídas pequenas moscas
domésticas (Fannia spp), moscas de lixo (Ophyra sp), falsas moscas de estábulo
(Muscina spp), mosca soldado-negro (Hermetia illucens), várias moscas varejeiras
(família Calliphoridae) e moscas-traça (família Psychodidae).Inclusive a Stomoxys
calcitrans,a mosca de estábulo.
7.1. AS MOSCAS DOMÉSTICAS E OUTRAS MOSCAS QUE PROCRIAM EM
CRIAÇÕES DE ANIMAIS: A VISÃO HOMEOPÁTICA
Toda criação animal é sempre um local propício para a proliferação de
moscas, via de regra a mosca doméstica. Estes insetos realizam o seu ciclo em
fezes animais e ataca quaisquer matéria orgânica. Desta forma vamos encontrar
os animais, os alimentos (animais e humanos) e as pessoas, seriamente
molestadas por elas.
É deveras necessário o pecuarista ficar consciente que, além de transmitir
doenças para as pessoas, a mosca doméstica é um importante vetor, pois através
de suas patas veicula agilmente as bactérias causadoras de enfermidades.
Promove perdas incomensuráveis. A questão não é estética ou de saúde
pública, é econômica principalmente.
7.2. AÇÃO DO MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO NO CICLO DE MOSCAS
A mosca doméstica ou quaisquer outra mosca que realizar o ciclo nas fezes
dos animais são passíveis de terem o ciclo interrompido.
Em contato com o estrume, o inseto recebe o medicamento homeopático.
Desta forma quando a mosca adulta deposita seus ovos no estrume, este contato
impede que as larvas (L1 - L2) se transformem em pupa, impedindo portanto o
criatório da mosca adulta.

O medicamento homeopático não promove a morte de nenhuma
mosca adulta, porém ao impedir o seu ciclo nas fezes, a população
destas moscas em 2-3 (dois a três) meses estará debelada.
8.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Planeta Terra existe hoje um grande apelo de preservação ambiental,
aliado a uma consciência crescente da população sobre os malefícios que uma
alimentação com resíduos tóxicos ocasiona em sua saúde.
O Mercado Comum Europeu e o Japão são duas potências econômicas
ávidas por consumir carne e leite sem resíduos de agrotóxicos e ou
antibióticos. Importante salientar que colonizações hávidas por consumir
produtos orgãnicos são civilizações milenares, ou seja, povos advindos de
muitas guerras, conflitos, e perda de sua identidade por introdução de outras
civilizações. Estas sim, lutam para preservar sua bagagem genéticas lutando
pelo direitos de fornecer ao povo e principalmente as novas gerações
alimentos saudáveis e principalmente livres de resíduos químicos.
O país necessita preparação para o desiderato de exportar sanidade, o
que vem sendo pretendido por outros países, conforme informes recentes.
A HOMEOPATIA é a única medicina capaz de produzir o “boi orgânico”, ou
seja, de acordo com as normas do Ministério da Agricultura (Instrução Normativa
no 7, de 17 de maio de 1999).
Estes animais devem ser criados a pasto o ano todo, e somente o Brasil tem
clima próprio para efetuá-lo, aliado ao maior rebanho comerciável do Planeta
Terra. (Resta resolver as questões sanitárias que se relacionam a Febre Aftosa).
O grande impecílio do produção da carne bovina orgânica sempre foi
decorrente da falta do controle de endo e ecto parasitos com medicamentos
dinamizados. Hoje apenas no Brasil este controle é viável, através do
medicamento homeopático.
Tais medicamentos são ministrados ao gado sem quaisquer problemas de
resíduos na carne, ou alterações organoléticas da carne.
Com relação ao acabamento das carcaças provenientes do Manejo
Homeopático observamos uma melhor cobertura de carne e gordura; melhor
relação carne/gordura, ou seja, melhor acabamento da carcaça.
Resta apenas pesquisas junto a Tecnologia de Alimentos para documentar
estas observações incipientes realizadas pelos técnicos que introduziram sem sua
propriedade o Manejo Homeopático.
Este produto abrange os principais ecto e endoparasitos que afligem a
pecuária, pois este projeto tem a ambição de além de ser mais eficiente que o
modelo tradicional, não promover resíduos tóxicos e ter um custo menor. A
formulação destinada ao controle dos endo e ecto parasitos aliada aos
medicamentos para bovinocultura de corte, encerram o ciclo da pecuária
hígida,do seu nascimento ao abate.
O pecuarista brasileiro deve com extrema urgência adequar-se para a
produção de Carne Bovina Orgânica, pois o Brasil possui o maior rebanho
bovino comercial do mundo.
Concluindo reitero que o Manejo Homeopático possui a competencia de
ser integrado ao Manejo Convencional (onde existem a adubação de solo, entre
outras técnicas),viabilizando carne com baixo teor de resíduos químicos,
facilidade de manejo, incremento de produção e repressão a resistência dos
ectos e endo parasitos.

No Manejo Orgânico, a integração do Manejo Homeopático aos Métodos
de Pastagens Rotativas concretizam a carne bovina orgãnica com
sustentabilidade.
O Manejo Homeopático na produção de carne bovina representa a
técnica do futuro sendo implantada hoje em sua propriedade.
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1. Introdução
O desenvolvimento dos setores de produção envolvidos na cadeia da carne bovina tem sido
intenso nos últimos anos, desde o processo reprodutivo, no campo, até o processo de beneficiamento da
carcaça nas indústrias frigoríficas, muito tem sido feito no sentido de tornar cada etapa mais eficiente e
barata, garantindo um produto final de qualidade ao consumidor. No entanto, o mercado tem exigido da
cadeia produtiva mais do que a garantia sanitária e de paladar da carne. A demanda internacional
conclama por um sistema de produção que respeite o animal e lhe dê garantias de bem-estar do
nascimento ao abate. A primeira vista pode parecer aos produtores e aos técnicos uma preocupação
excessiva e dispendiosa, mas certamente eles se surpreenderão com os benefícios que esta mudança
de atitude trará à rotina de trabalho, às pessoas envolvidas com o manejo dos animais e principalmente
com o retorno financeiro que virá agregado a um novo produto mais seguro, nutritivo e saboroso.
Economicamente, o mérito reprodutivo é considerado cinco vezes mais importante que o
desempenho de crescimento e dez vezes mais importante que a qualidade final do produto (Trenkle &
William, 1977). No Brasil, essa relação é maior do que 300 vezes para os sistemas de produção de
bovinos de corte em regime exclusivo de pastagens (Barbosa, 1997). Diante disto, a melhoria do sistema
de produção de carne bovina brasileira passa necessariamente pela melhoria no manejo reprodutivo e
nos processos de seleção para características reprodutivas.
Apesar da importância da reprodução na cadeia da carne, no Brasil, ainda há inúmeros pontos
de estrangulamento neste processo: taxas de gestação, parição e desmama relativamente baixas,
apesar do enorme salto da última década. A necessidade de reversão desta situação, diante da
competitividade do mercado de produção de proteína animal, torna imprescindível racionalizarmos as
técnicas de manejo reprodutivo. Para tal, regras básicas têm que ser respeitadas, tanto na fase de
preparação quanto durante a estação de monta, de modo a organizar e adequar o sistema reprodutivo a
cada propriedade.
A produção animal é resultante do componente característico dos indivíduos, das condições do
meio ambiente e das possíveis interações entre estes fatores (Falconer, 1987 e Reis & Lôbo, 1991).
Pode-se compreender esta relação assumindo-se que as características genéticas dos indivíduos
poderão ser expressas em intensidade variável, dependendo dos componentes finais, resultantes das
interações com o ambiente (Rosa,1999).
Em varias partes do mundo tem-se percebido que apesar de toda o conhecimento técnico adquirido muitas
vezes selecionamos touros com alta capacidade produtiva e reprodutiva que no campo não apresentam a
performance esperada, o que seria explicado pela interação genótipo ambiente.
É muito comum relacionar o impacto do ambiente sobre a produção de bovinos somente com os
efeitos de variações climáticas sobre indivíduos pouco adaptados, no entanto, atualmente um conceito mais
amplo tem surgido - o de ambiência - que considera um outro aspecto: o psicológico. Que na realidade integraria
varias faces do comportamento do animal: experiências anteriores e condições atuais do ambiente social e da
interação destes com o homem que poderiam estar afetando a expressão máxima do potencial do individuo tanto sob
o aspecto produtivo Podem ser considerados estressantes: fatores físicos, químicos, biológicos, sociais,
além da interação homem-animal - definida nas rotinas de manejo. Uma rotina mal conduzida ocasiona
aumento na agitação dos bovinos em áreas de manejo intensivo, aumentando o risco de acidentes com
animais, e, por conseqüência, perdas na produtividade.
Ambiente é o espaço constituído por um meio físico e, ao mesmo tempo, por um meio
psicológico preparado para o exercício das atividades dos animais que nele vivem (Paranhos da Costa,
2000). O ambiente externo animal compreende todos os fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e
climáticos que interagem com o animal, produzem reações no seu comportamento e definem, assim, o
tipo de relação animal-ambiente (Curtis, 1983).
O conhecimento da interação genótipo-ambiente permite mensurar com maior exatidão a
influência que o meio ambiente exerce sobre a produção agropecuária e conseqüentemente criar
mecanismos de ação para aumentar a produtividade. Condicionar o ambiente ou modificar e controlar as
flutuações dos elementos de forma a melhorar o desempenho produtivo do animal é tarefa muito

complexa, depende de conhecimento na biologia do bovino, das necessidades psicológicas e físicas
básicas, e da capacidade destes indivíduos em responder às mudanças realizadas.

2. Estresse e Adaptação
Estresse é um efeito ambiental sobre um individuo que coloca uma sobrecarga sobre o seu
sistema de controle e reduz o seu fitness, o que envolve aumento de mortalidade e insucesso no
crescimento ou na reprodução (Broom & Johnson, 1993). O termo estresse também pode ser definido
como um sintoma resultante da exposição do animal a um ambiente hostil, com conseqüentes prejuízos
para a homeostase. Este animal, por sua vez, responde
Os agentes estressores podem ser de natureza mecânica (traumatismos cirúrgicos ou não),
física (calor, frio, som), química (drogas) ou biológica (agentes infecciosos, fatores psíquicos, estado de
nutrição, etc). Em outras palavras, as condições ambientais adversas ao bem-estar animal podem ser
climáticas, como calor ou frio extremo; nutricionais, como privação de alimentos ou de água; sociais,
como ocupação de posições hierarquicamente inferiores dentro de um grupo; ou fisiológicas, causadas
por patógenos ou toxinas. Um fator estressante que tem sido considerado muito importante é a interação
homem-animal, embora faça parte do cotidiano de uma propriedade rural e, justamente por isto, não é
dada a ela a devida importância.
Quando um animal é mantido em ambiente inadequado os diversos constituintes de meio,
isolados ou combinados entre si, são fatores de estresse, que, atuando sobre o organismo
desencadeiam uma série de reações não específicas de adaptação, ativando mecanismos físicos e
fisiológicos, na tentativa de restabelecer o equilíbrio orgânico (homeostase).
Hafez (1973) define Adaptação Biológica como uma série de mudanças morfológicas,
anatômicas, fisiológicas, bioquímicas e comportamentais que conferem ao animal características
capazes de promover o seu bem-estar, favorecendo sua sobrevivência no ambiente específico no qual
se encontra. Esta adaptação estaria dividida em dois componentes:
a) Adaptação Genética: refere-se à herdabilidade das características do animal que favorecem a
sobrevivência da população em um determinado ambiente. Envolve mudanças evolutivas ao longo de
algumas gerações (seleção natural) ou aquisição de propriedades genéticas específicas (seleção pelo
homem).
b) Adaptação Fisiológica: capacidade de ajustamento do animal ao seu ambiente físico externo.
Mudanças que ocorrem em um indivíduo, em período longo ou curto de tempo.
A adaptação fundamenta-se nas reações fisiológicas de ajuste dos indivíduos aos estímulos
diretos do meio, temperatura e umidade, e indiretos, disponibilidade alimentar, manejo geral e endo e
ectoparasitas. Se um animal não consegue manter sua homeostase diante de estímulos indesejáveis do
meio ele entrará em estresse, comprometendo seu bem-estar, saúde e desenvolvimento corporal.
A ativação do eixo HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-ADRENAL (HHA) e o conseqüente aumento do
cortisol plasmático são a primeira resposta de um animal à condições estressantes. Em bovinos, a
concentração plasmática média de cortisol oscila entre 2 e 12 ng/ml. O cortisol aumenta em cerca de 20
minutos diante da exposição do animal a um estresse agudo, e alcança um platô dentro de duas horas
(Christison & Johnson, 1972, citados por Silanikove, 2000). Todas estas alterações estimulam ajustes
fisiológicos e alterações comportamentais que minimizam a geração de calor interno, acentuam os
mecanismos de perda de calor. Os glicocorticóides também causam atrofia do sistema timolinfático e,
com isso, há queda de linfócitos e anticorpos, reduzindo a imunocapacidade do organismo no combate
infecções.
Em situações agudas o HHA libera adrenalina, noradrenalina e catecolaminas que
desencadeiam reações adrenérgicas imediatas, verificadas em situações emergenciais (“fight-or-flightsyndrome”), causando mudanças em quase todo o sistema endócrino. A adrenalina é secretada para
promover o fornecimento rápido de energia (aumento da glicemia), com aumento dos batimentos
cardíacos, da taxa respiratória e circulação. Seus efeitos são bastante drásticos, por isso os níveis
séricos precisam diminuir rapidamente (meia vida entre 1 e 3 minutos)
Em situações crônicas, o estímulo estressante leva a efeitos deletérios ao crescimento, engorda,
reprodução e sanidade.
Outros compostos, liberados em resposta a estímulos estressantes (dor física, baixa condição
corporal etc.), são os opióides endógenos (OP), que são polipeptideos liberados por células
neurosecretoras da unidade hipotálamo-neurohipofisária (conexão neuronal entre cérebro e hipófise
posterior). As substâncias conhecidas até agora são endorfinas e encefalinas, derivadas da β-lipotrofina,
precursor comum para o MSH e ACTH. Já foi demonstrado que os opióides endógenos parecem
suprimir a secreção do hormônio hipotalâmico liberador de gonadotrofinas (GnRH), modulando a
secreção do hormônio luteinizante (LH), interferindo no controle da ovulação e da espermatogênese
(Brooks et al., 1986).
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3. Ambiente social
O tamanho do grupo e a densidade interferem na definição das condições sociais. Se o espaço
for considerável pode ocorrer diminuição da agressividade mesmo em densidade alta, pois um dado
animal teria condições de se afastar de outro, diminuindo os encontros competitivos (Fraser, 1980).
Em sistema extensivo de produção, as interações agonísticas são de menor importância. Os
grupos são criados em áreas maiores, onde cada animal pode satisfazer mais facilmente suas
necessidades vitais. Todos têm espaço suficiente para manter sua individualidade, podendo evitar
proximidade e atrito com animais dominantes. Escolha de locais para descanso não é problema e o
consumo de forragem pode ser facilmente garantido (Costa e Silva & Encarnação, 1995).
Encarnação (1983) analisou a concentração de cortisol no plasma sangüíneo de novilhos de
ano, inteiros, das raças Fleckvieh e HPB, confinados sob diferentes densidades. Os grupos criados em
2
2m /animal apresentaram níveis significativamente maiores de cortisol (P<0,01) que os criados em
2
3m /animal (6,63 ± 0,53 e 3,83 ± 0,50ng/ml, respectivamente). Observaram também baixas
concentrações do corticosteróides no sangue de animais dominantes e maiores níveis à medida que
decaia a posição na escala social do rebanho, onde o último classificado se apresentou mais estressado.
Outros fatores como tamanho e forma dos chifres, temperamento, experiência em lutas
anteriores, sexo, raça e saúde são importantes para o posicionamento social dentro de um rebanho.
Uma vez definida a hierarquia social num rebanho a ordem é estável e as posições respeitadas; disputas
e desavenças são raras e as categorias são mantidas com simples ameaças. Atritos são novamente
presentes se animais estranhos são introduzidos no grupo. Daí a importância de se manterem lotes fixos
durante a fase de engorda (Encarnação, 1987).
Um fator interessante a considerar é o efeito que a presença dos chifres têm sobre o poder
dominância de um indivíduo. Animais aspados tendem a ser mais agressivos e a dificultar o manejo junto
com outros machos além de obviamente aumentarem a probabilidade de contusões e ou lesões que
comprometem tanto a qualidade da carne como do couro (Goonewardene et al., 1999). Estas
interferências observadas em lotes de engorda, embora menos efetivas, também são observadas nas
categorias reprodutivas. O comportamento agressivo de machos dominantes pode inibir, ou impedir, a
cobertura de vacas do rebanho por touros de categoria social inferior (Sambraus, 1975 citado por Costa
e Silva & Encarnação, 1995). O efeito da hierarquia já está bem demonstrado em touros europeus
(Blockey, 1979 e 1981; Godfrey & Lunstra, 1989; Mcosker et al., 1989; López et al., 1999).
A estabilidade social ou o tempo de convivência dos touros afeta a sua atividade sexual. Nos
lotes formados há mais tempo o efeito da dominância sobre a atividade sexual é evidente, mas em
grupos, nos quais ainda não foi estabelecida a ordem de dominância, não se observam diferenças na
atividade sexual como um todo nem na execução do serviço completo (Blockey, 1979; Godfrey &
Lunstra, 1989). Isso sugere que há um componente de aprendizado envolvido. Este fato também foi
registrado em testes de libido realizados em touros jovens (Blockey, 1981; López et al., 1999; Costa e
Silva,2002).
A variação da idade dos touros dentro de grupos também parece ser um fator preponderante nos
efeitos da dominância sobre a atividade sexual. Grupos com touros de idades diferenciadas diminuem o
número de montas e serviços completos e o número de vacas montadas e servidas em relação a grupos
de touros com idade similar (Blockey, 1979a). Touros mais velhos produzem mais bezerros que os mais
jovens quando no mesmo lote: 60% e 15%, respectivamente (Chenoweth, 1981). Em lotes heterogêneos
quanto à idade, cerca de 50% dos touros serviram 5 ou menos fêmeas/ano, ou seja 20% ou menos das
fêmeas disponíveis numa proporção touro:vaca de 1:20 (Mcosker et al., 1989).
Existem poucos trabalhos sobre o efeito da ordem de dominância em touros zebuínos, no
entanto, os mesmos efeitos sobre a atividade sexual têm sido demonstrados: touros Gir dominantes
tiveram maior acesso a fêmeas e chegaram a realizar até 63% das montas nas horas de pico de cio
(Rodríguez et al., 1993). No entanto, estes autores, apesar de terem sincronizado o cio, utilizaram
relação touro: vaca muito baixa (1:9).
Baixas relações touro:vaca acentuam os efeitos da competição entre machos e a maior oferta de
cio diminui a competição, permitindo que touros subordinados aumentem sua atividade sexual (Rupp et
al., 1977, Costa e Silva, 2002).
O efeito da dominância tem sido demonstrado ser mais expressivo nos lotes com baixa
incidência de cio (1-3 novilhas em cio/dia) que nos lotes com alta incidência de cio, 5 novilhas em cio/dia
(Blockey, 1979a). Costa e Silva (2002) caracterizou o comportamento social dos zebuínos como
agrupamentos com vários machos num sistema de acasalamento promíscuo, com os touros
compartilhando o espaço físico e também as atividades sexuais de cortejo, sendo o acasalamento
garantido ao dominante, quando houve baixa oferta de cio e, consequentemente, maior competição entre
os touros. Observou ainda o compartilhamento do cortejo de uma fêmea entre dominantes e
subordinados, no entanto a consumação era garantida ao dominante quando a oferta de incidência de
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cio era baixa. Touros dominantes ainda garantiram a ordem de monta em 63,64% e 58,33% das vezes,
quando iniciaram ou não o cortejo, respectivamente. O fato de um touro ter participado do cortejo,
iniciando-o ou não, nem sempre resultou na execução do serviço completo por ele (Figura 1A e 1B). A
freqüência de execução do serviço completo, para aqueles touros que iniciaram o cortejo e, também,
para aqueles que cortejaram após outro touro tê-lo iniciado, variou significativamente (P<0,05) em
função da ordem de dominância. Sob alta incidência de cio os touros Dominantes executaram o serviço
completo em 88,89% das vezes em que iniciaram o cortejo. Os touros S dependeram da sua ordem
hierárquica para realizarem o SC quando iniciaram o cortejo: o S1 teve 70% de sucesso, não diferindo
significativamente do D (P>0,05). O compartilhamento do cortejo observado sugere duas estratégias: o
touro dominante pode estar utilizando touros Subordinados para auxiliar na identificação do cio, e, ao
mesmo tempo, pode estar usando o cortejo do outro para se excitar.
Alencar et al. (1998) observaram que a taxa de lotação influenciou no efeito da hierarquia sobre
a atividade sexual dos touros; sob manejo intensivo eles apresentaram efeito da dominância mais
evidente que aqueles sob manejo extensivo: 76,67% das vacas em cio foram cobertas pelos dois touros
em manejo extensivo, enquanto que nos lotes de manejo intensivo as proporções foram mais baixas
(46,85% e 53,03% nos lotes formados por touros Nelore e Canchim, respectivamente). Embora não
discutam os efeitos da hierarquia, Molina et al. (2000) sugeriram que também em touros Brahman
ocorrem diferenças no número de serviços completos em decorrência da dominância, neste caso
42,86% das montas foram realizadas pelo touro dominante, seguida de 35,71%, 21,43% e 0% para os
subordinados em ordem de hierarquia 1, 2 e 3, respectivamente.
Touros que iniciaram o cortejo
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Figura 1 Percentagem de touros que realizaram serviço completo (SC) quando iniciaram o
cortejo ou dele participaram em função da ordem de dominância dentro do grupo. Onde: Do=
dominantes; S1= subordinado 1; S2= subordinado 2. Letras diferentes entre colunas indicam
2
diferença significativa em nível de 5% pelo teste de X . (Costa e Silva, 2002)

4. Ambiente físico
A relação do animal com o espaço físico ocorre no sentido de suprir, através dos recursos
disponibilizados, suas necessidades imediatas. O indivíduo conseguirá alcançar sua homeostase se os
recursos estiverem suficientemente disponíveis, em quantidade e qualidade, em todos os momentos de
necessidade.
Sob a perspectiva da arquitetura da pastagem é essencial que se disponham, no pasto, recursos
para minimizar os efeitos de temperatura, suprir o animal de alimento e água em quantidade suficiente
para o número de animais do lote, evitando-se disputas pelo objeto de desejo. Desta forma, favorecerse-á o bem-estar dos indivíduos, independente de sua posição social dentro do rebanho.
4.1. Clima
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Ao transferir animais evoluídos de um ambiente para outro se desencadeia todo um processo de
adaptação que dependerá da amplitude diferencial entre os ambientes e da capacidade adaptativa dos
indivíduos (McDowel, 1968, Muller, 1989). As condições climáticas do Brasil Central exigem que o gado
criado seja capaz de suportar temperatura e umidade elevadas e, ainda assim, mantenha a habilidade
reprodutiva.
O ambiente térmico do animal é composto por elementos como a temperatura, velocidade e
umidade do ar e ainda a radiação solar. Muitas vezes, esses componentes ocorrem em valores extremos
dificultando a resposta produtiva ou mesmo a sobrevivência do animal (Curtis, 1983).
Em regiões tropicais os animais sofrem efeito do estresse térmico sobre a função reprodutiva. No
entanto, em animais criados extensivamente estes efeitos podem ser confundidos com a variação da
disponibilidade quantitativa e qualitativa do alimento, caracterizando o estresse nutricional, que
determina efeitos mais drásticos não só sobre a reprodução, como sobre o crescimento e engorda dos
animais de produção.
Em condições de estresse os animais acionam mecanismos adaptativos que implicam
diretamente em mudanças na taxa metabólica, temperatura corporal, freqüências respiratória e cardíaca,
alterações hormonais e metabólitos sangüíneos. Estas mudanças, que ocorrem para promover a
adaptação do organismo ao meio, geralmente implicam em perdas na produtividade. Neste momento é
essencial que estejam disponibilizados na pastagem os recursos arquitetônicos necessários à
termoregulação: sombra e água bem distribuídos por toda a pastagem,bem como alimento de boa
qualidade.
A ingestão de água nos bovinos é determinada pelo nível de perda da mesma no indivíduo, e se
correlaciona com fatores ambientais (temperatura, ambiente, tipo de alimento, matéria seca ingerida,
etc.), genéticos (raça) e individuais (idade, estado fisiológico como gestação e lactação). No entanto, em
situações de estresse por calor o consumo alimentar e a secreção de hormônios termogênicos diminuem
em níveis basais. Esta resposta estará ativada até que o animal consiga se adaptar à nova situação. Se
os animais estiverem em períodos de maior demanda metabólica (lactação, crescimento), a redução de
demanda alimentar e a produção de calor interno se refletirão na redução de produtividade (Silanikove,
2000).
Raças européias bebem mais água que as zebuínas. O gado europeu bebe 30% mais água /
o
o
unidade de matéria seca ingerida a 28 C que o zebu e 100% mais em temperatura de 38 C. Bovinos
tendem ainda a aumentar a freqüência de ingestão de água em torno do meio-dia, no final da tarde e à
o
o
noite se a temperatura estiver até 26 C, no entanto, se esta ultrapassar 32 C, o tempo de ingestão de
água tende a ficar mais curto e os animais aumentam a freqüência, fazendo-o a pelo menos cada duas
horas (Winchester & Morris, 1956, citados por Hafez, 1969).
A intensidade com que os animais procuram a sombra (definida pela freqüência com que o
fazem e pelo tempo de permanência no local sombreado) é controlada por diversos fatores destacandose as condições climáticas, fatores sociais, envolvendo hierarquia e territorialismo, raças, variações de
indivíduo dentro de raça (Possa, 1989, Paranhos da Costa & Cromberg, 1997), provocando variações
significativas na intensidade e distribuição do uso da sombra em relação às horas do dia.
Embora muitos queiram dizer ou crer o contrário, todo bovino necessita de sombra, não importa
a raça, origem, linhagem, idade ou condição fisiológica. Os resultados de Paranhos da Costa &
Cromberg (1997), obtidos com vacas de corte Nelore, Gir e Caracu em áreas onde havia alta
disponibilidade de sombra (12%), mostraram grande variação na busca de sombra entre os dias
de observação (3,77% a 39,9% do tempo total). Os animais procuraram sombra praticamente o dia todo,
inclusive em horários com baixa incidência solar.
Existem diferentes formas para avaliar a adaptabilidade de um indivíduo: variações na
temperatura retal e na taxa respiratória após a manutenção dos animais por um período sob o sol.
Entretanto trabalhar com este tipo de seleção em nível de rebanho é sempre complexo, pois envolve
testes relativamente demorados com monitoração freqüente de medidas individuais, muitas vezes
invasivas.
Em trabalhos recentes o Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia Animal – ETCO
- tem avaliado a oferta de sombreamento artificial em nível de confinamentos e a campo e tem
encontrado variações no desenvolvimento ponderal e reprodutivo de diferentes raças (Chiquitelli Neto,
2002; Chiquitelli Neto, inf. Pessoal).
Em ruminantes sazonais, são observadas variações hormonais em decorrência da época do
ano, sendo associadas a algumas alterações comportamentais em carneiros (Pinckard et al., 2000). Os
bovinos, quanto ao aspecto reprodutivo, são considerados não sazonais (Chenoweth & LandaetaHernandez, 1998).
4.1.1. Efeito do clima sobre a eficiência reprodutiva de machos bovinos
Climas quentes afetam a produção espermática em ruminantes devido à redução na taxa de
crescimento corporal e testicular correlacionada com a disponibilidade nutricional. Esta reduzida taxa de
crescimento do testículo é acompanhada da diminuição de espermatócitos e maturação de espermátides
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principalmente devido à redução da capacidade esteroidogênica das células de Leydig, levando a uma
significativa redução da produção espermática (Egbunike et al., 1985; Setchell, 1998).
A qualidade de sêmen também é comprometida pelas altas temperaturas. Durante a segunda
semana que se segue ao estresse térmico, a motilidade do sêmen e a percentagem de espermatozóides
anormais aumenta.
Milicevic et al. (1968) citado por Silva (2000) constataram influência direta significativa da
temperatura ambiente sobre o pH do sêmen e negativa sobre o volume e a capacidade de sobrevivência
in vitro dos espermatozóides de raças européias. Raças zebuínas também apresentaram alteração da
qualidade seminal, pH e congelabilidade cerca de 3 semanas após serem submetidas a uma
o
temperatura ambiente máxima >33 C (Silva & Casagrande, 1976).
No Brasil têm sido observadas variações significativas do perímetro escrotal e da qualidade
espermática entre as estações seca e chuvosa, caracterizando a recuperação de um quadro
degenerativo testicular leve ou médio, ainda durante a estação de monta (Fonseca et al., 1992 e
Fonseca et al., 1993). A exposição direta do testículo a altas temperaturas provoca alterações em certas
etapas críticas do ciclo espermatogênico, mas por períodos prolongados pode levar a processos
degenerativos testiculares irreversíveis. Touros europeus pouco adaptados a climas mais quentes se
desgastam mais rapidamente e tendem a buscar meios que os ajudem a alcançar homeostase: buscam
sombra, aumentam ingestão de água, diminuem os períodos de pastejo e no decorrer da estação de
monta debilitam-se a ponto de diminuir sua vida útil no rebanho e, dentro de uma mesma estação de
monta, necessitarem serem submetidos a revezamentos do período de atividade com períodos de
descanso (Costa e Silva, 1995).
Rosa et al. (1996) avaliaram características adaptativas, de crescimento e de reprodução em
função de duas idades de transferência do planalto para o Pantanal (12 e 24 meses) e de dois tipos de
recria (em pasto cultivado e em campo nativo) comparativamente com o ambiente original (Planalto
Central). Eles observaram que os animais mantidos no Planalto apresentaram maior peso corporal e
melhor aproveitamento na reprodução. E que os animais transferidos para o Pantanal aos 24 meses de
idade apresentaram melhor performance adaptativa do que os touros transferidos aos doze meses.
Chiquiteli Neto (2002) ofereceu sombra artificial para tourinhos Brangus em idade púbere e
observou que a estrutura de sombrite proporcionou aumento significativo nos percentuais de motilidade
espermática dos touros que recebiam esse recurso (Figura 2), embora não tenha sido observado
variação significativa no perfil de patologia espermática.

POM

LOM

POL

LOL

20
16

a

12
8

a

GM ot
(% )

4

ab

0
-4
-8

b

-12
-16
-20

FIGURA 2 Ganho médio em motilidade espermática (GMot) de touros Brangus que recebiam
sombreamento artificial ou não. Médias representadas pelas colunas com letras distintas, diferem entre
si (P<0,05) pelo teste de Tukey (Chiquiteli Neto, 2002).
O impacto do estresse, principalmente, na vida gestacional sobre a diferenciação sexual e
comportamental tem sido mais bem estudado em roedores. O estresse de calor no terceiro trimestre da
gestação em ratos leva à masculinização cerebral incompleta em estruturas andrógeno-dependentes na
progênie masculina e aumenta o tempo de reação para a primeira monta e para a primeira ejaculação
nos adultos (Rhees et al., 1999).
O comportamento sexual do touro europeu pode ser afetado pelo calor (Hafez & Bouissou, 1975;
Chenoweth, 1981), enquanto touros zebus não têm apresentado diminuição da libido sob altas
temperatura e umidade (Hafez, 1959; Lamonth et al., 1995; Crichton & Lishman, 1988).
Santos et al. (2001) não observaram variação significativa na freqüência da maioria dos
comportamentos sexuais, durante testes de libido, realizados em touros Nelore em piquetes de 3 ha, no
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Brasil. Apenas a freqüência de exposição do pênis foi maior no período de agosto/setembro, quando
comparada com o observado no outono (abril/maio). Observaram, ainda, a diminuição da freqüência de
acompanhamento de fêmeas em cio no inverno (junho/julho). No entanto, os autores não caracterizam
as variações climáticas observadas no local, que em se tratando do macroclima regional – Bahia – não
apresentam, normalmente, grandes alterações anuais.
4.1.2. Efeito do clima sobre a eficiência reprodutiva de Fêmeas bovinas
Assim como no macho, o comportamento sexual da fêmea pode ser reduzido pela exposição a
uma carga térmica muito alta. Nas fêmeas de origem européia o estro tem média de duração de 14-18
horas durante estações frias, mas em períodos mais quentes pode ser reduzido para 8-10 horas. Além
disso, as fêmeas européias, e as zebuínas em menor proporção, tendem a diminuir a manifestação do
cio nas horas mais quentes do dia (Anderson, 1944; Adeyemo et al., 1979).
No Brasil, observou-se efeito da temperatura ambiente sobre o número de embriões não viáveis
e de ovócitos recuperados de novilhas mestiças holandês-zebu (P<0,10), mas não sobre o número total
de estruturas e o número de embriões viáveis (Borges et al., 1998). Observou-se que as fêmeas Bos
taurus (raça Holandesa) apresentaram um declínio significativo da qualidade do ovócito recuperado e da
sua capacidade de desenvolvimento quando em altas temperaturas e umidade, o que não foi observado
nas fêmeas Bos indicus, Brahman (Rocha et al., 1998). Katayama et al., 2004 (no prelo) encontraram
efeito do efeito estresse por calor sobre a fertilidade de receptoras bovinas em programas de
transferência de embriões (TE), encontrando variação significativa para o tempo de permanência no
curral e a diferença entre a temperatura vaginal e a da pele (P<0,05), entre as fêmeas prenhes e não
prenhes. A interação da fisiologia do estresse com a reprodução tem sido lvo d e estudos recentes e têm
demonstrado que estresse agudo ou crônico pode afetar a dinâmica folicular e também a atividade do corpo lúteo,
inibindo via hipotálamo a liberação de LH (Battaglia et al., 1997, Breen & Karsh, 2004).
Evidências da interação genótipo x ambiente sobre características reprodutivas foram
observadas por Ribeiro & Koger (1997). Estes autores avaliaram características reprodutivas de uma
mesma linhagem em dois ambientes diversos: observaram efeito significativo da interação genótipo x
ambiente (P<0,10) sobre a taxa de prenhez, peso ao nascer, peso aos 205 dias e estado de gordura do
bezerro ao desmame, mas não sobre peso ao nascer dos bezerros que sobreviveram até o desmame
(Tabela 1). Observa-se que o grupo da Flórida (GF) superou o Grupo de Montana (GM) na média geral
dos ambientes (82,6 x 73,4%), enquanto que considerando os genótipos o ambiente de Montana foi mais
favorável que a Flórida (85,4 x 70,7%).
TABELA 1 Algumas características produtivas (média e erro padrão) de acordo com o genótipo e local
de estabelecimento.
GENÓTIPO
CARACTERÍSTICA
LOCAL
MONTANA
FLÓRIDA
a,A
b, B
MONTANA
Taxa de prenhez
85,20 ± 2,10
61,70 ± 3,70
a, A
b, A
FLÓRIDA
85,60 ± 5,80
79,60 ± 2,60
MONTANA
FLÓRIDA

Peso ao nascer

a

37,73 ± 0,22
a, A
37,18 ± 0,44

a, A

27,96 ± 0,46
b, A
28,70 ± 0,22

MONTANA
FLÓRIDA

Peso ao nascer

b

38,16 ± 0,19
a, A
38,17 ± 0,39

a, A

28,01 ± 0,42
b, A
28,85 ± 0,20

MONTANA
FLÓRIDA

Peso aos 205 dias

203,20 ± 1,20
a, B
196,50 ± 2,30

MONTANA
FLÓRIDA

Estado de gordura

8,41 ± 0,06
a, A
8,28 ± 0,12

a, A

a, A

a

b, A

b, A

b, B

162,10 ± 2,50
b, A
170,50 ± 1,20
a, A

8,20 ± 0,13
a, A
8,63 ± 0,06
b

(adaptado de Ribeiro & Koger, 1997) peso ao nascer de todos os bezerros nascidos; peso
ao nascer somente dos bezerros que sobreviveram até o desmame.
Letra minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa
Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa

5. Interações humanos e bovinos
A qualidade desta relação (humano x bovino) precisa ser melhor avaliada, pois além do tempo
despendido no cuidado dos animais é preciso saber se os estímulos foram positivos, negativos ou
neutros; enfim se a interação foi agradável ou não para cada um. Uma rotina de manejo boa evita
acidentes com touros durante a vacinação, exame andrológico, etc., ou pode evitar problemas de
reabsorção embrionária após o diagnóstico de gestação precoce, reclamação muito comum em
propriedades que usam deste procedimento.
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É inevitável que práticas humanas aversivas ocorram no decorrer da via do animal, como
vacinação, marcação e castração. No entanto inúmeras atitudes comuns na lida com o animal são
perfeitamente evitáveis: elevação da voz, pancadas e utilização de ferrão, seja ele, elétrico ou não. O
aumento do nível de medo dos animais pelos humanos determina respostas que dificultam mais ainda o
manejo dos animais: maior distância de fuga, dificultando o manejo de alimentação, dos cuidados
sanitários, da ordenha e das práticas zootécnicas e resultando em estresse agudo ou crônico.
Há fortes evidências de que existem períodos críticos, como o nascimento e a desmama, para a
definição das relações entre humanos e bovinos. Bezerros manejados de forma gentil próximo ao
nascimento e ao desmame foram menos reativos à presença humana, com a supressão de respostas
agressivas mesmo após muitos meses desde o manejo gentil (Boivin et al., 1992; Krohn et al., 2001).
O processo reprodutivo demanda um contato constante com os animais que dele participam,
justamente em momentos críticos onde o estresse pode ter efeitos negativos sobre os índices de
eficiência reprodutiva. Por exemplo a observação de cio é um dos maiores pontos de estrangulamento
da inseminação artificial. Este manejo depende da observação humana, embora o auxílio de rufiões seja
essencial. Um rodeio é uma rotina que deve ser estabelecida com tranqüilidade e método, sob pena dos
animais não expressarem o cio, ou mesmo retardarem o momento de ovulação comprometendo a
fertilização a posteriori. O comportamento de cio pode ser diminuído ou suprimido em diferentes
circunstâncias tais como tipo de piso, inibição social, calor intenso, barulho, etc. (Oriuehla, 2000;
Landaeta-Hernández et al., 2002). No entanto trabalhos sobre o efeito da interação homem-animal sobre
a eficiência reprodutiva não têm sido encontrados.
Sob esta perspectiva o manejo de animais em reprodução deve ter cuidado redobrado.
Momentos como observação de cio, espera para o procedimento de Inseminação, diagnóstico de
gestação devem ser monitorados constatemente. Recomenda-se que fêmeas em manejo de
Inseminação ou transferência de embriões devem ser manejadas com calma de tal forma a minimizar o
estresse, que pode vir a diminuir a expressão do cio, retardar o processo ovulatório e uma vez prenhes,
acarretar aumento na perda embrionária.

6. Manejo
As modificações ambientais podem ser obtidas por meio de planejamento adequado das
instalações e equipamentos e ainda por meio do aperfeiçoamento das técnicas de manejo.
Quanto ao ambiente físico é necessário reafirmar as necessidades básicas dos bovinos,
qualquer que seja a raça: sombra para todos, barreiras naturais para o frio, etc.
6.1. Proporção Touro:Vaca
Diversos estudos vêm sendo feitos em touros de origem européia com o objetivo de determinar a
proporção touro:vaca ideal para utilização em sistemas de monta natural. Touros selecionados foram
submetidos, individualmente a 25 e 40 vacas em 90 dias de estação de monta (Neville et al., 1979) ou a
25, 40 e 50 em 90-95 dias (Neville et al., 1988), sem que fosse observada repercussão negativa na
fertilidade do rebanho. Rupp et al. (1977), utilizando touros em sistemas de acasalamento individual e
múltiplo, junto a 44 e 60 vacas, em 21 dias de estação de monta, não observaram diferença significativa
de fertilidade nos diferentes tratamentos.
Diversos autores vêm desenvolvendo trabalhos com o objetivo de testar os limites da relação
touro:vaca a ser utilizada em animais de origem zebuína, sem que haja prejuízo da fertilidade. Crudeli et
al. (1991) e Costa e Silva (1994) utilizando touros Nelore realizaram estudos com proporções touro:vaca
de 1:40 e 1:60, em sistemas de acasalamento individual e obtiveram média de 90% de prenhez em 120
e 90 dias de estação de monta, respectivamente. No Mato Grosso do Sul, Costa e Silva et al. (1998)
utilizaram proporções touro:vaca de 1:40 e 1:60 e 1:80 e obtiveram taxas de prenhez de
aproximadamente 71, 66 e 66%, respectivamente, trabalhando com vacas paridas. Atualmente já
existem trabalhos desenvolvidos com proporções de 1:100 com índices de gestação de 71% em 90 dias
de estação (Santos et al., 1999). Estes resultados demonstram o quanto os touros Nelore vêm sendo
subtilizados no Brasil, onde, sistematicamente, a proporção touro:vaca média usada é de 1:25. Mas nos
trabalhos de Costa e Silva et al. (1998) e Sereno et al. (2002) observou-se efeito significativo da
categoria e da condição corporal das fêmeas sobre os resultados de gestação.
Portanto não poderemos estabelecer uma relação touro:vaca padrão para o Nelore, mas
podemos sugerir proporções a serem utilizadas em cada rebanho, de acordo com a condição nutricional
das diversas categorias de fêmeas, considerando-se que os touros tenham sido submetidos a seleção
prévia (exame andrológico, testes comportamentais e exame sanitário). Desta forma, a proporção
touro:vaca deve ser manejada de acordo com ‘status’ nutricional e reprodutivo das matrizes podendo ser
alterada no decorrer da estação de monta conforme a necessidade.
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7. Considerações Finais
Para garantir o bom desenvolvimento do rebanho e a produção de carne com qualidade é
essencial oferecer condições favoráveis de bem-estar desde o nascimento até o abate. Esta mudança de
postura só será possível através do conhecimento da biologia da espécie com a qual se trabalha,
adequação da estrutura no pasto e nas áreas de manejo intensivo à espécie e ao ambiente tropical, bem
como treinamento orientado para o manejo racional em nível de fazenda, empresas de transporte de
gado e frigoríficos.
Além disto diversos recursos de seleção para adaptação e manejo podem e vêm sendo
utilizados para garantir o bom desempenho de raças precoces e de alta produção de carne, mas menos
adaptadas às altas temperaturas e umidade tropicais. Há que se considerar que mesmo raças zebuínas
sofrem o efeito do meio e acionam os recursos disponíveis no ambiente para garantir homeostase. A
oferta suficiente destes recursos no pasto é essencial. Nossa sugestão aqui não se vincula à pastagem a
ser consumida, mas sim ao pasto ambiente onde os animais encontram-se inseridos. Em se tratando de
regiões de altas temperaturas e umidade temos que nos preocupar com disponibilidade de sombra em
quantidade suficiente para todos os animais se abrigarem ao mesmo tempo: árvores isoladas de copa
alta e não necessariamente largas. Baixas temperaturas já necessitam que nos preocupemos em
fornecer barreiras naturais para que os animais se abriguem das correntes de ar frio, matas, capões são
interessantes nestes casos. O ideal é que as duas opções de vegetação estejam disponíveis no
ambiente, para que o animal se abrigue conforme sua necessidade do momento.
Algumas recomendações gerais podem ser feitas:
 Disponibilizar sombra tanto para bovinos manejados extensivamente como
intensivamente,, independente da raça;
 Em áreas de manejo extensivo, distribuir fontes de água na pastagem, facilitando o
acesso sem longas caminhadas;
 Formar os lotes de touros para monta natural com antecedência e não misturar
indivíduos de raças ou idades diferentes ou touros aspados com não aspados;
 Não misturar fêmeas de categorias diferentes tanto na estação de reprodução como no
período de parição;
 Treinar as pessoas que lidarão com o gado para fazê-lo com tranqüilidade, respeitando
a biologia da espécie;
 Adequar instalações;
 Selecionar indivíduos em relação à reatividade e adaptabilidade ao ambiente tropical.
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PROJETO:
CARNE BOVINA/ PECUÁRIA CURTA DURAÇÃO (P.C.D.)
(Produção e Comercialização)
1. Caracterização do Projeto:
A nível de Brasil o Paraná é hoje o 6º maior produtor de carne bovina, tendo
condições de melhorar sua colocação neste ranking, bastando para isso intensificar
ainda mais os seus sistemas de produção.
A pecuária de corte é hoje uma das explorações agropecuárias mais significativas
para a economia paranaense, tanto na geração de renda e receitas internas, como
na pauta de exportações, perdendo no setor primário apenas para a soja, sendo
uma atividade praticada por 53.961 bovinocultores.
Está presente em todo o
Estado com um rebanho de 7.442.564 cab. Sua maior concentração é nas regiões
Noroeste e Norte com aproximadamente 52,7% do rebanho ou seja 3.919.963 cab.
Com um desfrute médio de 19% o seu valor bruto da produção alcança em torno de
R$ 1.083.000.000,00.
2. Entraves:
São muitos os problemas enfrentados pelos produtores dentro da cadeia produtiva
da carne no estado tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baixo profissionalismo da maioria dos produtores com baixos índices
zootécnicos em suas propriedades se inviabilizando economicamente (baixa
adoção tecnológica).
Não produzem uma carne padrão tipo exportação (fora do mercado).
Adequação da produção as necessidades dos consumidores.
Falta organização tanto na produção como na comercialização diferenciada
de suas carnes.
Sofrem grande pressão dos demais elos da cadeia.
Assistência Técnica deficitária (principalmente com visão sistêmica).
Formas de pagamento e comercialização ultrapassados.
Avesso a mudanças, tradicionalistas, não exercendo nenhum tipo de gestão
em suas propriedades.
Falta melhor integração entre vários segmentos que atuam na cadeia.
Poucos produtores com visão de praticar sistemas de produção próprio para o
Paraná.
Estrutura industrial deficitária.

3. Proposta de Intervenção Técnica da Extensão Rural
A situação levantada mostra que a pecuária paranaense necessitava passar com
urgência por transformações radicais, com vistas a adoção, em curto espaço de
tempo de sistemas mais intensivos de exploração, de novas tecnologias, novas
formas de organização, tornando o produtor paranaense mais especializado e mais
agressivo no mercado produzindo um produto de boa qualidade, competitivo nos
mercados nacional e internacional. É nesse contesto que procuramos conscientizar
1

técnicos, produtores, políticos, industriais do setor e organizações, mostrando
propostas mais intensivas de produção, como a “Pecuária de Curta Duração”,
onde a médio e longo prazo muitos pecuaristas poderão adotar com maior ou menor
intensidade. Esta proposta busca a transformação rápida da atividade de produção
e comercialização de carne no Paraná com uma participação mais ativa de nossos
pecuaristas adotadores em todo o processo, “indo desde a concepção do animal até
a comercialização da carne nas gôndolas do supermercado”, deixando de ser
produtor de boi para ser produtor de “Carne com Qualidade”. Com este processo
que atende pequenos, médios e grandes produtores. A EMATER-Paraná pretende
aumentar, com vistas ao mercado interno e o incremento das exportações, a
qualidade e quantidade de carne produzida no estado, eliminando a
“Sazonalidade” da oferta, melhorando a rentabilidade, e os preços, valorizando o
nosso produto, tornando-o competitivo no mercado, remunerando condignamente a
classe produtora e promovendo em paralelo, o desenvolvimento de nossa pecuária
de corte e de toda a economia estadual.
4. ESTRATÉGIA DE AÇÃO TÉCNICA
•
•
•
•
•
•
•

Condução de Unidades Demonstrativas do PCD para irradiar tecnologia,
trabalhando todo o sistema de produção.
Assessoria a condução e implantação de Alianças Mercadológicas com o
objetivo de comercialização diferenciada de carne com qualidade diretamente
para o varejo (inclusive carnes embaladas a vácuo).
Potencializar às unidades de referências para difusão de tecnologias,
aprimorando o sistema de gestão atual.
Assistência técnica e crédito rural (investimento e custeio).
Implantar novas unidades de observação em: carne orgânica, integração
lavoura e pecuária, e pecuária mista.
Assistência técnica a confinamentos, sistemas de cria, cria e recria, cria recria
e terminação, recria e terminação, e terminação.
Organização de grupos de produtores para produção e comercialização.

5. GANHOS:
a) Produtividade
• Aumento de lotação/ha/ano – de 1,5 U.A. para 4,0 U.A.;
• Aumento do índice de natalidade – de 55% para 90% ao ano;
• Aumento da taxa de desfrute – de 19% para 42% ao ano;
• Diminuição dos índices de mortalidade – menos de 1% ao ano;
• Antecipação da idade nas novilhas na 1ª cobertura – de 13 a 14 meses de
idade:
• Aumento do número de matrizes no plantel – até 40%;
• Terminação de machos e fêmeas – superprecoces em até 16 meses, e
precoces em até 24 meses de idade;
• Produção de grãos e tubérculos nas reformas de pastos, barateando o custo;
• Racionalização da mão-de-obra na propriedade;
• Maior retorno financeiro, giro de capital mais rápido;
2

•
•
•

Maior poder de barganha na hora de comercializar a carne.
Aumento da produtividade anual de carne por hectare/ano de 78 kg para 410
kg.
Em propriedades com produto final foram obtidas 2.480 ton. De carne nobre
padrão exportação.

b) Produtores Adotadores X Tradicionais:
Ganho real em Bovinocultura de Corte (acabamento) considerando o capital
investido e o custo oportunidade:

Ganho o período
Ganho do mês

SISTEMA TRADICIONAL
(36 meses acabamento)
4,34%
0,15%

SISTEMA P.C.D (15 meses
acabamento)
44,25%
2,95%

c) Organização dos Produtores de Superprecoce e Precoce
As duas alianças consolidadas hoje no Paraná a Aliança Mercadológica de
Guarapuava (Novilho Precoce) e a Q.I. (Qualidade Identificada) Carnes
conseguiram contratos com grandes redes de supermercados como (SONAE,
SUPERPÃO, FATÃO E MUSAMAR, etc.) entregando o produto de janeiro a
dezembro (escala) agregando valores na carcaça de até 13% no valor da arroba,
isto no macho e na fêmea preço de macho mais 3%.
Uma delas a aliança de Guarapuava está atualmente vendendo carne embalada
em cortes especiais a vácuo, e com certificado de origem devido a
rastreabilidade oficial da SEAB que implantou em 2003.
OBS:- Atualmente tem mais 4 novas alianças se organizando no Estado:
Pitanga, União da Vitória, Cianorte e Maringá.
d) Aumento da mão de obra direta nas propriedades rurais – 25%
6. Abrangência do Trabalho
•
•
•
•
•
•
•

Regiões de maior concentração – Norte, Noroeste
Nº de técnicos atuando no Projeto – 41
Nº de equivalente técnicos – 23
Unidades de referência – 74
Total propriedades assistidas – 149
Grupo de produtores organizados – 18 (218 propriedades) – Duas Alianças
Propriedades atingidas de alguma forma – 2.155 propriedades.

7. Parcerias
•
•
•

DOW Agroscienses (20 propriedades acordadas).
IAPAR.
EMBRAPA.
3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAEP – Sindicatos Rurais.
Prefeituras Municipais.
Sociedades Rurais.
Associação de Criadores.
Universidades.
Cooperativas.
Unidades Mercadológicas.
Redes Supermercados.
Produtores.

4

PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA NA REGIÃO SUL: TECNOLOGIAS E
INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
João Restle1, Paulo Santana Pacheco2, Fabiano Nunes Vaz3
A produção da pecuária de corte no extremo sul do país está alicerçada no
pasto nativo, que apresenta oscilações de produção e qualidade durante o ano. As
espécies que compõe o pasto nativo são predominantemente gramíneas que
apresentam crescimento acentuado na primavera/verão, reduzido no outono,
paralisando-o durante o inverno. Este comportamento se reflete na massa de
forragem disponível (Figura 1) e na sua qualidade (Figura 2). Nesta situação os
bovinos ganham peso na primavera/verão, mantém peso no outono e perdem
peso durante o inverno.
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2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
JAN

FEV

MAR ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Meses

Figura 1 – Massa de forragem disponível (kg MS/ha) ao longo do ano (adaptado
de Alves Filho, 1995)
A produção de bovinos de corte baseada exclusivamente em pasto nativo
praticamente inviabiliza o sistema, pois resulta em idade avançada de abate dos
machos e da primeira parição das fêmeas, elevado índice de mortalidade e baixo
1
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índice reprodutivo. No entanto, o custo de produção da forragem nativa é baixo.
Portanto, é necessário explorar racionalmente o pasto nativo associado a
tecnologias para elevar os índices zootécnicos em níveis compatíveis com uma
pecuária economicamente viável.
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Figura 2 – Teor de proteína bruta (PB) e digestibilidade in vitro da matéria orgânica
(DIVMO) da pastagem nativa ao longo do ano (adaptado de Alves
Filho, 1995).
Na presente explanação serão abordadas diferentes tecnologias que
podem ser incorporadas ao sistema de produção visando a sua sustentabilidade
econômica.

Desempenho produtivo do rebanho de cria
Quando se considera o ciclo completo de produção da pecuária de corte
(cria, recria e terminação) o componente mais importante em termos econômicos
é o desempenho produtivo do rebanho de cria, já que as fêmeas que o compõe
representam cerca de 40% dos animais do rebanho total. O desempenho do

rebanho é diretamente influenciado pelo manejo, sanidade e nível nutricional.
Estes fatores determinam se a vaca atingirá condições de peso e estado corporal
adequados para manifestar cio e conceber durante o período reprodutivo. Como o
rebanho de cria é mantido exclusivamente em pasto nativo e, este apresenta
limitações nutricionais, os índices de reprodução são baixos. Em condições
exclusivas de pastagem nativa a taxa de parição do rebanho de cria situa-se em
torno de 50%, sendo o índice de repetição de prenhez muito baixo (Restle et al.,
2001a). O efeito da deficiência alimentar se torna mais evidente na reprodução
das vacas jovens que ainda estão na fase de crescimento (Restle, 1975).
No trabalho de Costa et al. (1981) verifica-se a influência positiva que o
nível alimentar exerce sobre a reprodução, notadamente nas vacas jovens que
ainda estão na fase de crescimento (Tabela 1).
Tabela 1 – Desempenho reprodutivo (repetição de prenhez, %) de vacas de
diferentes classes de idade, submetidas a diferentes sistemas de
alimentação
Classe de idade
Sistema de alimentação 1
Jovem
Adulta
PN
0,0
32,1
PC + PN
44,4
66,7
PC + PC
66,7
72,0
1
PN = vacas com cria ao pé mantidas em pastagem nativa durante todo o período
pós-parto; PC + PN = vacas mantidas em pastagem cultivada de aveia preta +
azevém do parto ao início da época de monta e após mantidas em pastagem
nativa; PC + PC = vacas mantidas em pastagem cultivada de aveia preta +
azevém do parto ao início da época de monta e após mantidas em pastagem de
milheto até o final de monta;
Fonte: Costa et al. (1981).
Embora o uso de pastagens cultivadas melhore significativamente a
eficiência reprodutiva do rebanho de cria, o elevado custo dos insumos tem
limitado o seu uso. O emprego de manejos alternativos para aumentar a taxa de
reprodução do rebanho de cria tem sido estudados.

Desmame precoce e seu reflexo no desempenho do rebanho de ria
Para melhora dos índices reprodutivos das vacas, podem ser utilizadas
técnicas de manejo nos rebanhos, como o desmame antecipado, causando o
corte da produção de leite e a sucção deste pelo bezerro, bem como a remoção
do último, fatores estes que contribuem para inibir a manifestação do cio.
Vários trabalhos de pesquisa sobre desmame precoce foram conduzidos na
Universidade Federal de Santa Maria, avaliando o seu reflexo não só na
reprodução da vaca, mas também no desenvolvimento inicial do bezerro bem
como na sua recria e terminação, inclusive as características de carcaça e da
carne. Inicialmente o desmame precoce era realizado aos 90-100 dias de idade do

bezerro (Gomes et al., 1986; Restle et al., 1991; Restle et al., 1992),
posteriormente o desmame passou a ser conduzido com bezerros na idade entre
60 e 90 dias (Restle et al., 1999a; Eifert, 2000), sendo atualmente o mais
empregado no sistema de produção. Recentemente, foram conduzidas pesquisas
com idade de desmame de 42 dias (Cerdótes et al., 2004).
Na Tabela 2 constam os resultados do trabalho de pesquisa que avaliou
duas épocas de desmame dos bezerros, o tradicional aos sete e o precoce aos
três meses, sobre o desempenho das vacas mantidas em pastagem nativa.
Verifica-se que aos sete meses pós-parto (no outono) o estado corporal das vacas
desmamadas aos três meses foi superior ao das desmamadas aos sete meses, o
que é reflexo do maior ganho de peso das primeiras. O desmame antecipado
proporcionou maior percentagem de cio (81 contra 51%), menor intervalo do parto
ao primeiro cio pós-parto (102 contra 114 dias) e maior percentagem de prenhez
(67,2 contra 37,7%). O melhor desempenho reprodutivo das vacas desmamadas
aos três meses deve-se em parte ao melhor ganho de peso (22 contra 10 kg) do
parto ao final do período reprodutivo. Com o desmame dos bezerros aos três
meses, os nutrientes consumidos pelas vacas e utilizados para a produção de leite
passaram a ser direcionados para o ganho de peso e incremento do seu estado
corporal, refletindo-se no melhor desempenho reprodutivo.
O acréscimo de 80% na percentagem de prenhez, em favor das vacas
desmamadas precocemente, mostra que a grande resposta do desmame
antecipado está no índice de repetição de cria das vacas.
Avaliando o efeito do desmame precoce sobre o desempenho reprodutivo
dos grupos genéticos, verifica-se que o estado corporal foi melhor nas vacas
Charolês em relação as Nelore, bem como houve maior resposta do desmame
precoce nas vacas Charolês, onde 97,2% apresentaram cio e 80,6% ficaram
prenhas contra 51,6% de cio e 41,9% de prenhez nas desmamadas aos sete
meses. Já nas vacas Nelore a diferença foi menos acentuada.
Tabela 2 – Médias para condição corporal aos sete meses pós-parto, intervalo do
parto à manifestação do primeiro cio (IPC), percentagens de cio e
prenhez das vacas, de acordo com a idade ao desmame dos bezerros
e grupo genético da vaca
Idade ao desmame
Grupo genético
Características
Média
3 meses 7 meses
IPC, dias
Charolês (C)
105a
117a
111 A
Nelore (N)
98a
110a
104 A
Média
102a
114 b
Condição corporal *, pontos
C
3,5a
2,6b
3,0 A
N
3,1a
1,7b
2,4 B
Média
3,3a
2,1b
Cio, %
C
97,2c
51,6d
76,1 C
N
54,6d
50,0d
52,3 D
Média
81,0c
51,0d
Prenhez, %
C
80,6c
41,9d
62,7 C
N
45,5d
30,0d
38,0 D

Média
67,2 c
37,3d
Médias na mesma linha seguidas por letras minúsculas diferentes
(P<0,05) pelo teste t.
c, d
Médias na mesma linha seguidas por letras minúsculas diferentes
(P<0,05) pelo teste qui-quadrado.
A, B
Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma coluna
(P<0,05) pelo teste t.
C, D
Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma coluna
(P<0,05) pelo teste qui-quadrado.
*
1= muito magro; 2= magro; 3= médio; 4= gordo 5 = muito gordo.
Fonte: Restle et al. (2001a).
a, b

diferem
diferem
diferem
diferem

Quando avaliado o reflexo do desmame precoce no desempenho de vacas
de diferentes classes de idade, verifica-se na Tabela 3 que vacas adultas
apresentaram maior estado corporal e melhor desempenho reprodutivo do que
vacas jovens e velhas, bem como o efeito do desmame precoce sobre a
reprodução foi mais evidente nas vacas jovens e velhas. Normalmente as fêmeas
jovens com cria ao pé apresentam os menores índices de reprodução, já que
estas fêmeas, além de atender as exigências de mantença e produção de leite,
direcionam nutrientes para o seu crescimento. A dificuldade de repetição de cria
nas fêmeas primíparas torna-se mais acentuada quando a alimentação é limitante,
como é o caso do campo nativo (Costa et al., 1981). Nota-se nesta Tabela 3 que o
desmame precoce proporcionou grande vantagem no incremento da percentagem
de prenhez nas vacas jovens, passando de 12,50% para as desmamadas aos
sete meses para 63,64% nas desmamadas aos três meses.
Tabela 3 – Médias para intervalo de parto à manifestação do primeiro cio (IPC),
condição corporal aos sete meses, percentagens de cio e prenhez
para vacas, de acordo com a classe de idade da vaca e idade de
desmame do bezerro
Idade
de
Classe de idade da vaca
desmame
Características
3 a 4 anos 5 a 7 anos + de 8 anos
do bezerro
IPC, dias
3 meses
104a
106a
106a
7 meses
93a
119b
118b
Média
99A
112A
112A
Condição corporal *, pontos
3 meses
3,0a
3,7a
3,2a
7 meses
2,1b
2,3b
2,1b
Média
2,5B
3,0A
2,7B
Média
57,89A
71,88A
67,24A
Prenhez, %
3 meses
63,64c
70,59c
66,67c
7 meses
12,50d
53,33c
35,71d
Média
42,11A
62,50A
51,72A
a, b
Médias na mesma coluna seguidas por letras minúsculas diferentes diferem
(P<0,05) pelo teste t.

c, d

Médias na mesma coluna, para a mesma característica, seguidas por letras
minúsculas diferentes diferem (P<0,05) pelo teste qui-quadrado.
A, B
Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem
(P<0,05) pelo teste t.
*
1= muito magro; 2= magro; 3= médio; 4= gordo 5 = muito gordo.
Fonte: Restle et al. (2001a).
Na Tabela 4, consta a distribuição das vacas segundo seu estado corporal
no outono, quando do desmame das vacas aos sete meses. Vacas desmamadas
aos três meses apresentaram em sua maioria estado gordo e médio, já nas vacas
desmamadas aos sete meses a maioria apresentou estado magro e médio.
Tabela 4 – Distribuição percentual das vacas segundo a condição corporal aos
sete meses pós-parto, de acordo com a idade ao desmame
Condição corporal
Idade ao
N
1
2
3
4
desmame
(muito magro)
(magro)
(médio)
(gordo)
3 meses
58
0
12,1
41,4
46,5
7 meses
51
19,6
39,2
37,3
3,9
Fonte: Restle et al. (2001a).
Além do efeito positivo na reprodução, o melhor estado corporal das vacas
desmamadas precocemente tem outras implicações importantes e de ordem
prática na propriedade. Uma delas é que a vaca, por não conceber e apresentar
bom estado corporal na entrada do inverno, pode ser vendida para o abate, visto
que o incremento na taxa de prenhez do rebanho possibilita maior rigor no
descarte das vacas (Pascoal & Vaz, 1997), e mesmo que não tenha atingido
condições de abate o período de terminação será reduzido. No entanto, a engorda
de vacas, quer no confinamento quer em pastagem, é um processo de baixa
eficiência biológica (Restle & Brondani, 1998; Restle et al., 1998). Portanto, podese reduzir o custo de produção de vacas de descarte para o abate, por meio da
adoção do desmame precoce.
Outro aspecto é que a vaca com melhor estado corporal na entrada do
inverno facilita o manejo alimentar desta categoria. O maior acúmulo de reservas
energéticas faz com que essas vacas tenham melhores condições para enfrentar
a escassez alimentar durante o inverno. Vacas com melhor condição corporal na
entrada do inverno irão apresentar também melhor condição corporal na
primavera subseqüente, durante a parição. Esse melhor estado na parição vai
propiciar melhores condições para a produção de leite e retorno da manifestação
de cio (Restle et al., 2001a).

Desenvolvimento de bezerros desmamados precocemente
Se por um lado o desmame precoce favorece a vaca, deve-se ter o cuidado
para que o desenvolvimento do bezerro e do futuro novilho não seja prejudicado.

Nos trabalhos de pesquisa onde os bezerros eram desmamados com três meses,
estes eram mantidos em pastagem de milheto após o desmame. Quando a idade
de desmame foi reduzida para menos de três meses os bezerros também
passaram a ser suplementados com concentrado.
Na Tabela 5 constam os dados referentes ao ganho de peso médio diário
dos bezerros desmamados aos três ou sete meses. Observa-se que o ganho de
peso médio diário dos três aos sete meses de idade foi inferior nos bezerros
desmamados aos três meses (que após o desmame foram mantidos em pastagem
de milheto) em relação aos que permaneceram ao pé da vaca, devido ao estresse
do desmame e ao corte no consumo de leite. Dos sete aos doze meses, os
bezerros desmamados aos três meses de idade apresentaram maior ganho de
peso que os desmamados aos sete meses. Isto se deve em parte ao ganho
compensatório dos animais desmamados aos três meses. O menor ganho de
peso dos animais desmamados aos sete meses foi causado em parte pelo
estresse do desmame. A partir dos doze meses, o ganho de peso foi similar para
os animais desmamados nas duas idades.
Tabela 5 – Ganhos de peso médio diário (g) dos três aos sete, sete aos doze,
doze aos dezoito e dezoito aos vinte e quatro meses de idade de
machos desmamados aos três ou sete meses
Ganho de peso médio diário (g)
Idade ao desmame
3-7
7-12
12-18
18-24
meses
meses
meses
meses
3 meses
300 b
554 a
501 a
637 a
7 meses
464 a
431 b
489 a
638 a
a, b
Médias na mesma coluna seguidas por letras minúsculas diferentes diferem
(P<0,05) pelo teste t.
Fonte: Restle et al. (1999a).
Verifica-se na Tabela 6 que os animais desmamados aos três meses foram
mais leves aos sete meses do que os que permaneceram ao pé da vaca. Nas
demais idades, os pesos foram similares.
Tabela 6 – Peso médio (kg) nas diferentes idades de machos desmamados aos
três ou sete meses
Idade (meses)
Tratamentos
3
7
12
18
24
3 meses
101 a
137 b
218 a
309 a
424 a
7 meses
102 a
156 a
220 a
307 a
423 a
a, b
Médias na mesma coluna seguidas por letras minúsculas diferentes diferem
(P<0,05) pelo teste t.
Fonte: Restle et al. (1999a).
Observa-se ainda na Tabela 7 que a idade de desmame não afetou as
características de carcaça dos animais.

Tabela 7 – Médias para características de carcaça de animais abatidos aos 24
meses desmamados aos três ou sete meses de idade
Idade ao desmame
Características
Probabilidade
3 meses
7 meses
Peso de carcaça quente, kg
233
244
0,2831
Rendimento de carcaça quente, %
53,33
52,21
0,0662
2,56
2,27
0,3961
Espessura de gordura subcutânea, mm
Conformação, pontos
10,8
11,0
0,5967
Dianteiro, %
36,70
36,93
0,4246
Costilhar, %
12,50
12,47
0,8843
Traseiro, %
50,80
50,60
0,5430
Fonte: Restle et al. (1999b).
Foi estudado o uso da técnica do desmame precoce em sistema mais
intensivo de produção, ou seja, a produção do superjovem a partir de bezerros
previamente desmamados aos 72 ou 210 dias de idade. Os animais foram
confinados dos 210 aos 408 dias de idade, sendo 30 dias de adaptação mais 168
dias de confinamento, divididos em quatro períodos de 42 dias. Como volumoso
utilizou-se a mistura da silagem de milho e de sorgo na relação 50:50. A relação
volumoso:concentrado foi de 60:40 na adaptação até o segundo período, 50:50 no
terceiro período e 45:55 no quarto período. A dieta alimentar apresentou na média
13,8% de PB e 3,147 Mcal de ED por quilograma de MS.
Conforme pode ser verificado na Tabela 8, animais desmamados aos 72
dias apresentaram, durante a fase de terminação em confinamento, ganho de
peso, conversão alimentar e eficiência energética similares aos desmamados aos
210 dias. Além disso, mostraram características da carcaça e da carne similares
aos desmamados aos 210 dias, com peso e espessura de gordura de cobertura
adequadas às exigências de comercialização.
Embora os animais mantidos ao pé da vaca dos 72 aos 210 dias, tenham
apresentado peso numericamente inferior, esta diferença foi mantida até o final,
não ocorrendo ganho de peso compensatório.
Tabela 8 – Pesos inicial (PI) e final (PF), consumo de matéria seca diária (CMS),
CMS expresso em 100 kg de peso vivo (CMSP), consumo de energia
digestível (CED), ganho de peso médio diário (GMD), conversão
alimentar (CA), eficiência energética (EE), peso de carcaça quente
(PCQ) e espessura de gordura subcutânea (EG) de novilhos
superjovens desmamados com diferentes idades
Idade ao
PI, PF, CMS, CMSP, CED, GMD, CA EE PCQ, EG,
desmame
kg kg
kg
%
Mcal
kg
kg mm
72 dias
209 424 6,75 2,07 21,21 1,07 6,42 20,18 232 4,6
210 dias
192 406 6,98 2,25 21,93 1,07 6,72 21,13 214 4,2
P>0,05 pelo teste F.
Fonte: Restle et al. (2002a).

Na Tabela 9 constam os resultados do desempenho de bezerros
desmamados aos 83 dias de idade comparado ao desempenho de bezerros
desmamados aos 210 dias recebendo alimentação protegida “creep feeding”
durante o aleitamento. Os animais foram confinados durante 125 dias,
alimentados com uma dieta com relação volumoso:concentrado de 55:45,
contendo 13,5% de PB e 2,697 Mcal de ED/kg de MS. Animais desmamados aos
83 dias apresentaram consumo de matéria seca, ganho de peso médio diário e
conversão alimentar similares aos desmamados aos 210 dias.
Tabela 9 – Médias para características de desempenho de novilhos desmamados
com diferentes idades
Idade ao desmame
Variáveis 1
P=F
83 dias
210 dias
Peso inicial, kg
243,3
240,1
0,6940
Peso final, kg
400,0
418,0
0,3570
Ganho de peso médio diário, kg
1,326
1,424
0,2292
Consumo diário de matéria seca, kg
7,81
8,48
0,2870
Consumo diário de matéria seca, % peso vivo
2,46
2,58
0,3817
0,75
Consumo diário de matéria seca, g/kg
104,3
110,8
0,3738
Conversão alimentar
5,90
5,96
0,8543
Fonte: Restle et al. (2001b).

Idade do primeiro acasalamento das fêmeas
Em condições exclusivas de pasto nativo as fêmeas atingem condições de
serem acasaladas apenas a partir dos três anos. Para reduzir a idade do primeiro
acasalamento para dois anos é necessário melhorar o nível alimentar das fêmeas
durante o período de inverno, através da suplementação em pasto nativo ou
através do uso de pastagens cultivadas de inverno.

Primeiro acasalamento aos dois anos
Nas Tabelas 10, 11 e 12 constam os resultados do desempenho de
novilhas de diferentes grupos genéticos mantidas em pasto nativo durante o verão
e pastagem cultivada durante o inverno, acasaladas aos dois anos. Verifica-se que
as novilhas apresentaram elevados índices de prenhez. Observa-se também a
influência positiva que a heterozigose exerce sobre o desempenho reprodutivo das
fêmeas.
Tabela 10 – Peso médio (kg) e heterose das novilhas nas diferentes fases, de
acordo com o sistema de acasalamento e grupo genético
Idade (meses)
Sistema de acasalamento
7
12
18
24
28
Novilhas puras

Charolês (C)
Nelore (N)
Média
Novilhas cruzadas
½C ½N
½N ½C
Média

178 a
146 b
162 B

233 a
179 b
206 B

292 a
244 b
268 B

357 a
300 b
329 B

414 a
343 b
378 B

184 a
181 a
183 A

236 a
235 a
235 A

308 a
306 a
307 A

377 a
365 a
371 A

435 a
423 a
429 A

Heterose, %
13,0
14,1
14,6
12,8
13,5
a,b
(P<0,05) na mesma coluna para Charolês vs Nelore e ½C ½N vs ½N ½C.
A,B
(P<0,05) na mesma coluna para puras vs cruzadas.
Fonte: Restle et al. (1999c).
Tabela 11 – Médias e heterose para peso e idade média das novilhas à
puberdade, de acordo com o sistema de acasalamento e grupo
genético
Sistema de acasalamento
Peso (kg)
Idade (dias)
Novilhas puras
Charolês (C)
352 a
623 b
Nelore (N)
299 a
754 a
Média
326 A
689 A
Novilhas cruzadas
½C ½N
323 a
568 a
½N ½C
368 a
634 a
Média
346 A
600 B
Heterose, %
6,1
-12,9
a,b
(P<0,05) na mesma coluna para Charolês vs Nelore e ½C ½N vs ½N ½C.
A,B
(P<0,05) na mesma coluna para puras vs cruzadas.
Fonte: Restle et al. (1999c).
Tabela 12 – Médias e heterose para percentagem de novilhas que mostraram cio
até os 12, 18, 24 e 28 meses de idade e percentagem de prenhez,
de acordo com o sistema de acasalamento e grupo genético
Sistema de
acasalamento
Novilhas puras
Charolês (C)
Nelore (N)
Média
Novilhas cruzadas
½C ½N
½N ½C
Média

Idade (meses)
12

18
24
Cio (%)

28

Prenhez (%) no
primeiro
acasalamento

0
0
0

40,6 a
16,7 a
28,6 B

56,5 a
25,0 b
40,7 B

100,0 a
70,0 b
85,0 B

94,4 a
53,4 b
73,9 B

11,1
3,3
7,2

67,8 a
33,3 b
50,6 A

78,9 a
57,6 a
68,2 A

100,0 a
100,0 a
100,0 A

99,4 a
97,5 a
98,5 A

Heterose, %
76,9
67,6
17,6
33,3
a,b
(P<0,05) na mesma coluna para Charolês vs Nelore e ½C ½N vs ½N ½C.
A,B
(P<0,05) na mesma coluna para puras vs cruzadas.
Fonte: Restle et al. (1999c).

Primeiro acasalamento aos 14-15 meses de idade
Conforme demonstrado na Tabela 12, aos 18 meses de idade as fêmeas
apresentam baixas percentagens de cio (média de 39,6%). Este seria um entrave
para aqueles sistemas mais intensivos de produção, com o primeiro período
reprodutivo sendo realizado dos 14 aos 18 meses de idade, caracterizando o
sistema UM ANO. Isto demonstra que deve-se utilizar de alternativas que visem a
melhoria das condições nutricionais destes animais, incrementando o ganho de
peso e conseqüentemente o peso, já que a idade à puberdade apresenta
correlação negativa com o peso das fêmeas, ou seja, ao primeiro acasalamento,
maiores percentagens de cio são obtidas em fêmeas mais pesadas (Restle et al.,
1999c).
Com o objetivo de avaliar o desempenho reprodutivo de novilhas no
sistema UM ANO, foi conduzido estudo onde os animais foram mantidos em
pastagem nativa durante o período de aleitamento, após o desmame foram
mantidos em pastagem cultivada de inverno, e durante o período do primeiro
acasalamento, dos 14 aos 17,5 meses, foram mantidas em pastagem nativa
recebendo diferentes níveis de suplementação. Conforme apresentado na Tabela
13, nos animais não suplementados e nos suplementados a 0,35% do peso vivo,
os resultados mostram similaridade quanto a manifestação de cio, bem como no
peso ao final de monta. Para elevar a percentagem de cio das novilhas para um
nível razoável, foi necessário elevar a quantidade de suplementação para a 0,70%
do peso vivo.
Tabela 13 – Desempenho de novilhas com diferentes níveis de suplementação
durante o primeiro acasalamento dos 14 aos 17,5 meses (sistema
UM ANO)
Peso início
Peso fim da GMD,
Idade da
Cio,
Grupo
monta, kg
monta, kg
g
inseminação, meses %
genético
Campo nativo – 0,0% suplementação
Charolês (C)
262
290
311
15
20
Nelore (N)
204
244
489
¾C¼N
288
322
381
14,5
83
¾N¼C
238
280
467
Campo nativo – 0,35% suplementação
Charolês (C)
271
307
356
16,1
50
Nelore (N)
196
239
481
¾C¼N
282
330
535
15,4
73
¾N¼C
239
238
542
17,2
25

Charolês (C)
Nelore (N)
¾C¼N
¾N¼C
5
/8 C 3/8 N
5
/8 N 3/8 C
Fonte: Vaz (1998).

269
207
288
236
286
254

Campo nativo – 0,70% suplementação
327
649
15,5
264
639
345
632
14,6
297
678
16,5
361
839
15,4
332
864
14,9

80
100
75
100
75

Uso de pastagem cultivada como meio de intensificar o sistema de produção
Devido às condições climáticas favoráveis ao cultivo de pastagens anuais e
perenes de inverno no sul do país, estas são utilizadas para terminação dos
bovinos durante o inverno/primavera (Tabela 14).
Tabela 14 – Terminação de bovinos em pastagem cultivada de inverno
Estado
1993
1995
1997
1999
2001
RS
650.000
1.000.000
740.000
820.000
900.000
PR
90.000
140.000
130.000
100.000
102.000
SC
65.000
90.000
95.000
85.000
100.000
Fonte: ANUALPEC (2003).

2002
460.000
95.000
90.000

Conforme demonstrado na Figura 3, a terminação aos 24 meses de idade
dos novilhos é perfeitamente viável através do uso de pastagem nativa durante o
verão e pastagem cultivada durante o inverno.
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Figura 3 – Evolução do peso de novilhos de corte de acordo com o regime
alimentar (Müller & Primo, 1986).
PCD=pastagem cultivada aveia+azevém no desmame;
PCS=pastagem cultivada aveia+azevém no sobreano;
PN=pastagem nativa.

Principais forrageiras de inverno utilizadas
As espécies forrageiras cultivadas utilizadas são principalmente as
gramíneas anuais de inverno e as leguminosas perenes de inverno (trevo branco e
cornichão). As leguminosas de inverno desenvolvem-se bem em regiões restritas
onde as condições de solo são propícias. No presente trabalho serão abordadas
apenas as gramíneas anuais de inverno, dado a sua importância na região sul.
As principais espécies de gramíneas anuais de inverno utilizadas são:
 Aveia: a aveia preta (Avena strigosa) é uma gramínea anual, sendo a
espécie mais utilizada como forrageira de estação fria devido à alta
produção de matéria verde e seca, precocidade e resistência a
doenças. A aveia preta apresenta rápido crescimento inicial,
permitindo altos rendimentos no primeiro pastoreio, com diminuição
da produção a medida em que avança no ciclo.
 Azevém: o azevém (Lollium multiflorum) é uma gramínea anual e apresenta
ciclo mais longo que a aveia, apresenta facilidade de ressemeadura
natural, resistência a doenças, com potencial de produção de
sementes e versatilidade de uso em misturas. Responde melhor à
adubação nitrogenada em produção que a aveia.

 Triticale: é uma gramínea anual, proveniente da hibridação artificial entre o
trigo como o centeio, na qual buscou-se incorporar a qualidade e a
produção de grãos do trigo e a rusticidade do centeio apresentando
grande potencial de adaptabilidade para as condições sulbrasileiras.
Estudos demonstraram que esta espécie apresenta boa adaptação
em misturas e melhora a estabilidade na produção de forragem,
sendo um aspecto de grande importância no manejo das pastagens
em propriedades.
 Centeio: caracteriza-se pelo crescimento inicial vigoroso, pela rusticidade,
expressa através da resistência à acidez do solo e às doenças,
possuindo sistema radicular profundo e agressivo. Das gramíneas
anuais de estação fria, o centeio é mais precoce que as demais,
permite a semeadura antecipada e apresenta menor período entre a
emergência e o início da utilização sob pastejo.

Resultados de produção com a associação de espécies
A produção de forragem de inverno está baseada principalmente na
associação de aveia preta e azevém. A aveia bem como triticale e centeio,
apresentam crescimento acentuado no outono/inverno, já o azevém tem
desenvolvimento mais acentuado no final do inverno e primavera. A associação do
azevém com as demais gramíneas resulta em produção e qualidade de forragem
mais constante conforme pode ser observado na Tabela 15.
Tabela 15 – Taxa de crescimento (TCDMS), produção de forragem (PFMS),
massa de forragem disponível (MFD), percentagem de aveia e de
azevém, teor de matéria seca, digestibilidade in vitro da matéria
orgânica e proteína bruta de acordo com o período de pastejo
Data
21/04 a 01/07 a 01/08 a 01/08 a 01/10 a 01/11 a
30/06
31/07
31/08
30/09
31/10
14/11
Aveia + Azevém:
TCDMS,kg/ha/dia
63
57
51
54
58
50
56
PFMS, kg /ha/mês
2798
1761
1581
1632
1795
706
10273
MFD, kg/ha/dia
1403
1616
1277
1961
2010
1955
1703
Composição de MFD
Aveia, %
90
78
16
4
31
Azevém, %
10
22
44
78
70
46
45
Material morto, %
40
18
30
54
24
Digestibilidade, %
Aveia
67
68
54
Azevém
72
67
57
59
59
53
Proteína bruta, %
Aveia
29
22
19
Azevém
32
20
24
22
15
12

Matéria seca
11
(AV+AZ),%
Fonte: Roso et al. (1999).

12

16

19

27

43

Nas Tabelas 16 e 17 são apresentados os resultados do desempenho de
animais submetidos a diferentes misturas de gramíneas anuais de inverno.
Verifica-se que as misturas de gramíneas de inverno promovem a manutenção do
ganho de peso médio diário por longo período (no caso por mais de cinco meses),
obtendo-se ganhos de peso/ha significativos.
Tabela 16 – Características da pastagem e desempenho de bezerros
desmamados e mantidos em pastagem cultivada de inverno
formada pelas misturas de gramíneas anuais de inverno
Aveia +
Triticale +
Triticale +
Variáveis
Azevém
Azevém
Aveia+Azevém
Produção de forragem, kg MS/ha
10273
9696
8041
Massa forragem final, kg MS/ha
1955
1420
1836
Carga animal média, kg/ha/dia
1055
1210
1116
Ganho de peso médio diário, kg
0,69
0,69
0,67
Ganho de peso vivo, kg/ha
569
651
592
Semeadura em 21/04, início do pastejo em 10/06 e final do pastejo em 14/11;
Peso inicial dos bezerros 148 kg.
Fonte: Restle et al. (1999d); Roso et al. (1999).
Tabela 17 – Características da pastagem e desempenho de bezerros
desmamados e mantidos em pastagem cultivada de inverno
formada pelas misturas de gramíneas anuais de inverno com o
azevém
Aveia + Triticale + Centeio +
Variáveis
Azevém
Azevém
Azevém
Intervalo entre a semeadura
40
54
40
e início do pastejo, dias
Produção de forragem, kg MS/há
9715
9752
9770
Massa forragem final (19/11)*, kg MS/ha
1093
1077
1341
Carga animal média, kg/ha/dia
1202
1153
1074
Ganho de peso médio diário, kg
0,68
0,80
0,77
Ganho de peso vivo, kg/ha
726
803
754
Semeadura em 21/04, com 85 kg de aveia, 170 kg de triticale e 140 kg de centeio
mais 30 kg de azevém;
* Em 05/11: 1606, 1750 e 1587 kg/ha, respectivamente.
Fonte: Roso et al. (2000); Roso & Restle (2000).

Tipos e níveis de adubação nitrogenada

A adubação da pastagem tem grande influência na produção de forragem e
conseqüentemente na produção animal por unidade de área. As gramíneas de
inverno respondem bem à adubação nitrogenada. Em estudo que avaliou
diferentes fontes de nitrogênio na produção de forragem e desempenho de
bezerros de corte mantidos em pastagem de aveia+azevém (Tabela 18), verificouse similaridade para as características avaliadas, indicando que a escolha do tipo
de adubo nitrogenado pode ser determinada pelo seu preço de aquisição
dependendo da época do ano e região.
Tabela 18 – Características da forragem e desempenho de bezerros de corte
mantidos em pastagem de aveia + azevém adubadas com diferentes
fontes de nitrogênio
Fonte de nitrogênio
Variáveis
Uréia
Sulfato de amônio
Produção de forragem, kg MS/ha
7410
6620
Massa de forragem final, kg MS/ha
1487
1522
Carga animal média, kg/ha/dia
873
842
Ganho de peso médio diário, kg
0,58
0,62
Ganho de peso vivo, kg/ha
428
435
Fonte: Restle et al. (2000a).
Com relação ao efeito da adubação nitrogenada na produção da pastagem
e produção animal (Tabela 19), o aumento na quantidade de N aplicada resulta
em incremento na produção de forragem, teor de proteína, carga animal e ganho
de peso vivo por ha. É possível obter alta produtividade com pastagens cultivadas
de gramíneas de inverno, dependendo da quantidade de N utilizada.
Tabela 19 – Características da forragem e desempenho animal na mistura de
aveia+azevém submetida a doses de N em cobertura
Nitrogênio, kg/ha
Parâmetros avaliados
0
150
300
Taxa de crescimento, kg MS/ha/dia
37
82
96
Produção de forragem, kg MS/ha
4893
9327
10905
Eficiência de utilização do N
30
20
(aumento de MS/kg de N)
Digestibilidade da MO, %
68
71
73
Teor de proteína bruta, %
13,2
16,4
22,2
Carga animal, kg peso vivo/ha/dia
671
1212
1486
Ganho de peso médio diário, kg
0,93
0,97
1,05
Ganho de peso vivo, kg/ha
335
641
865
Foram utilizados bezerros desmamados com 180 kg de peso inicial.
Fonte: Lupatini et al. (1998).

Desempenho de diferentes categorias

Na Tabela 20 são apresentados os resultados de desempenho de
diferentes categorias (bezerros, novilhos e vacas) em pastagem cultivada de
aveia+azevém. Observa-se que elevados ganhos de peso por animal podem ser
atingidos com o uso de pastagem cultivada de inverno. Verifica-se ainda a grande
diferença entre novilhos e vacas de descarte na eficiência de transformar pasto
em ganho de peso.
Tabela 20 – Desempenho de diferentes categorias de bovinos de corte em
pastagem cultivada de aveia mais azevém
Categoria
Parâmetros avaliados
Bezerros Novilhos Vacas
Produção de forragem, kg MS/ha
8238
7241
7427
Massa de forragem disponível, kg MS/ha
1935
1951
1852
Altura da pastagem, cm
16,7
15,0
15,1
Carga animal, kg peso vivo/ha/dia
1557
1526
1486
Lotação, animais/ha
6,9
4,3
3,3
Peso inicial, kg
182
276
384
Peso final, kg
269
441
514
Ganho de peso médio diário, kg
0,847
1,598
1,264
Ganho de peso/ha, kg
598
669
434
Eficiência, kg MS produzida/kg ganho de peso
11,8
8,3
13,8
Fonte: Restle et al. (1998).

Suplementação energética como meio de maximizar a utilização de
pastagens cultivadas de inverno
A suplementação de alimentos para animais mantidos em pastagens
cultivadas de inverno resolve os problemas decorrentes das oscilações na taxa de
crescimento das pastagens, permitindo que se mantenha lotação constante. Neste
caso a variação na produção de forragem é compensada pela variação da
quantidade de suplemento fornecido. É o melhor recurso de manejo que se dispõe
para aproveitar ao máximo a produção das pastagens cultivadas de inverno (PCI).
O efeito da suplementação pode ser aditivo, mas é principalmente substitutivo,
pois na fase de crescimento as pastagens cultivadas de inverno são de alta
qualidade.
Por que suplementar ?



Manter a mesma lotação na PCI e a mesma qualidade da dieta dos
animais. Neste caso, a quantidade de suplemento a ser fornecido
depende das oscilações da taxa de crescimento da pastagem.
Aumentar o CMS dos animais em PCI com alto teor de umidade, no início
do ciclo das pastagens, ou no final quando decresce a produção e a
qualidade do pasto.





Aproveitar melhor os nutrientes disponíveis na pastagem, como a
proteína.
Aumentar a lotação visando aumentar o número de animais a serem
recriados ou terminados.
Aproveitar os preços de oportunidade.

Níveis de suplementação e desempenho de novilhos e vacas na terminação
Conforme demonstrado nos estudos conduzidos na UFSM e apresentados
nas Tabelas 21 e 22, avaliando o desempenho de novilhos de corte, e nas
Tabelas 23 e 24, avaliando o desempenho de vacas de corte, a suplementação
energética promove incremento no ganho de peso médio diário em relação aos
animais não-suplementados. No entanto, aumentar a quantidade de suplemento
não resulta em melhores ganhos de peso por animal, mas em expressivos
incrementos de carga animal/ha.
Tabela 21 – Terminação de novilhos com pastejo horário de 2h duas vezes ao dia
associado à suplementação com sorgo moído
Nível do suplemento (% do consumo
estimado de matéria seca)
Características
0
25
35
45
Suplemento, kg/dia
2,61
3,82
5,17
Peso inicial, kg
283
290
291
293
Peso final, kg
420
420
420
420
Dias até o abate
140
93
93
96
Ganho de peso médio diário, kg
0,979
1,397
1,395
1,332
Ganho de peso total, kg
137,0
130,1
129,5
127,5
Aumento da carga animal/há, %
33
57
96
Fonte: Restle et al. (2000b).
Tabela 22 – Terminação de novilhos com pastejo contínuo em aveia + azevém
suplementados com milho moído
Nível do suplemento (% do peso vivo)
Características
0,5
1,0
Suplemento, kg/dia
2,02
4,07
Peso inicial, kg
356
358
Peso final, kg
454
458
Ganho de peso médio diário, kg
1,501
1,532
Ganho de peso total (65 dias), kg
98
100
Aumento da lotação animal/ha, %
20
50
Fonte: Restle et al. (1999e).
Tabela 23 – Terminação de vacas de descarte submetidas ao pastejo horário (2h
+2h) em triticale + azevém na fase inicial de crescimento,
suplementadas com sorgo moído

Características
Grão de sorgo moído, kg/animal/dia
Peso inicial, kg
Peso final, kg
Ganho de peso médio diário, kg
Terminação, dias
Estado corporal final, pontos
Aumento da lotação/ha, %
Fonte: Restle et al. (2000c).

Nível do suplemento (% do peso vivo)
0,0
0,3
0,6
0,9
1,25
2,51
3,78
339
342
334
338
431
431
425
432
1,48
1,44
1,48
1,51
62
62
62
62
3,48
3,56
3,87
3,97
19
28
48

Tabela 24 – Terminação de vacas de corte submetidas ao pastejo contínuo de
aveia + azevém na fase final do ciclo, suplementadas com sorgo
moído
Nível de suplemento (% do peso vivo)
Características
0
0,4
0,8
Sorgo moído, kg/animal
1,72
3,44
Peso inicial, kg
368
378
376
Peso final, kg
445
483
485
Ganho de peso médio diário, kg
0,92
1,23
1,20
CC inicial, pontos
2,72
2,85
2,88
CC final, pontos
3,87
4,31
4,25
Aumento da lotação/ha, %
16
36
Período de 10/09 a 25/11.
Fonte: Restle et al. (2001c).

Uso do confinamento como meio de intensificar o sistema de produção
Embora a principal forma de terminação de bovinos de corte no sul seja a
pasto, a terminação em confinamento também é praticada com vantagens para
os sistemas de ciclo completo tanto pelos benefícios diretos como os indiretos.

Produção do novilho superjovem com silagem de qualidade
Um dos fatores que mais limita o desempenho animal em termos de ganho
de peso e eficiência de transformar alimento em ganho de peso é a qualidade da
dieta alimentar. Sem dúvidas, é na qualidade do componente volumoso onde se
encontra o maior problema. As silagens tanto de milho como de sorgo, devem ser
melhoradas no país. Isto é importante para o confinamento em geral, mas é
importante particularmente quando se busca a produção do superjovem, pois esta
categoria de animais exige dieta de boa qualidade, pois necessitam de nutrientes
para o crescimento, desenvolver os órgãos internos e depositar gordura na
carcaça para dar o acabamento desejado.

É importante conhecer melhor as características genéticas dos materiais
que estão disponíveis no mercado para produção de silagem. Neste sentido foi
conduzido um trabalho onde foram avaliados três híbridos de milho, AG 9090, DK
440 e XL 344, disponíveis no mercado e considerados, pela empresa de produção
genética, como silageiros.
Na Tabela 27, verifica-se que todos materiais apresentaram elevada
participação de grãos na massa ensilada, acima de 47%, o que pode ser
considerado muito bom. As concentrações de FDN também podem ser
consideradas relativamente baixas com NDT próximo a 70%, característica de
silagem de boa qualidade.
Tabela 27 – Características agronômicas produtivas de lavoura e composição
bromatológica da silagem de diferentes híbridos de milho
Híbridos de milho
Características
Média
AG 9090
DK 440
XL 344
Stand, plantas/ha
63.875 a
59.375 b
57.688 b
60.313
Produção, kg/ha:
Matéria verde total
44.157
38.824
31.584
38.188
Matéria verde ensilável
39.979
35.565
28.646
34.730
Matéria seca total
13.877
13.522
12.526
13.308
Matéria seca ensilável
13.169
12.848
11.815
12.611
Grãos
6.197
6.234
5.737
6.056
Silagem:
Grãos na silagem, %
47,1
48,5
Proteína bruta, %
6,39
6,03
Matéria seca, %
35,22 c
37,63 b
Extrato etéreo, %
1,21 b
2,98 a
Fibra em detergente neutro, %
36,65
41,08
Fibra em detergente ácido, %
20,21
24,14
Ph
3,66 b
3,70 ab
Lignina em detergente ácido, %
10,09
16,53
Nutrientes digestíveis totais, %
71,38
68,01
Energia digestível, Mcal/ kg MS
3,14
2,99
a, b
Médias na linha, seguidas por letras minúsculas diferentes,
Tukey (P<0,05).
Fonte: Restle & Vaz (2003).

48,6
48,0
6,20
6,21
44,32 a
44,32
1,98 ab
2,06
39,37
39,03
22,48
22,28
4,22 a
3,86
16,18
14,27
69,31
69,57
3,05
3,06
diferem pelo teste

O desempenho em confinamento (Tabela 28) foi testado com bezerros de
bom potencial genético para ganho de peso, sendo utilizado machos castrados 5/8
Charolês (C) 3/8 Nelore (N) e 5/8 N 3/8 C. A relação volumoso:concentrado da
dieta alimentar foi de 60:40. Observa-se que os animais alimentados com os três
híbridos apresentaram GMD acima de 1,5 kg. A qualidade da dieta ofertada foi
energeticamente adequada para promover um bom desenvolvimento dos animais,
mostrando um bom ritmo de ganho de peso durante todo o período de

confinamento, e conferindo aos mesmos, bom acabamento em termos de gordura
de cobertura.
A conversão alimentar principalmente nos animais alimentados com as
silagens dos híbridos AG 9090 e DK 440, podem ser consideradas excelentes,
abaixo de 5,0 se for levado em conta a relação volumoso:concentrado, o estado
sexual dos animais, o peso de abate e o grau de acabamento.
Tabela 28 - Desempenho em confinamento de novilhos superjovens de acordo
com o híbrido de milho usado para silagem
Período de confinamento (21 dias)
Variáveis 1
Inicial
Média
1
2
3
4
5
6
7
Híbridos de milho
AG 9090
Peso vivo, kg
217
251 283 316 342 374 404
436
GMD, kg
1,60 1,54 1,56 1,24 1,52 1,45 2,15 1,58
CMS, kg/dia
5,65 6,80 6,80 6,75 7,80 7,40 8,75 7,14
CMS, % PV
2,42 2,55 2,27 2,05 2,18 1,90 2,08 2,21
CA
3,66 4,44 4,40 5,48 5,12 5,15 4,41 4,67
CED, Mcal/dia
17,94 21,60 21,60 21,44 24,77 23,50 27,79 22,66
EE
11,62 14,09 14,00 17,41 16,25 16,37 14,00 14,82
Idade abate, dias
466
PCQ, kg
239
ESPG, mm
5,0 b
DK 440
Peso vivo, kg
210
242 276 310 338 371 403
426
GMD, kg
1,55 1,61 1,63 1,30 1,58 1,55 1,45 1,52
CMS, kg/dia
5,55 6,55 7,00 7,45 7,55 7,60 7,90 7,09
CMS, % PV
2,48 2,54 2,40 2,31 2,15 1,97 1,92 2,25
CA
3,60 4,10 4,32 5,88 4,85 4,93 5,64 4,76
CED, Mcal/dia
17,63 20,80 22,23 23,66 23,98 24,14 25,09 22,50
EE
11,42 13,02 13,74 18,68 16,40 15,65 17,91 15,11
Idade abate, dias
449
PCQ, kg
240
ESPG, mm
7,0 a
XL 344
Peso vivo, kg
229
264 300 336 361 393 417
442
GMD, kg
1,70 1,71 1,68 1,21 1,51 1,13 1,67 1,52
CMS, kg/dia
6,80 7,10 6,85 7,05 8,45 7,40 8,40 7,44
CMS, % PV
2,79 2,53 2,17 2,03 2,27 1,84 1,97 2,23
CA
4,34 4,10 4,09 5,94 5,65 7,05 5,33 5,23
CED, Mcal/dia
21,60 22,55 21,76 22,39 26,84 23,50 26,68 23,62
EE
13,79 13,27 13,00 18,88 17,95 22,38 16,92 16,60
Idade abate, dias
455
PCQ, kg
249
ESPG, mm
6,9 a

1

GMD: ganho de peso médio diário; CMS: consumo diário de matéria seca; PV:
peso vivo; CA: conversão alimentar; CED: consumo diário de energia digestível;
EE: conversão energética; PCQ: peso de carcaça quente; ESPG: espessura de
gordura subcutânea.
a, b
Médias na coluna, seguidas por letras minúsculas diferentes, diferem pelo teste
Tukey (P<0,05).
Fonte: Restle & Vaz (2003).
O sucesso no processo de produção do superjovem depende basicamente
da qualidade do volumoso produzido e do potencial genético dos animais.

Manipulação da altura de corte das plantas visando melhorar a qualidade da
silagem
A possibilidade de manipulação durante o processo de colheita do milho e
sorgo para ensilagem com a elevação da altura de corte das plantas, permite
maior participação de grãos na massa ensilada, em detrimento da participação de
colmos e folhas senescentes, resultando em melhoria da qualidade da silagem
produzida devido ao decréscimo nos teores de fibra em detergente neutro e
detergente ácido.
Foi analisada, através do desempenho animal, a silagem de milho do
híbrido AG-5011 colhida com altura de corte baixa (20 cm) e alta (42 cm). Foram
utilizados machos Braford (5/8 Hereford 3/8 Nelore), com idade e peso iniciais de
7 meses e 209 kg. Os animais foram terminados em confinamento durante 126
dias, recebendo nos primeiros 63 dias relação volumoso:concentrado de 60:40, e
nos restantes 63 dias 50:50.
Conforme pode ser verificado na Tabela 25, que embora o sistema de
manipulação da altura de cortes da planta de milho tenha melhorado o valor
nutritivo da silagem de milho, os parâmetros relativos ao consumo de MS, ganho
de peso e conversão alimentar, não foram afetados significativamente. Restle et
al. (1999f) também estudaram o efeito da altura de corte das plantas de milho para
confecção de silagem visando à produção do superjovem abatido com 366 dias de
idade. Não foram verificadas diferenças significativas nas características ligadas
ao desempenho animal em confinamento, entre silagem de milho colhida com
corte alto (46 cm) ou baixo (16 cm).
Tabela 25 – Médias para características da silagem, desempenho animal e
características da carcaça de novilhos recebendo silagem de milho
de diferentes alturas de corte na alimentação em confinamento
Altura de corte
Variáveis 1
Corte baixo (20 cm) Corte alto (42 cm)
Produção de matéria verde kg/ha
33.564
32.361
Produção de matéria seca, kg/ha
10.945
10.207
Teor de matéria seca, %
35,69
33,31
DIVMO, %
58,60
66,67

Proteína bruta, %
8,30
9,56
Fibra em detergente neutro, %
47,80
41,47
Energia digestível, Mcal/kg de MS
2,58
2,93
CMS, kg/animal
7,43
7,20
CMSPV, kg/100 kg de PV
2,60
2,47
CED, Mcal/animal
22,20
22,83
GMD, kg/animal
1,27
1,29
Conversão alimentar
5,87
5,62
Eficiência energética
17,50
17,85
Peso inicial, kg
208,5
209,3
Peso de abate, kg
368,2
371,8
Peso de carcaça fria, kg
195,7
195,3
Rendimento de carcaça fria, %
53,08
52,46
3,67
5,67
Espessura gordura subcutânea, mm
1
DIVMO: digestibilidade in vitro da matéria orgânica; CMS: consumo diário de
matéria seca; CMSPV: CMS/100 kg de peso vivo (PV); CED: consumo diário de
energia digestível; GMD: ganho de peso médio diário.
P>0,05 pelo teste F.
Fonte: Restle et al. (2002b).
Em outro trabalho conduzido por Restle et al. (2002c) foi avaliado o
desempenho em confinamento de bezerros superjovem, alimentados com silagem
de sorgo de duplo propósito AG 2006, colhido com alturas de corte, de 14 ou 45
cm. As plantas colhidas com corte alto (45 cm) produziram silagem com menores
teores de FDN e FDA e maior concentração de ED/kg de MS (Tabela 26),
resultando em melhor conversão alimentar, sem no entanto alterar a eficiência de
transformar ED em ganho de peso.
Tabela 26 – Médias para características da silagem, desempenho animal e
características da carcaça de novilhos recebendo silagem de sorgo
obtida com diferentes alturas de corte na alimentação em
confinamento
Altura de corte
Variáveis 1
Corte baixo (14 cm) Corte alto (45 cm)
Produção de matéria verde kg/há
40.594
33.613
Produção de matéria seca, kg/há
16.213
11.449
Teor de matéria seca, %
38,47
34,48
DIVMO, %
53,59
63,67
Proteína bruta, %
6,63
6,56
Fibra em detergente neutro, %
52,24
42,57
Energia digestível, Mcal/kg de MS
2,32
2,78
CMS, kg/animal
7,60
7,70
CMSPV, kg/100 kg de PV
2,68
2,62
CED, Mcal/animal
21,62
23,83
GMD, kg/animal
1,233
1,37
a
Conversão alimentar
6,17
5,60 b

Eficiência energética
17,53
17,31
Peso inicial, kg
208,0
210,1
Peso de abate, kg
363,0
382,7
Peso de carcaça fria, kg
196,7
204,5
Rendimento de carcaça fria, %
54,2
53,4
Espessura gordura subcutânea, mm
4,02
3,66
1
DIVMO: digestibilidade in vitro da matéria orgânica; CMS: consumo diário de
matéria seca; CMSPV: CMS/100 kg de peso vivo (PV); CED: consumo diário de
energia digestível; GMD: ganho de peso médio diário.
a, b
Médias na linha, seguidas por letras minúsculas diferentes, diferem pelo teste F
(P<0,05).
Fonte: Restle et al. (2002c).

Produção do novilho jovem com períodos curtos de terminação
Com a redução gradual na margem de lucro no sistema de terminação, seja
em pastagem, semi-confinamento ou confinamento devido principalmente ao
incremento nos custos dos insumos, equipamentos e matéria-prima para
confecção das dietas, cada vez mais períodos curtos de alimentação surgem
como importante alternativa na redução dos custos de produção. No entanto, para
reduzir o período de terminação é necessário utilizar animais com peso inicial mais
elevado e/ou reduzir o peso de abate. Animais com peso inicial elevado
permanecerão no confinamento apenas o tempo necessário para atingir o peso de
carcaça e o grau de gordura de cobertura exigidos pelos frigoríficos. Isto promove
maior giro de capital e dependendo da disponibilidade de animais para reposição,
maior número de animais terminados.
Estudando o desempenho de novilhos 5/8 Nelore 3/8 Charolês, com peso
inicial de 362 kg, abatidos com diferentes pesos, Arboitte et al. (2004 a,b)
verificaram que para atingir peso mínimo de carcaça e gordura de cobertura
requeridos pelo frigorífico, os animais permaneceram em confinamento durante 30
dias, com ganho de peso médio diário de 2,10 kg e conversão alimentar de 4,75.
O aspecto importante neste caso foi de que os animais já apresentavam no início
do confinamento 85% do peso final.
Tabela 29 – Médias para características de desempenho e da carcaça, de acordo
com o peso de abate
Peso de abate (P) (kg)
Variáveis 1
Equação de regressão 3
425
467
510
Dias em confinamento
30
65
94
Peso inicial, kg
362
358
363 Y=361
Peso final, kg
427
463
511 Ŷ=-24,176+0,157PI+0,937Ph
Ganho médio diário, kg
2,10
1,68
1,56 Ŷ =4,939-0,007Pa
Ganho de peso total, kg
63,1
109,0 147,3 Ŷ =-80,167+1,059Pb
Estado corporal inicial2, pontos
2,92
2,95
2,84 Y =2,90
Estado corporal final2, pontos
3,77
4,26
4,38 Ŷ =0,658+0,008Pc

CMS, kg
9,97
9,93
10,61 Y =10,17
CED, Mcal
31,65
31,55 33,70 Y=32,30
CELm, Mcal
6,81
7,05
7,35 Ŷ=3,939+0,007Pf
CELg, Mcal
6,45
6,26
6,80 Y=6,50
Conversão alimentar
4,75
5,97
6,75 Y=-5,644+0,025Pg
Conversão energética
15,15
19,04 21,51 Y=-17,989+0,079Pg
Peso carcaça quente, kg
235,8
258,5 289,3 Ŷ=-21,212+0,014PI+0,599h
Rendimento carcaça quente, % 55,5
55,9
56,7 Ÿ=56,09
Peso carcaça fria, kg
230,9
252,8 283,7 Ŷ=-11,310-0,022PI+0,594Pi
Rendimento carcaça fria, %
54,1
54,6
55,6 Ÿ=54,80
ESPGOR, mm
4,5
5,4
7,6 Ŷ=6,645-0,049PI+0,037Pj
a R²=0,81 P=0,0198; b R²=0,20 P=0,0198; c R²=0,68
P=0,0001;
d R²=0,75 P=0,0001; e R²=0,75 P=0,0001; f R²=0,70
P=0,0048;
g R²=0,78 P=0,0016; h R²=0,87 P=0,0001; i R²=0,81
P=0,0001;
j R²=0,59
P=0,0043.
1
CMS: consumo diário de matéria seca; CED: consumo diário de energia
digestível; CELm: consumo diário de energia líquida de mantença; CELg:
consumo diário de energia líquida de ganho; ESPGOR: espessura de gordura
subcutânea.
2
Estado corporal: 1= muito magro; 2= magro; 3= médio; 4= gordo 5 = muito gordo.
3
PI: peso inicial.
Fonte: Arboitte et al. (2004a, b).
Outro fator importante a ser considerado é o elevado potencial genético dos
animais para ganho de peso, que pôde ser expresso já que a dieta apresentava
elevada densidade energética (3,18 Mcal de ED/kg de MS), com 40% de
concentrado associado à silagem de milho de alta qualidade (46,5% de grãos na
MS e 69,32% de NDT). Esta concentração energética da dieta resultou em rápido
incremento no estado corporal dos animais alimentados por 30 dias de
confinamento (passando de 2,92 para 3,77), muito próximo do estado gordo
(4,00), atingindo a espessura de gordura subcutânea exigida. Maior concentração
energética da dieta ingerida, resulta em maior quantidade de energia disponível
para ganho de peso e deposição de tecido adiposo.
A conversão alimentar aumentou linearmente com o aumento do peso de
abate, indicando que a eficiência de transformar alimentos em ganho de peso
decresceu. Segundo estimativa obtida pela equação de regressão, para cada kg a
mais no peso de abate, os animais necessitaram consumir 24,9 g a mais de
matéria seca por cada kg de ganho de peso. Os animais abatidos com 425 kg
consumiram 20,4 e 29,6% menos alimento por kg de ganho de peso que os
animais abatidos com 467 e 510 kg, respectivamente. Isto tem implicação de
ordem prática e econômica muito importante para o sistema de produção.
Na Tabela 30 constam os consumos totais de MS, ED, ELm e ELg, os quais
aumentaram linearmente frente ao aumento do peso de abate ou período de
confinamento.

Tabela 30 - Médias para consumo individual total de matéria seca (CMS), energia
digestível (CED), energia metabolizável (CEM), energia líquida de
mantença (CELm) e ganho (CELg), de acordo com peso de abate
Peso de abate (P) (kg)
Variáveis
Equação de regressão
425
467
510
Ŷ=-3.369,138+8,732Pa
CMS, kg
299,00
645,66
997,53
CED, Mcal
949,60
2.050,59
3.168,07 Ŷ=-10.700+27,731Pa
Ŷ=-2.349,378+6,088Pb
CELm, Mcal
204,30
458,24
691,39
Ŷ=-2.150,600+5,578Pc
CELg, Mcal
193,53
407,03
639,43
a R²=0,98 P=0,0001; b R²= 0,99 P=0,0001; c R²= 0,94 P=0,0001.
Fonte: Arboitte et al. (2004a).
O consumo total destes nutrientes pelos animais abatidos com 510 kg foi
3,34 e 1,54 vezes superior aos abatidos com 425 e 467 kg. Já o consumo total dos
animais abatidos com 467 kg foi 2,16 vezes superior aos abatidos com 425 kg.
Considerando que os animais abatidos aos 425 kg atingiram o peso de carcaça
mínimo de 232,5 kg, acima dos 225 kg, e gordura de cobertura de 3,57 mm,
levemente acima dos 3 mm exigidos pelos frigoríficos para novilhos jovens, seria
possível terminar 3,34 vezes mais animais em comparação com o alimento gasto
para alimentar os animais abatidos aos 510 kg. A conseqüência direta seria
melhor eficiência econômica do processo de confinamento representado,
principalmente, pela melhor conversão alimentar (29,6% menos alimento por kg de
ganho de peso) e maior giro de capital. Isto é particularmente importante em
épocas em que os custos dos alimentos são elevados em relação ao preço do boi
gordo.
Em outro estudo avaliando a terminação de novilhos 5/8Nelore 3/8Charolês
com diferentes pesos iniciais (450 contra 355 kg) confinados até atingirem peso
próximo a 510 kg, verifica-se na Tabela 31 que o período que os animais com
maior peso ao início do confinamento permaneceram em confinamento foi de
apenas 30 dias contra 94 dias dos animais com menor peso inicial. Além disso, os
primeiros apresentaram maior ganho de peso médio diário, melhor eficiência
alimentar e carcaças que apresentaram espessura de gordura subcutânea mínima
de 3 mm exigida pelos frigoríficos.
Tabela 31 – Médias para características de desempenho e da carcaça de novilhos
confinados com diferentes pesos iniciais
Peso inicial
Variáveis
P>F
Pesado
Leve
Dias em confinamento
30
94
Peso inicial, kg
450
355
Peso final, kg
510,6
511,3
0,5781
Estado corporal inicial, pontos
3,0
2,8
0,0883
Estado corporal final, pontos
3,8
4,3
0,0010
Consumo diário de matéria seca, kg
12,2
10,5
0,1062
Ganho de peso médio diário, kg
2,3
1,5
0,0351
Ganho de peso total, kg
70,2
147,1
0,0009

Conversão alimentar
5,3
Peso de carcaça quente, kg
285,0
Peso de carcaça fria, kg
278,2
Rendimento de carcaça quente, %
55,76
Rendimento de carcaça fria, %
54,42
Espessura gordura subcutânea, mm
3,08
Fonte: Restle et al. (2003); Peixoto et al. (2003).

6,9
289,5
283,4
56,64
55,42
7,33

0,0878
0,7566
0,7204
0,3854
0,3152
0,0001
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Introdução
O búfalo é uma espécie doméstica atualmente distribuída em todos os continentes,
sendo explorado para a produção de leite, carne e trabalho. O rebanho distribui-se de
forma desigual nas regiões do planeta, sendo marcante sua expressão no continente
asiático, no qual encontra-se cerca de 96% da população bubalina mundial. Uma análise
mais detalhada das informações apresentadas por Cruz (2001), Alexiev (2001) e Zicarelli
(2001) permite verificar que o uso primário destes animais tem sido para a produção de
leite. Na Ásia, o leite bubalino representa cerca de 40% do total produzido, enquanto que
a produção de carne situa-se em torno de 3,32%. Cruz (2001) menciona que nos últimos
anos a produção de leite de búfalas na Ásia tem crescido cerca de 4,5%. Do mesmo
modo, Zicarelli (2001a) mostrou notável incremento da população de búfalos na Itália nos
últimos anos onde o rebanho é explorado principalmente à produção de leite. Parece ser
esta a mesma tendência no Oriente Médio e África. Em países como a Argentina,
Austrália, Brasil, Colômbia e Venezuela, apesar da maior parte do rebanho se dedicar à
produção de carne, atualmente nota-se maior aquecimento no setor leiteiro. Em nosso
entender, tal conjuntura está relacionada principalmente à fatores econômicos e de
mercado que serão discutidos posteriormente neste trabalho. Assim sendo, cremos que se
faz necessário aprofundar a discussão no sentido de aprimorar a produção, qualidade e
comercialização da carne bubalina considerando-a tanto como um produto principal ou
ainda, como um produto secundário da produção de leite.
Cenário atual
Há pouco mais de 100 anos em território brasileiro, o búfalo ainda busca um
maior espaço no cenário da pecuária nacional.
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Com a tendência crescente pela procura de alimentos saudáveis, sua carne tendo
55% menos calorias e 40% menos colesterol que a bovina (USDA, 1991), vem
despertando o interesse do público geral.
Tendo em vista as excelentes perspectivas de mercado, os produtores com base
em informações de diversas instituições de pesquisa, caminham no sentido de
incrementar a produção da carne “light”.
No mundo, segundo a FAO, o crescimento do rebanho bubalino no período de
1970 a 1998 foi de 53% enquanto que no mesmo período, o rebanho bovino apresentou
21,5% de crescimento. No Brasil dados da Embrapa Amazônia Oriental apontam um
crescimento do rebanho na ordem de 10-12% ao ano.
Pela sua ampla distribuição geográfica, habitando desde regiões de baixíssima
temperatura como a Rússia, regiões de extrema altitude com o Nepal e regiões quentes e
úmidas como a Ilha de Marajó o búfalo se destaca pela sua grande capacidade adaptativa.
Uma das mais expressivas características dos búfalos é a produção de carne, os
bubalinos durante muitos anos foram utilizados para o trabalho, levando a uma seleção de
animais com grande desenvolvimento muscular, é sabido que seu desempenho é superior
aos zebuínos em diversas condições de alimentação e manejo, e ainda se mostra
satisfatório ao ser comparado com as mais selecionadas raças européias e cruzamentos
industriais.
Devido a sua rusticidade, adaptabilidade, eficiência reprodutiva e o consumo de
uma grande variedade de forragens, o búfalo é uma excelente alternativa para a produção
de carne vermelha a pasto. Seus altos índices produtivos estão atraindo cada vez mais
adeptos à criação.
De acordo com Fonseca (1987) os frigoríficos do estado de São Paulo abatem
búfalos sem qualquer identificação especial e a carne dos mesmos é enviada ao consumo
juntamente com a carne de bovino sem nenhuma distinção. Essa carne é vendida nos
açougues e supermercados com boa aceitação pelos consumidores que não a diferenciam
da carne bovina
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No que se refere ao sabor, odor e suculência ela não apresenta desvantagens em
relação à bovina. Provas de degustação já determinaram não haver diferenças marcantes
quanto ao sabor da carne cozida e assada (Fonseca, 1987). Confirmando isso, existem
estimativas de que na década de oitenta aproximadamente 30 mil toneladas de carne
bubalina foram comercializada no mercado brasileiro sendo consumidas como carne
bovina.
Segundo estatísticas do IBGE (2001) e da FNP (2003) o Brasil possui cerca de 1
100 000 cabeças de bubalinos, as quais, encontram-se desigualmente distribuídas pelo
território nacional. Pode-se destacar a região Norte com aproximadamente 50% deste
efetivo. A distribuição do rebanho bubalino no Brasil está representada no gráfico abaixo.

Distribuição de búfalos nas regiões
brasileiras
Sudeste
15%

Sul
9%

Centro-oeste
12%

c
Nordeste
14%

Norte
50%

Fonte: www.faciola.com/bufalos

Estimativas da Embrapa Amazônia Oriental e da ABCB indicam que o rebanho
bubalino ultrapassa 3 milhões de animais, parecendo ser este um valor mais próximo da
realidade. Considerando-se números modestos de uma taxa de desfrute de 15% ao ano,
peso ao abate de 350kg e rendimento de carcaça de 45%, o abate de bubalinos no Brasil
representaria mais de 70 mil toneladas de carne/ano sendo grande parte desta carne
comercializada como bovina.
Uma análise mais detalhada dos sistemas de exploração desta espécie permite
verificar que na região Sudeste estes animais são utilizados, principalmente para a
produção de leite e conseqüente fabricação de queijos, enquanto que nas regiões Norte e
Sul são destinados principalmente à produção de carne.
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A utilização do búfalo como produtor de leite ou carne ou ainda como animal de
dupla aptidão, em nosso entender está relacionado à diversos fatores, sendo talvez o
mercado o mais importante deles.
Ponto chave para a tomada de decisão do criador, o local em que a criação está
inserida é fator determinante no tipo de exploração da atividade. Muitas vezes a região
dispõem de laticínios especializados com boa remuneração para o leite bubalino, situação
predominante da região Sudeste, que paga R$ 0,60 a R$ 0,75 o litro de leite de búfala.
Outro exemplo é o preço pago pela mussarela que gira em torno de R$ 14,00 a R$
17,00/kg no atacado em SP (com rendimento industrial de 5,5 litros de leite para cada kg
de mussarela produzida). Esta condição favorece o desenvolvimento da exploração
leiteira, sendo o bezerro macho um subproduto do sistema de produção – caracterizando
um sistema de exploração mista.
Por outro lado, existem também regiões com grande potencial à produção de
carne bubalina com destaque para a região Norte onde existem uma ampla
disponibilidade de animais e a cultura de consumo de carne bubalina.
Mercado
Face as grandes diferenças regionais, o mercado da carne bubalina no Brasil
possui marcantes contrastes, tornando difícil e complexo o estabelecimento de estratégias
e metas que visem identificar os elos fracos da cadeia. Dentre os maiores “vilões” da
comercialização de carne de búfalo destacam-se a falta de escala de abate – que só não é
um problema na região Norte do País; e o desconhecimento das qualidades da carne
bubalina por parte dos consumidores.
A solução para a organização da cadeia produtiva não tem uma só “receita” e é
certamente diferente para cada realidade regional. Poucas iniciativas têm sido tomadas na
tentativa de organizar a cadeia produtiva e fortalecê-la, com destaque para o trabalho
realizado no Pará com a comercialização do “Baby Búfalo” que coloca no mercado 120
toneladas de carne por mês e na região Sul com a Associação Sulina de Criadores de
Búfalos – ASCRIBU que mantém parcerias com frigoríficos há mais de dez anos.
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Com relação aos preços de comercialização da carne, eles variam entre as regiões.
Em abril búfalas aos 24 meses pesando em torno de 20@ foram comercializadas a R$
48,00/@ em SP, onde o preço do boi gordo era de R$ 57-58,00/@. No mesmo período
em Alagoas a @ com prazo de 15 dias estava sendo paga a R$ 62,00 para animais aos 20
meses com 15@ após jejum de 12horas; sendo paga a @ de boi gordo R$ 63,00 na
região. No Ceará a carcaça fria era comercializada a R$ 3,90/kg. No Sul o preço era de
R$ 1,60 a R$ 1,80/kg de peso vivo e de R$ 3,38/kg de carcaça fria de búfalo enquanto a
carcaça bovina era comercializada a R$ 3,77 (cota hilton), R$ 3,73 (dois dentes), R$ 3,67
(quatro ou mais dentes). No Pará a @ do “Baby Búfalo” – animais aos 18-24 meses com
13@, é comercializada a R$ 3,00 acima do preço da @ bovina e os animais búfalos de
descarte tem sua @ desvalorizada em 7% quando comparada à bovina.
A comercialização de animais para cria, recria e engorda depende de fatores de
mercado, época e potencial genético. Na região Sul em outubro de 2003 foram
comercializados bezerras, bezerros e novilhas respectivamente a: R$ 240,00; R$ 270,00 e
R$ 350,00.
Um problema encontrado pelos produtores é a comercialização do animal como
um todo, para os cortes nobres existe boa demanda, porém problemas com a venda do
dianteiro, costela, couro e vísceras são comuns em diversas regiões. Alternativas como a
venda do “quarto casado”, dianteiro + traseiro, tem sido tentada. Além disso, a utilização
do dianteiro para produção de embutidos tem sido estudada por pesquisadores da
Embrapa e por empresas particulares. O couro, apesar de suas qualidades reconhecidas
internacionalmente, tem sido comercializado por valores de até 50% inferior aos
praticados para o bovino, além disso, como os bubalinos apresentam um percentual de
couro maior que os bovinos (10% contra 7%) isso aumenta ainda mais o prejuízo no ato
da venda. A pequena quantidade de couros para serem processados é o maior motivo
alegado pelos curtumes pela desvalorização do couro bubalino.
Em nosso entender, uma pesquisa multidisciplinar séria envolvendo profissionais
da área de Marketing, Comercialização e Produção é fundamental para traçar metas e
estratégias para o desenvolvimento e crescimento da comercialização da carne bubalina.
Consumo de forragem
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O pasto é o alimento mais barato em um sistema de produção de bubalinos, além
disto, o Brasil sendo um país tropical apresenta condições ideais de temperatura,
luminosidade e pluviosidade para o crescimento de grande massa forrageira composta por
diversas espécies de gramíneas e leguminosas de bom valor nutritivo.
Dentro deste contexto, acreditamos que um sistema economicamente viável e
ecologicamente sustentável de produção de carne bubalina deve ser fundamentado em
sistema de pastagens.
É observado, que os búfalos foram e ainda são criados de maneira extensiva, em
pastagens de baixa qualidade, o que leva a uma seleção natural dos animais de melhor
adaptabilidade quanto à conversão deste tipo de alimento.
Segundo muitos autores, os búfalos possuem uma melhor eficiência na conversão
de alimentos de baixo valor nutricional quando comparado aos bovinos (Camarão et al..,
1997).
Na tabela abaixo, Popenoe (1981), citado por Nascimento e Moura Carvalho
(1993) mostra resultados de pesquisas indianas onde foram comparadas as
digestibilidades de diferentes alimentos fibrosos utilizando-se bovinos e bubalinos:

Alimento
Celulose do trigo
Celulose do trevo egípcio
Fibra da palha

Digestibilidade
Bovino
Bubalino
24,3%
30,7%
34,6%
52,2%
64,7%
79,8%

Hussain e Cheeke (1996) utilizaram búfalos e vacas bovinas hereford para estudar
a digestibilidade de um sub-produto do processamento de milho, ensilado com palha de
centeio. Os resultados estão presentes na tabela abaixo.

Variável
Matéria seca
Proteína bruta
FDN

Búfalos
47a
47a
47a

Digestibilidade (%)
Bovinos
40b
34b
41b

SE
1,09
1,74
1,56
6

FDA

43a
35b
1,55
Valores na mesma linha com letras diferentes diferem entre si (P<0,05).

A conversão alimentar é outra característica muito importante à produção de
carne. Esta é medida pela quantidade de alimento consumido pelo animal para cada
quilograma de ganho de peso. A tabela abaixo mostra os resultado da conversão
alimentar de bubalinos da raça jafarabadi e bovinos da raça nelore. Villares (1979a).

Animais
Jafarabadi
Nelore

Conversão
(Kg de alimento seco/
Kg de ganho de peso)
6,34
8,13

Velloso, et al. (1994) encontrou os seguintes resultados:

Parâmetros
Ganho médio de peso/dia (Kg)
Matéria seca ingerida (%PV)
Matéria seca ingerida (g/Kg)
Conversão Alimentar Kg MS/Kg GP

Nelore
0,802
1,880
84,56
9,84

Búfalo
1,011
2,064
91,39
7,92

Outro aspecto importante acerca do consumo de forragens pelos bubalinos é a sua
capacidade seletiva. É sabido, por exemplo, que caprinos possuem alta capacidade de
selecionar sua dieta, durante muito tempo acreditou-se que os bubalinos não possuíam
capacidade seletiva. Entretanto, estudos conduzidos no CPATU na Embrapa Amazônia
Oriental demonstraram que estes animais apresentam boa capacidade seletiva, o que
evidencia a necessidade da oferta de uma boa forragem, possibilitando desta forma, um
bom aporte de nutrientes.
O gráfico abaixo mostra os resultados obtidos por Camarão e Rodrigues Filho
(2001).
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Além da capacidade seletiva é importante ter em mente que o hábito alimentar da
espécie bubalina é diferente da bovina, podendo os bubalinos aproveitar melhor as
espécies forrageiras não consumidas pelos bovinos, isto na prática muitas vezes é
confundido com um maior consumo, quando na verdade trata-se de um consumo
diferenciado.
Resultados de pesquisa são contraditórios quanto ao consumo de matéria seca de
bubalinos quando comparado aos bovinos em relação ao peso metabólico.
Kearl (1982) sugeriu o valor médio de 97,4 g MS/kg0,75 para a ingestão de matéria
seca para bubalinos em crescimento, calculado para uma concentração energética da
ração de 2,5 Mcal de energia metabolizável/kg MS. Jorge et al.. (1997a) estudaram o
desempenho e consumo alimentar em quatro grupos genéticos de animais abatidos em
dois estágios de maturidade. Os animais foram alimentados com ração contendo 50% de
concentrado e os autores observaram que os bubalinos apresentaram em média 1,30 kg de
ganho de peso corporal vazio com uma ingestão diária de matéria seca de 9,61 kg,
equivalendo a 106,08 g/kg0,75, 2,36% do peso corporal vazio. Rodrigues et al.. (2000)
avaliaram o desempenho de 12 bubalinos mestiços jafarabadi em confinamento durante
100 dias consumindo ração com 40% de concentrado. Os animais tiveram ganho de peso
médio diário de 940 g/animal ingerindo 9,26 kg MS, equivalendo a 116,06 g/kg0,75 e
conversão alimentar de 10,04 kg MS/kg de ganho. Franzolin et al. (2001b) verificaram
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consumo de 89,6; 92,97 e 95,79 g/kg0,75 para búfalos mediterrâneos alimentados com os
níveis: baixa energia (-20%), energia requerida e alta energia (+20%).
É ainda válido mencionar que na prática é esperado que uma búfala de maior peso
vivo apresente maior consumo do que uma vaca bovina de menor peso vivo, uma vez que
o consumo é função do peso vivo.
Produção em pastagens nativas
Em termos de produção, os búfalos são capazes de produzir em diferentes
sistemas de criação, apresentando índices progressivamente mais elevados à medida que
as condições de criação melhoram. Pesquisadores da EMBRAPA Amazônia Oriental
(Marques, 1998), chegaram aos seguintes dados:

Pastagem nativa
Terra
firme

3 a 6 ha/UA/ano
370 Kg aos 30 meses**
1 a 2 ha/UA/ano
450 Kg aos 24meses***

Pastagem
cultivada #
1ha/UA/ano
450 Kg aos 20 meses

Sistema
integrado $

Sistema intensivo
rotacionado $$

Até 3 UA/ha/ano
3 a 4 UA/ha
470Kg aos 24 meses com GP de 1000 kg/ha/ano

Terra
6 ha/UA/ano
1 a 3 UA/ha/ano
inundável
400 Kg aos 24 meses
450 Kg aos 18 meses
*
UA= 450kg de peso vivo
*canarana-erecta-lisa e canarana de paramarimbo;
** manejo extensivo;
*** manejo com cercas divisórias;
# colonião, braquiarão, andropogon e quicuio-da-amazônia;
$ terra inundável durante a seca e terra firme na estação chuvosa;
$$ cameron, napier, roxo; marandu, braquiarão, quicuio-da-amazônia; tobiatã, tanzânia,
mombaça; estrela africana, tifton 85, coast-cross; canarana-erecta-lisa e canarana de
paramaribo;
Todos os manejos acima incluem a administração de mistura mineral à vontade.

É observado que os bubalinos apresentam ganho de peso satisfatório em solos de
baixa fertilidade, a tabela abaixo mostra o ganho de peso de bubalinos machos em
pastagens nativas de solos aluviais de várzea no baixo amazonas, Monte Alegre-PA.
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Raça
GMD (kg)
Murrah x Mediterrâneo
0,572
Mediterâneo
0,493
Jafarabadi
0,416
Carabao
0,417
Moreira et al.., 1984, citado por Nascimento e Moura Carvalho (1993)

Outro aspecto a ser considerado é a importância que a espécie bubalina tem junto
aos pequenos produtores da região Norte, desempenhando trabalho de tração e
produzindo leite, produto de alto valor biológico utilizado como alimento de subsistência,
além de ser matéria prima de queijos, requeijão, manteiga e etc.
Mesmo apresentando desempenho considerado razoável, é notório o aumento de
produtividade que uma boa pastagem pode prover aos animais, sendo portanto
recomendado práticas que visem a maximização da produção de forragem em termos de
quantidade e qualidade de forragem disponível ao rebanho.
Produção em pastagens cultivadas
Em pastagens cultivadas o desempenho dos animais geralmente é superior ao
observado em pastagens nativas, na tabela abaixo observa-se o ganho de peso de
bubalinos e bovinos ½ sangue Holandês X Zebu em pastagem de Digitaria decumbens
(capim pangola).

Espécie
GMD (kg)
Bubalinos
0,667
Bovinos
0,567
Houghton, 1960 citado por Nascimento e Moura Carvalho (1993)

Na região amazônica, foram observados o desempenho de bubalinos e bovinos em
pastagens cultivadas.
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GMD
(kg)
0,800
0,450 – 0,540
0,550 – 0,750

Espécie

Bubalinos (murrah)*
Bovino (nelore)#
Bovino (cruzamento industrial) #
Costa et al.. (2000).
* Pastagem de Tobiatã
# Pastagem de Braquiarão, Quicuio e Grama Estrela

Lotação
(U.A. /ha)
3-5
2-3
2-3

Receita Líq.
(R$/ha/ano)
416,00
206,00
260,00

É importante salientar que segundo os autores este resultado é oito vezes superior
a média da região em termos de receita líquida, constituindo-se em excelente atividade
econômica.
No campo experimental da Embrapa Rondônia, bubalinos mestiços murrah x
mediterrâneo mantidos em Brachiaria brizantha sob seringal apresentaram ganhos de
peso diários de 0,575kg (período seco) e 0,864kg (período chuvoso). No Acre, em
pastagens cultivadas, bubalinos de mesmo grupo genético, pesaram 441kg aos 24 meses
(Pereira et al.., 2004).
O desempenho médio de machos da raça murrah no estado do Pará em regime
exclusivo de pasto até os 12 meses foi de 0,7726kg/dia e de 0,6290kg/dia até os 18 meses
em 2001. No ano de 2002 machos até os 12 meses tiveram ganho de 0,7534kg/dia e até
os 18 meses 0,6090 kg/dia. Fêmeas em 2001 até os 12 meses apresentaram ganho de
0,7041kg/dia, fêmeas até os 18 meses tiveram ganho de 0,567kg/dia. No ano de 2002
fêmeas até os 12 meses tiveram ganho de 0,6794kg/dia e fêmeas até os 18 meses,
0,5781kg/dia. Sob as mesmas condições, exclusivamente de pasto, foi observado
desenvolvimento ponderal acima de 1kg/dia para machos elite aos 12 meses (E. Daher,
comunicação pessoal).
Os dados da tabela abaixo são referentes ao desempenho individual de animais
elite e servem para exemplificar o potencial de ganho de peso de bubalinos da raça
jafarabadi selecionados para a produção de carne em sistema exclusivo de pastagem de
Brachiaria decumbens e B. brizantha (J. C. Assumpção, comunicação pessoal).

Ano

GMD (g/dia)
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

1179
1201
1369
1345
1272
1091
1128
1408
1353
1378
1232
1468
1319

Na safra 2004, animais do mesmo grupo genético dos apresentados na tabela
acima, foram abatidos aos 25 meses de idade com peso médio de 637 kg após 12 horas de
jejum. Da mesma forma que os anteriores, estes animais foram criados e engordados
exclusivamente em pastagem de Brachiaria decumbens e B. Brizantha (J.C. Assumpção,
comunicação pessoal). Estes resultados mostram o potencial da espécie em sistema de
pasto.
Produção em pastejo rotacionado
Dentre as diferentes formas de produção de bubalinos, merece destaque o pastejo
rotacionado. Por se tratar de um sistema viável economicamente e que gera aumento de
produtividade. Esse sistema consiste na utilização intensiva dos pastos, respeitando os
seus limites seguindo um rigoroso planejamento de pastoreio onde é preconizado: (1) a
utilização de períodos de repouso variáveis de acordo com as condições locais de clima,
bem como suas características de solo e pasto, a fim de possibilitar um bom crescimento
vegetal, (2) evitar o pastejo do rebrote e o excesso de pisoteio pelos animais,
estabelecendo períodos curtos de pastoreio com carga de suporte de pastagem adequada,
(3) controle de espécies vegetais indesejáveis e (4) adubação e correção do solo quando
necessário.
A tabela abaixo mostra o ganho de peso de bubalinos de origem leiteira em
pastejo rotacionado de capim napier no estado de São Paulo (O. Bernardes, comunicação
pessoal).
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Período
15/11 a 13/12
Duração
28 dias
Lotação /ha
4.4 UA
Idade Média do Capim
61 dias
Ganho de Peso
429 g/d
Ganho Peso/ha/d
6,7 Kg/ha/d
UA = 450kg de peso vivo

13/12 a 09/01
27 dias
5,4 UA
69 dias
108 g/d
2,1 Kg/ha/d

09/01 a 28/01
19 dias
5,8 UA
35 dias
694 g/d
14,4 Kg/ha/d

28/01 a 10/03
41 dias
4,2 UA
31 dias
724 g/d
10,9 Kg/ha/d

Assim sendo, os dados mostram uma relação inversa entre a idade do capim e o
ganho de peso. Além disso, lotações muito baixas, apesar de promoverem um melhor
ganho individual, promovem um ganho de peso por hectare menor. Já para lotações
semelhantes, a idade do capim é o fator de maior influência.
Em experimento de recria e engorda de bubalinos em pastagens de Hemártria e
Humidícula, com pastejo rotacionado de 14 dias de uso e 28 dias de descanso, no litoral
do Paraná, realizado no Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) Martinez et. al, (1999)
observaram:

Tratamento
Hemártria
Humidícula

Peso inicial (Kg) Peso final (Kg)
250,1
431,4
241,7
463,3
teste de tukey (P<0,01)

GMD (kg)
0,422a
0,516b

Neste experimento eles concluíram que ambas as espécies vegetais apresentaram
bom potencial para recria e engorda a pasto na região. Apesar do melhor ganho médio
diário proporcionado pela Humidícula, a Hemártria apresentou maior capacidade de
suporte, estando ambas as espécies muito próximas nos ganhos por unidade de área.
A Embrapa Amazônia Oriental, em parceria com a UFPA e a Associação
Paraense de Criadores de Búfalos (APCB) concluíram um trabalho de prova de ganho de
peso de búfalos em sistema silvipastoril com pastejo em sistema rotativo. O experimento
foi realizado no período de 05 de maio de 2002 a 21 de fevereiro de 2003 em Belém.
Foram utilizados 52 animais que alcançaram média de 480kg de peso vivo final, em

13

jejum aos 17,5 meses de idade com um ganho de peso médio de 0,800 kg/animal/dia.
(Lourenço Jr. et al.., 2004).
Produção em pastagem com suplementação alimentar
É fato que a suplementação alimentar quando bem empregada, em sistemas de
pastejo, representa uma excelente alternativa para aumentar o aporte de nutrientes do
rebanho, sobretudo na época seca do ano, corrigindo déficits de nutrientes causados pela
sazonalidade de produção de forragens nos trópicos (Paulino et al.. 2001, 2002). Dessa
forma, espera-se que os animais apresentem maior desempenho neste tipo de sistema.
Poucos dados sobre o estudo de sistemas de produção de bubalinos a pasto com
suplementação estão disponíveis na literatura. Fatores como o controle do consumo de
suplemento, consumo e substituição de pasto, desempenho em diferentes épocas do ano,
resposta em diferentes condições fisiológicas e relação custo benefício do sistema como
um todo devem ser objetivos das pesquisas futuras.
Desempenho em confinamento
Silva et al.. (1997), em trabalho realizado no IAPAR (Pinhais/PR), utilizando 18
animais da raça murrah e rações com três relações volumoso:concentrado (75:25, 65:35
ou 55:45) obtiveram ganho de peso de 1,23; 1,23 e 1,21 kg/dia, respectivamente. Restle
et al.. (1990) encontraram ganho de peso de 1,032 e 1,345 kg/dia para bubalinos e
bovinos, respectivamente. Trabalhando com novilhos de diferentes grupos genéticos,
Jorge et al.. (1997a) obtiveram resultados similares, sendo o ganho médio de peso dos
bubalinos similar ao dos bovinos. Moletta e Restle (1992), avaliaram o desempenho de
novilhos de diferentes grupos genéticos, onde o ganho de peso médio dos bubalinos foi
1,032 kg/dia e bovinos 1,029 kg/dia. Villares et al.. (1979a) observaram ganho médio de
peso diário de 0,991 kg, com animais de 18 meses de idade e de três diferentes raças
bubalinas (jafarabadi, mediterrâneo e murrah), sendo todos submetidos ao mesmo manejo
nutricional. Em prova de ganho de peso com tourinhos bubalinos da raça mediterrânea,
Nascimento e Veiga (1973) mostraram o elevado potencial dessa raça para a produção de
carne, que apresentou ganho de peso médio diário de 0,857 kg. Romita et al.. (1980)
apresentaram dados de desenvolvimento ponderal de bezerros bubalinos de origem
leiteira da raça mediterrânea na Itália, variando de 0,816 a 0,933 kg/dia. Velloso et al..
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(1994), comparando o ganho de peso diário de bubalinos e zebuínos, obtiveram ganho
médio de peso de 1,027 e 0,808 kg/dia, respectivamente. Di Lella et al. (1997) utilizando
diferentes dietas a base de silagem de milho, feno de alfafa e concentrado, mostraram
ganhos diários entre 0,83 e 0,89 kg para animais de origem leiteira da raça mediterrânea
entre seis e quinze meses de idade. Tonhati et al.. (2001a) trabalhando com búfalos da
raça murrah alimentados com cana de açúcar como volumoso e três fontes protéicas:
amiferm, cama de frango e farelo de soja, encontraram ganho de peso iguais a 0,39; 0,88
e 0,78 kg/dia, respectivamente. Faila et al.. (2001b) estudando o crescimento de búfalos
alimentados com leite para produção de carne branca, reportaram média de ganho de peso
do nascimento aos seis meses de idade igual a 0,874 kg/dia.
Franzolin et al. (2001b) verificaram ganho de peso de 773,9; 942,8 e 1071,8 g/dia
para búfalos mediterrâneos em confinamento, alimentados com os tratamentos: baixa
energia (-20%), energia requerida e alta energia (+20%).
A tabela abaixo apresenta os dados de desempenho de búfalos machos, da raça
jafarabadi selecionados para produção de carne, em confinamento no estado de São Paulo
(Assumpção, 1996).

Ano
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Quantidade
de animais
50
53
8
50
50
102
8
35
73
55
6
12
62

Idade
meses
16
15
27
17
15
22
30
18
15 a 27
15
27
30 a 54
(Touros)
12 a 28

Tempo de
permanência
112,8 dias
-

Peso
inicial, kg
340,5
-

Peso
final, kg
459,9
-

Ganho/dia,
kg
1.058
-

120 dias

362,7

484,7

1.016

115 dias
121,4 dias
98 dias
96,5 dias
111 dias
111 dias
106 dias
62 dias

369,1
333,7
385,3
575,2
335,3
409,9
367
574

471,4
484,5
493,3
744,1
482,1
535,1
496
684

890
1.242
1.102
1.750
1.322
1.128
1.217
1.774

76 dias

637

758

1.592

99 dias

402

516

1.151
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Em experimento cujos dados ainda não foram publicados, conduzidos pela equipe
do Prof. André M. Jorge da Unesp-Botucatu, foi verificado que os búfalos se adaptaram
bem a dieta constituída de silagem de milho, feno de coast-cross, caroço de algodão,
silagem de grão úmido, Nutrumin e Rumensin, contendo 13% PB, 74% NDT, 27% FDN
e 2,68 Mcal de EM. Os autores obtiveram média de 52% de rendimento de carcaça e
ganho de 1,3 kg/dia. Foi ainda relatado que diante de diversos grupos genéticos de
bovinos selecionados para corte, os búfalos foram os primeiros a deixar o confinamento,
com excelente conversão alimentar, excelentes carcaças e carne de qualidade. (A. M.
Jorge, comunicação pessoal)
Rendimento de carcaça
O rendimento de carcaça expressa o percentual de peso vivo do animal que será
realmente transformado em massa corpórea. Sendo assim, é de suma importância para
complementar a avaliação do desempenho animal. O rendimento de carcaça de animais
de diferentes raças sofre influência direta dos pesos da cabeça, couro e trato
gastrintestinal (Jorge, 1999).
Johnson & Charles (1975), em estudo comparativo envolvendo búfalos, bovinos
holandeses, angus e hereford terminados com idade entre 20 e 30 meses, em
confinamento (132 dias) com dieta com alta proporção de concentrado, concluíram que
os búfalos apresentaram menor rendimento de carcaça (53,3%) que os bovinos (58,4%;
63,3% e 62,1%) nos três grupos genéticos, respectivamente.
Muller et al.. (1994) verificaram maior rendimento de carcaça (52,98 %) em
bubalinos mantidos em pastagem cultivada que naqueles terminados em campo nativo
(50,17%).
Macedo et al.. (2000) observaram rendimento de carcaça quente de 50,81% para
bubalinos não castrados e de 51,53% para castrados terminados em confinamento,
enquanto que para animais em regime de pastagem os rendimentos foram de 48,91% e
49,19% para animais não castrados e castrados, respectivamente.
Felicio et al.. (1979) avaliaram a composição da carcaça e a qualidade da carne de
oito búfalos machos inteiros, da raça jafarabadi, terminados aos 24 meses de idade, com
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peso de abate de 400kg e peso vazio de 350kg. Os resultados indicaram um rendimento
de carcaça de 48,7% em relação ao peso de abate e 55,8% em relação ao peso vazio.
Villares et al.. (1979b), em Botucatu (SP), investigaram o rendimento de carcaça
de 15 búfalos da raça mediterrânea, sendo dez machos e cinco fêmeas, terminados em
média com 24 meses de idade, em regime de estabulação livre e com peso médio antes do
abate de 364,07 ± 46,1 kg. O peso da carcaça quente foi de 183,36

± 13,65kg,

apresentando 50,36% de rendimento em relação ao peso vivo de abate. Cockrill (1974)
relata rendimento de 49% para búfalas italianas aos dezoito meses de idade e informa
que, na antiga URSS, as fêmeas apresentaram rendimentos superiores aos machos, 48,7%
e 47,8%,respectivamente. Este resultado pode estar associado à idade avançada de abate.
Mattos et al.. (1998) obtiveram um rendimento médio de carcaça quente de 52,20%,
52,05% e 53,10%, para as fêmeas, machos não - castrados e castrados, respectivamente.
O menor rendimento de carcaça dos búfalos em relação aos bovinos foi
constatado por diversos autores e pode ser atribuído ao fato dos mesmos apresentarem
couro mais espesso (10% do peso vivo) e maiores percentuais de cabeça, chifres, patas e
conteúdo gastrintestinal.
Moletta e Restle (1992) comparando as características de carcaça de bovinos
aberdeen angus, charolês e nelore com búfalos da raça mediterrânea, terminados em
confinamento durante 112 dias e abatidos com peso vivo médio de 415 ± 22,6 kg aos 24
meses de idade, observaram maior rendimento de carcaça para os animais nelore
(54,56%) e menor para búfalos (48,50%).
Jorge et al.. (1997b) observaram rendimento médio de carcaça de 49,44% para
bubalinos abatidos em diferentes estágios de maturidade, alimentados com dieta contendo
2,4 Mcal de energia metabolizável/kg de matéria seca. Oliveira et al.. (1991) verificaram
rendimento médio de carcaça de 49,30 % para búfalos em confinamento. Afif et al..
(1974) observaram rendimento médio de carcaça de 50 a 55 % para búfalos machos com
diferentes pesos e idades de abate.
Pillai et al.. (1988) estudaram a composição da carcaça de 15 búfalos machos
inteiros e 30 fêmeas, de diferentes tipos raciais procedentes de duas regiões diferentes da
Índia. Em uma das regiões, os machos e as fêmeas apresentaram, respectivamente,
17

410,57 ± 104,92 kg e 470,18 ± 72,74 kg de peso de abate; 41,58 ± 1,83 % e 43,06 ± 1,01
% de rendimento de carcaça em relação ao peso de abate. Em estudos semelhantes,
Lorenzoni et al.. (1986) obtiveram um rendimento de carcaça de 53,2% para búfalos e de
58,7% para animais da raça nelore.
Mattos et al.. (1997) avaliaram as características de carcaças de oito búfalos
mediterrâneos e de seis bovinos da raça nelore confinados por 120 dias, e obtiveram um
rendimento de carcaça menor para os búfalos (52,09%) sendo o dos nelores de 56,28%.
Romita et al.. (1980) obtiveram dados de rendimento de carcaça para animais da raça
mediterrânea abatidos aos 189 dias com pesos entre 202,33 a 221,56 kg de 54,89 a
55,76%.
Em pesquisa realizada por Franzolin et al.. (1998), 15 búfalos machos
mediterrâneos, alimentados com três níveis diferentes de energia, apresentaram um
rendimento médio de carcaça variando de 49,66 % a 50,76%. Lourenço Júnior et al..
(1987), comparando rendimentos de carcaça em relação ao peso corporal vazio,
encontraram para as raças mediterrânea, carabao e jafarabadi, respectivamente, 54,08;
53,76 e 53,32%, não diferindo, significativamente entre si. Gazzeta et al.. (1995),
obtiveram rendimentos de carcaça de 51,45%, 51,44% e 57,18%, respectivamente,
avaliando 12 búfalos jafarabadi, 12 mediterrâneos e 6 bovinos nelore.
Moletta et al.. (1993) avaliaram bubalinos pastejando duas gramíneas, Brachiaria
humidicula e Hemarthria altissima, verificando que os animais que consumiram B.
humidicula como volumoso apresentaram maior peso de carcaça quente (218,87 kg) do
que os bubalinos que consumiram H. altissima (208,62 kg), em razão do maior
rendimento de carcaça apresentado pelos primeiros (51,22 contra 48,83%), já que os
animais não mostraram diferença no peso de abate, que foi de 434,16 e 420,00 kg,
respectivamente. Costa et al.. (1994) concluíram que bubalinos terminados em pastagem
cultivada apresentaram rendimento de carcaça de 50,9%, enquanto nos animais mantidos
em pastagem nativa o rendimento foi de 49,4%.
Moletta e Restle (1996a) trabalhando com bubalinos e bovinos de diferentes raças
concluíram que os bubalinos apresentaram maior peso de abate quando comparados com
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bovinos nelore ou aberdeen angus, porém mostraram maior percentual de ossos e menor
rendimento de carcaça.
Tonhati et al.. (2001b) encontraram para búfalos da raça murrah abatidos aos 30
meses de idade rendimento médio de carcaça igual a 48,65%.
Utilizando capim-elefante e cana-de-açúcar + 10% de concentrado (na MS), na
terminação de bubalinos e bovinos em confinamento, Mazza et al.. (1984) observaram
que, embora mais jovens ao abate, os bubalinos apresentaram maior peso de carcaça
resfriada que os bovinos (209,0 contra 176,5 kg), não diferindo no rendimento de
carcaça, mesmo apresentando maior peso relativo de cabeça (2,55 contra 2,31%) e de
couro (11,73 contra 8,76%) em relação ao peso de abate.
Jorge (1993), considera que o rendimento de carcaça, em muitos casos, não
fornece uma boa estimativa do rendimento de carne aproveitável, principalmente em se
tratando de animais excessivamente gordos, em virtude do efeito de diluição que o tecido
adiposo tem sobre os outros componentes da carcaça: músculos e ossos. Quando o
percentual de gordura é muito alto, parte deste tecido é eliminado, resultando na redução
da fração comestível e em considerável desperdício de energia. Sainz (1996) afirmou que
a quantidade de gordura interna associada aos rins, às cavidades pélvica e torácica,
também influenciam o rendimento da carcaça. Embora este parâmetro dependa muito do
método de processamento das carcaças, cujo padrão varia de país para país e até mesmo
dentro de um mesmo país.
Com relação ao rendimento dos cortes comerciais os bubalinos têm apresentado
bom equilíbrio na distribuição dos músculos (Mattos et al., 1997; Infascelli et al., 2001;
Tonhati et al.., 2001c).
Na avaliação final da carcaça é importante a verificação da sua composição.
Trabalhando com animais da raça mediterrânea, Jorge et al.. (1997b) mostraram valores
iguais a 55,86; 27,64 e 16,51% de músculos, gordura e ossos, respectivamente. Na
mesma ordem de apresentação Tonhati et al.. (2001d) encontraram para animais da raça
murrah médias iguais a 52,01; 30,50 e 17,24%.
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Abdallahh et al.. (1982), trabalhando com búfalos e bovinos friesian cruzados no
Egito concluíram que os bubalinos apesar de apresentarem menor relação músculo:osso,
foram superiores aos bovinos com relação ao rendimento de cortes nobres. Estes
resultados foram confirmados posteriormente por Abdallahh (1983a), que encontrou
significativa diferença no rendimento de cortes nobres favorecendo os bubalinos. Não
foram encontradas diferenças nas proporções de osso e músculo no traseiro e dianteiro
entre os diferentes grupos genéticos (Abdallahh, 1983b).
Rodrigues et al.. (2003) trabalhando com 24 animais confinados, sendo 8 (4
castrados e 4 inteiros) de cada grupo genético (bovinos nelore, ½ nelore x sindi e
bubalinos mediterrâneos) com peso médio de 430 kg, compararam os rendimentos de
carcaça. Neste estudo, os bovinos apresentaram maior rendimento de carcaça que
bubalinos, segundo os autores, devido ao maior peso do couro, cabeça, patas e vísceras
dos búfalos. A castração promoveu diminuição do percentual de couro e de dianteiro,
sem afetar o rendimento de carcaça. Os autores observaram que os búfalos tiveram maior
proporção de traseiro e menor proporção de dianteiro que bovinos em relação ao peso da
carcaça.
Vaz et al.., (2003), observaram que búfalos alimentados com silagem de milho
como volumoso mostraram maior rendimento de carcaça fria que os bubalinos que
consumiram cana-de-açúcar (51,7 x 49,9%). No mesmo trabalho, os animais alimentados
com silagem de milho e cana-de-açúcar apresentaram espessura de gordura de 3,00 e 2,92
mm respectivamente, não diferindo estatisticamente entre si. A porcentagem de gordura,
músculo e osso no tratamento com silagem foi de: 21,4; 62,4 e 16,5%, enquanto que para
o tratamento cana foi: 20,2; 63,2 e 16,5%. Os mesmos autores observaram valores de
37,2; 12,7 e 50,1%, respectivamente, para percentagem de dianteiro, de costilhar e de
serrote, para búfalos alimentados com cana-de-açúcar, enquanto os animais alimentados
com silagem de milho mostraram valores de 36,8; 13,0; e 50,2%. O comprimento de
carcaça foi de 114,8 e 113,5 cm, respectivamente, para animais terminados com cana-deaçúcar e silagem de milho.
Franzolin e Silva (2001a) estudaram diferentes níveis energéticos na dieta de
bubalinos confinados, verificando que o nível alimentar da dieta não alterou o rendimento
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de carcaça quente, que foi de 50,88; 51,37; e 51,57%, respectivamente, para os níveis
baixa energia, energia requerida e alta energia. Os mesmos autores observaram
similaridade nas percentagens de dianteiro e costilhar da carcaça, entre os tratamentos
que, na média, foram de 38,44 e 14,12% para o dianteiro e costilhar, respectivamente.
Na região Sul em 12 anos de experiência com bubalinos o frigorífico Líder
registra em média 46-47% de rendimento de carcaça (J. Ghaspar, comunicação pessoal).
No Pará os dados são semelhantes, animais aos 410kg de peso vivo aos 18-24 meses
apresentam rendimento de 48% para machos e 45% para fêmeas sendo a carcaça
constituída de 40% dianteiro, 50% traseiro e 10% costela (M. Martins, comunicação
pessoal)..
É importante comentar que o rendimento de carcaça é geralmente avaliado após o
abate do animal o que torna difícil a adoção desta característica em um programa de
melhoramento genético. Técnicas de avaliação de carcaça através de ultra-sonografia
possibilitam avaliar o animal sem a necessidade do abate, isso torna possível a utilização
de animais elite para esta característica dentro de um programa de melhoramento
genético, mas para isso, a validação da utilização do ultra-som é necessária utilizando-se
um grande número de animais de diferentes grupamentos genéticos a fim de calibrar e
obter precisão nesta técnica.
Além disso, o rendimento de carcaça é uma característica de alta herdabilidade
que, face a isto, pode ser melhorada em menor espaço de tempo, e ainda, devemos levar
em consideração que os bubalinos não sofreram ao longo dos anos o mesmo tipo de
pressão de seleção das raças bovinas.
Mesmo com rendimento de carcaça inferior e menor preço pago pela arroba o
búfalo ainda se mostra economicamente viável à exploração de carne. Os principais
motivos que sustentam esta afirmativa são decorrentes de uma maior fertilidade, menor
taxa de reposição de matrizes, maior resistência a doenças e parasitas e excelente
desempenho a pasto.
Qualidade da carne bubalina
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Estudo clássico realizado nos EUA, pelo Departamento Americano de Agricultura
(USDA) em 1991, mostraram que quando comparada à carne bovina, a bubalina
apresenta:

40% menos colesterol
55% menos calorias
12 vezes menos gordura
11% mais proteína
10% mais minerais

Búfalo Bovino
Calorias, Kcal
131,00 289,00
Proteína (N x 6,25) 26,83 24,07
Total de lipídios, g
1,80
20,69
Colesterol (mg)
61,00 90,00
Minerais (mg)
641,80 583,70
Vitaminas (UI)
20,95 18,52
A cada 100g de carne.

Na Universidade da Flórida o Profº. Wyland Cripe (1986), citado por
Marcoantonio (1998), concluiu ser a carne bubalina uma das mais saudáveis ao consumo
humano por apresentar os seguintes resultados:

Componentes
Búfalo Bovino
Água, g
68,81
54,24
Energia, Kcal
131,00 289,00
Energia, Kj
548,00 1211,00
Proteína, (N x 6,25), g 26,83
24,07
Total de lipídios, g
1,80
20,69
Carboidratos totais, g
0,00
0,00
Cinzas, g
1,39
1,00

Minerais
Cálcio, g
Ferro, mg

Búfalo
15,00
2,12

Bovino
11,00
2,44
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Magnésio, mg
Fósforo, mg
Potássio, g
Sódio, mg
Zinco, mg
Cobre, g

33,00
220,00
313,00
56,00
2,54
0,17

Vitaminas
Ácido Ascórbico, mg
Tiamina, mg
Riboflavina, mg
Niacina, mg
Ácido Pantotênico, mg
Vitamina B6, mg
Folacina, mg

20,00
170,00
292,00
83,00
5,18
0,08

Búfalo Bovino
3,03
0,03
0,25
0,19
6,25
5,77
0,17
0,33
0,46
0,27
9,00
9,00
1,75
2,93

Aminoácidos
Búfalo Bovino
Triptofâno, g
0,33
0,30
Treonina, g
1,28
1,01
Isoleucina, g
1,35
1,03
Leucina, g
2,31
1,93
Lisina, g
2,12
2,01
Metionina, g
0,67
0,56
Cistina, g
0,43
0,23
Fenilanina, g
1,08
0,91
Tirosina, g
1,08
0,75
Valina, g
1,43
1,17
Arginina, g
1,68
1,63
Histidina, g
0,89
0,77
Ácido Áspártico, g
2,68
2,20
3,79
Ácido Glutâmico, g 3,89
Glicina, g
1,05
1,79
Prolina, g
1,03
1,22
Serina, g
1,15
0,93

Os trabalhos americanos publicados pelo USDA têm sofrido muitas críticas
quanto às condições em que foram realizados e de sua aplicabilidade em condições
brasileiras. Neste sentido alguns esforços têm sido feitos por parte de empresários e
pesquisadores para validar os resultados obtidos na América do Norte nas condições
tropicais.

23

Resultados obtidos em cortes comerciais de “Baby Búfalo” em análises realizadas
no laboratório Microbiotec Save são apresentados na tabela abaixo (M. Martins,
comunicação pessoal).

Cortes
Alcatra, mg
Coxão duro, mg
Coxão mole, mg
Contra Filé, mg
Filé Mignon, mg
Lagarto, mg

Búfalo (Baby Búfalo)
37,0
21,0
54,0
24,0
33,0
18,0

Bovino (Nelore)
75,0
66,1
76,0
101,1
50,4
69,4

Em trabalho realizado no Brasil como parte de um projeto Italiano (tese de
doutorado de Luigi Gigio, sob orientação do Prof. Campanile) foram analisados os cortes
de contra-filé (12ªcostela) de 12 fêmeas da raça mediterrânea aos 26 meses de idade.
Foram empregadas duas metodologias de análise: Amostra do contra-filé com a camada
de gordura, que apresentou 45 mg de colesterol/100gr de carne e amostra do contra-filé
sem a camada de gordura, (somente músculo) que apresentou 30 mg de colesterol/100gr
de carne.
Failla et al.., (2001a) em trabalho realizado no Istituto Sperimentale per la
Zootecnia em Monterotondo – Itália, com animais da raça mediterrânea abatidos aos 190
dias de idade e alimentados com diferentes dietas encontraram valores médios de 42,33
mg de colesterol/100gr de carne.
Em trabalho realizado no INTA (Buenos Aires-Argentina) em 1993 bovinos
alimentados com grãos apresentaram 73 mg de colesterol/100gr de carne, bovinos a pasto
65 mg de colesterol/100gr de carne e búfalos a pasto 36,9 mg de colesterol/100gr de
carne porém o trabalho não foi publicado em virtude do pequeno número de animais
avaliados (M. Zava, comunicação pessoal).
Com base nestes resultados fortes indícios comprovam os baixos níveis de
colesterol da carne bubalina quando comparada a bovina porém, mais dados são
necessários para que nenhuma dúvida permaneça acerca deste assunto.
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Sharma et al.. (1986) estudando a composição lipídica da carne bubalina
reportaram que dois terços dos ácidos graxos poli-insaturados presentes na carne bubalina
são compostos de ácido linoléico e um quarto é composto de ácido araquidônico. Os
autores observaram também que o conteúdo total intramuscular de lipídios em bubalinos
é inferior ao reportado para bovinos. Nos dias atuais, grande atenção tem sido dada ao
conteúdo de ácidos graxos poli-insaturados presente na carne e no leite de ruminantes,
uma vez que estudos têm mostrado efeitos anticarcinogênicos destes ácidos.
Solomon et al.. (1985) estudando o tipo de fibras musculares presentes em
bubalinos e bovinos observaram que bubalinos só apresentaram fibras musculares de
capacidade oxidativa – aeróbicas. Os autores atribuíram este fato a seleção natural que
poderia ter levado a uma seleção de fibras menos susceptíveis à fadiga muscular. Esta
característica, segundo os autores, poderia ter conseqüências no metabolismo do músculo
pós abate e nas propriedades organolépticas da carne.
Com relação à cor, maciez e capacidade de retenção de água, os estudos
comparativos entre búfalos da raça mediterrânea e bovinos da raça holandesa, realizados
aos 20, 28 e 36 semanas de idade, para obtenção de carne de vitelo, apontaram a carne
bubalina mais clara, mais macia e com maior capacidade de retenção de água, resultando
assim em carne de melhor qualidade (Romita, 1980). Porém, com o avanço da idade a
carne bubalina adquire coloração mais escura.
Dentre os aspectos físicos e químicos da carne, o pH se destaca com grande
importância quando se trata de qualidade. O pH esperado no músculo de um animal vivo,
sob condições normais, situa-se em valores próximos a sete, embora os valores esperados
para a carne fresca se encontrem entre a 5,6 e 5,8 uma vez que após o abate, as reservas
de glicogênio são transformadas em ácido láctico em um processo anaeróbico,
ocasionando uma diminuição no pH muscular (Luchiari Filho, 2000). Segundo o mesmo
autor, se os animais forem submetidos a estresse antes do abate suas reservas de
glicogênio serão utilizadas e após o abate não haverá uma queda normal do pH. Este,
permanecendo elevado poderá ocasionar problemas que levam a classificação da carne
como escura, dura e seca - DFD (do inglês: dark, firm and dry). Uma queda muito rápida
de pH enquanto o músculo ainda está quente torna a carne pálida, flácida e exudativa –
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PSE (do inglês: pale, soft and exudative). Baseando-se em vários estudos, concluiu-se
que os músculos de animais recém sacrificados e em boas condições apresentam valores
entre 7.0 e 7.6, estes tendem a se acidificar em um período de 24 horas atingindo pH de
5.4 a 5.8 (Luchiari Filho, 2000). O pH final tem grande importância na qualidade da
carne, estando relacionado com a cor, maciez, textura e capacidade de retenção de água.
O resfriamento rápido da carcaça pode ocasionar o problema de encurtamento celular
(cold shortening), tendo grande influencia na maciez da carne.
Com relação aos búfalos, os experimentos têm mostrado que no processo de
resfriamento das carcaças o pH inicial e final apresentam valores compatíveis à carne de
boa qualidade. Failla et al., (2001b) e Tonhati et al., (2001c) mostraram valores de pH
finais para animais das raças murrah e mediterrânea que variaram de 5,45 a 5,73.
A maciez da carne é o principal aspecto de palatabilidade que determina sua
aceitação pelo consumidor. As diferenças de qualidade organoléptica entre as carnes de
búfalo e de bovinos não parecem ser pronunciadas, como mencionado anteriormente, boa
parte da carne bubalina ainda é consumida como bovina. Em teste realizado por Fonseca
(1987) 26,9% dos avaliadores não opinaram sobre a textura; 21,2% não se pronunciaram
sobre o sabor; e 13,5% sobre a maciez da carne bubalina. A carne com maciez aceitável
pode ser definida como aquela que apresenta força de cisalhamento inferior a 4,5 kg/cm2
(Oliveira, 2000). Os fatores que estão envolvidos no processo de maciez da carne podem
ser divididos em dois grupos: fatores ante-mortem e post-mortem. Dentre os fatores antemortem destacam-se raça ou genótipo, alimentação, idade, sexo, aplicação de promotores
de crescimento e manejo pré – abate. Os fatores post-mortem são todos aqueles que a
carne é submetida após o abate até o consumo.
Segundo alguns pesquisadores, a maciez esta diretamente relacionada ao manejo
dispensado no período anterior ao abate. Dessa forma, quando os animais são acometidos
de estresse pré-abate, a reserva de glicogênio dos músculos desses animais pode ser
parcialmente ou totalmente exaurida. Como conseqüência, o estabelecimento do vigor
mortis se dá prematuramente, mesmo antes da carcaça ser levada à câmara fria, uma vez
que a reserva energética não é suficiente para sustentar o metabolismo anaeróbico post
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mortem, e assim, pode levar a carne a apresentar as características escura, firme e
ressecada (Felício, 1996).
Problemas com a velocidade de abate de bubalinos são freqüentemente
reportados, em geral, os frigoríficos despendem em torno de 20% a mais de tempo para o
abate de búfalos. Algumas razões para este atraso são: (1) presença de chifres longos, (2)
animais excessivamente grandes, (3) animais estressados e (4) dificuldade no
atordoamento. Para o primeiro motivo a descorna é uma solução – apesar de
descaracterizar a raça torna o manejo mais fácil e seguro; para o segundo motivo o abate
de animais jovens só apresenta vantagens tanto do ponto de vista de qualidade de carne
quanto de rendimento de carcaça e rentabilidade do sistema como um todo; para o
terceiro motivo a experiência dos funcionários é fundamental; o último motivo é fruto do
desconhecimento dos matadouros para com a espécie, uma vez que o local de
atordoamento em bubalinos é na nuca e não na fronte como os bovinos. Problemas no
abate têm influência marcante na qualidade e aparência da carne.
Vaz et al.., (2003), concluíram que a maciez da carne e a força de cisalhamento
foram significativamente correlacionadas com a maturidade fisiológica, mostrando que
animais com maturidade mais avançada apresentaram carne com menores valores de
maciez.
Ao estudarem as características qualitativas da carcaça e da carne, Moletta e
Restle (1996b) chegaram à conclusão de que os bubalinos apresentam carne que necessita
menor força de cisalhamento que a de bovinos nelore e embora tenham mostrado maior
perda durante à cocção, não apresentaram diferença na suculência e palatabilidade.
Os valores reportados na literatura para a maciez da carne dos búfalos indicam
que esta não é uma característica limitante de sua qualidade. Failla et. al, (2001a)
encontraram valores para a carne crua que variaram de 2,98 a 4,87 kg/cm² em vários
músculos de animais abatidos aos 190 dias de idade. Tonhati et al.. (2001c) encontraram
média de 4,52 kg/cm² para animais da raça murrah abatidos aos 26 meses de idade.
Huerta-Leidenz et. al., (2001) obtiveram maciez variando de 3,18 a 3,21 kg/cm² para
animais abatidos dos sete aos dezenove meses de idade em búfalos na Venezuela.
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Vaz et al.., (2003), apresentaram resultados referentes à força de cisalhamento
necessária para romper as fibras da carne, estes autores observaram média de 5,31 kg
para essa característica em ambos os tratamentos. Com relação às características
sensoriais, verificaram que a maciez foi classificada como "acima da média" e "macia",
respectivamente, para cana-de-açúcar e silagem de milho.
Outras características importantes da carne são: cor, capacidade de reter água e
odor detectado antes e depois de preparada, permitindo ao consumidor uma maior
sensação de suculência, textura, maciez, sabor e odor durante a ingestão (Lawrie, 1991),
os búfalos não apresentam quaisquer desvantagens no tocante a estas características.
Conclusões
Para se obter sucesso na produção de búfalos de corte, antes de qualquer coisa,
deve-se evitar a conceituação de animal “milagroso” que produz bem sejam quais forem
às condições oferecidas, pois isto é um enorme engano. Para o sucesso da criação deve-se
estabelecer um planejamento gerencial com objetivo de alcançar a relação ótima entre
produção e rentabilidade, fatores ambientais como: a disponibilidade de alimento,
período de chuva, temperaturas médias, características do solo e do relevo, luminosidade,
entre outras; e ainda, fatores econômicos como: o preço da carne, época de
comercialização, os custos fixos e variáveis devem orientar o produtor, para a utilização
do manejo mais adequado.
Estudos mostram que os animais devem ser abatidos quando atingirem 400 a 450
kg, o mais cedo possível, para assim, tornar a criação mais produtiva e rentável dentro de
um contexto de pecuária de ciclo curto. Animais têm sido abatidos aos 18 meses nesta
faixa de peso exclusivamente a campo com pastejo rotacionado o que evidencia o
potencial da espécie.
Diante dos excelentes indicativos mostrados pelos búfalos à produção de carne;
com seus rendimentos, índices, e principalmente com a inquestionável superioridade
nutricional de sua carne perante a bovina, verifica-se um amplo potencial para esta
atividade. Necessitando contudo o uso mais adequado das técnicas de produção que
assim, poderão conduzir a um aumento expressivo da produção, assegurando uma escala
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de abate ao longo de todo o ano, que garantirá a venda no varejo de um produto
padronizado de ótima qualidade, assegurando a fidelidade da clientela.
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O melhoramento da eficiência bio - econômica da produção de bovinos de corte é
uma necessidade para a cadeia produtiva de carne bovina permanecer competitiva com
produtos alternativos, especialmente aves e suínos.
O desempenho dos bovinos é função de fatores como genética, sanidade, nutrição,
manejo e suas interações. Assim, na bovinocultura de curta duração, o aumento progressivo
no mérito genético para desempenho cria demandas nutricionais maiores.
Dentro dos limites genéticos e garantidas condições sanitárias e de manejo
adequadas, o desempenho animal é o produto do suprimento (oferta), consumo, valor
nutritivo (concentrações de energia e nutrientes, digestibilidade) e metabolismo, ou seja, é o
reflexo do consumo e eficiência de utilização de nutrientes metabolizáveis.
O princípio básico e universal de qualquer sistema de produção de bovinos é a
obtenção do equilíbrio entre demanda por e suprimento de alimento (energia e nutrientes
digestíveis / metabolizáveis).
Hipoteticamente, as forragens consideradas de alta qualidade devem ser capazes de
fornecer os nutrientes necessários para atender às exigências dos animais em pastejo, quais
sejam, energia, proteína, minerais e vitaminas. Entretanto, as pastagens raramente estão em
estado de equilíbrio na relação entre suprimento e demanda, em função da sazonalidade
quantitativa e qualitativa inerente ao sistema pastagem.
Onde e quando não existe a possibilidade de produção contínua, ao longo do ano, só
em pastagens, o uso de sistemas de alimentação combinando pastagens e suplementos
alimentares adicionais são requeridos, para viabilizar o ajuste nutricional necessário.

Sustentabilidade e Estabilidade Produtiva em Pastagens
Em um sistema de produção de bovinos em pastejo, existem diversos fatores que
interagem entre si, tais como clima, solo, planta, animais e o manejador do sistema.
Das interações clima - solo - planta surgem situações específicas, que direcionam as
estratégias de suplementação que enfatizam as correções de nutrientes específicos e as que
visam a correção cocomitante de déficites de matéria seca e de nutrientes específicos.
No caso de pastagens, onde os ciclos de produção são longos e até permanentes
existe uma variação sazonal inerente ao próprio clima e aos estádios fenológicos das
plantas forrageiras, onde a flutuação entre secas e águas será sempre uma constante. Nesta

situação, devemos procurar amenizar a sazonalidade, visando garantir a sustentabilidade no
longo prazo.
Os ecossistemas de pastagens, cujo regime pluviométrico é previsível e regular e
enseja precipitações iguais ou superiores a l000 mm, distribuídas por 6 a 10 meses,
permitem a implantação de pastagens cultivadas perenes e constituem os sistemas de
pastejo em equilíbrio. Nestes sistemas, o manejador exerce grande domínio sobre a
produção de matéria seca potencialmente digestível, utilizando-se das tecnologias de
manejo para quantidade intercalado com manejo para qualidade, diferimento e
suplementações visando a correção de deficiências de substratos microbianos essenciais
limitantes.
Por outro lado, em ecossistemas onde o clima, especialmente o estresse hídrico
imposto, é intenso e imprevisível / errático, as flutuações produtivas dentro e entre anos são
marcantes. Acrescente-se a estes os ecossistemas com restrições substanciais em
características físicas e químicas de solos, tais como, limitações topográficas, de
pedegrosidade, acidez ou salinidade excessivas e drenagem inadequada. Estes sistemas,
denominados sistemas de pastejo em não equilíbrio, dependem substancialmente dos
recursos forrageiros naturais, e a ação do manejador deve focar prioritariamente na
produção de matéria seca potencialmente digestível e as estratégias de suplementação
envolvem fornecimento de matéria seca e nutrientes com objetivos de corrigir deficiências
específicas.
Esta diferenciação entre os sistemas de pastejo permite-nos estabelecer os limites
de produção e produtividade potenciais atingíveis. Neste trabalho, maior ênfase será
dispensada às alternativas para otimização dos sistemas em equilíbrio, embora algumas
referências serão feitas sobre alternativas para os sistemas em não - equilíbrio.

Integração Pasto - Animal e Consumo de Nutrientes Digestíveis por Bovinos em
Pastejo
Da interação do animal com a dieta ofertada surge o consumo e a eficiência de
utilização dos nutrientes. Para uma alta produção animal em pastagens, três condições
básicas devem ser atendidas: 1) deve ser produzida uma grande quantidade de forragem de
bom valor nutritivo, cuja distribuição estacional deve coincidir com a curva de exigências
nutricionais dos animais; 2) uma grande proporção dessa forragem deve ser colhida pelos
próprios animais (consumo); e 3) a eficiência de conversão dos animais deve ser elevada.
Assim, a produção animal a pasto é o resultado da eficiência de três processos:
produção de forragem, consumo de forragem pelos animais e conversão da forragem em
produto animal (desempenho animal). A essência do manejo de pastagens é atingir um
balanço harmônico entre as eficiências dos três processos.
O baixo consumo de matéria seca de pastos tem sido identificado como um fator
limitando o desempenho de animais com alto mérito genético para produção, em sistemas
de pastejo.
A ingestão de matéria seca (MS) é o fator mais importante dentro da nutrição, pois
estabelece as quantidades de nutrientes disponíveis para saúde e produção animal (NRC,
2001). As estimativas de consumo em bovinos de corte são vitais para a predição do ganho
de peso, assim como para o estabelecimento dos requerimentos nutricionais dos animais,
necessários à formulação das dietas.

Consumo potencial x consumo relativo
Parte da variação na capacidade dos ruminantes de consumir alimentos tem base
genética. O animal possui uma demanda potencial, por energia e nutrientes, definida
geneticamente para satisfazer seu bem - estar. O suprimento destes, a partir do alimento
ingerido, deve atender aos requerimentos.
A escolha da dieta pode ser influenciada em diversas maneiras pelo estado do
animal e experiência recente e limites impostos pela distribuição espacial dos recursos
forrageiros. Os animais em pastejo são sempre seletivos; isto é, eles escolhem ativamente
as espécies de plantas, plantas individuais e partes das plantas disponíveis. A seleção da
dieta afeta o estado nutricional dos animais.
Uma vez oferecida oportunidade de escolha os animais selecionam dietas para
satisfazer suas taxas potenciais de utilização de nutrientes, que maximizem suas taxas de
crescimento, procurando evitar desequilíbrios de nutrientes e, assim, possam igualar suas
mudanças de demanda de nutrientes, em função de grau de maturidade e tempo,
evidenciando uma associação entre requerimentos de nutrientes e seleção da dieta.
Neste contexto, ele procura evitar dietas muito altas ou muito baixas em proteína
relativa a energia, dentro da meta de obtenção de balanço de nutrientes (dieta ótima). Os
desvios (desequilíbrios), de natureza qualitativa ou quantitativa, geram desconfortos que o
animal tenta minimizar; quando sua capacidade de tamponar / amortecer estes desconfortos
é ultrapassada ocorre redução de consumo e, conseqüentemente, de desempenho.
Em suma, fatores intrínsecos ao animal, como demanda fisiológica de nutrientes
para igualar suas exigências nutricionais, estabeleceriam o consumo potencial, e
características da dieta e do ambiente estabelecem o consumo real (relativo).
Assim, HODGSON e BROOKES (1999) descreveram três fatores afetando
consumo de matéria seca (CMS) de pasto por bovinos em pastejo: (1) demanda por
nutrientes ou exigência nutricional do animal, determinada pelo seu mérito genético e
estado fisiológico; (2) saciedade física ou fatores associados com distensão do trato
alimentar; e (3) restrições comportamentais ou limites para o consumo de matéria seca
(CMS) potencial de pasto resultante da combinação de fatores da pastagem e do animal
afetando o comportamento de pastejo.
Características do dossel, comportamento ingestivo, qualidade e consumo de forragem
e desempenho animal em pastagens tropicais cultivadas
O consumo voluntário é freqüentemente integrador da qualidade geral da forragem;
o consumo de matéria orgânica digestível fornece uma medida integrada de consumo e
digestibilidade que claramente representa consumo de energia digestível e, portanto, é
esperado relacionar-se diretamente com o desempenho esperado.
Uma vez que qualquer decréscimo no consumo voluntário tem efeito negativo
significativo sobre a eficiência de produção, o entendimento dos fatores que restringem o
consumo de forragem pode ser de grande importância como elemento auxiliar no
estabelecimento de manejos que permitam superar essas limitações e melhorar a utilização
das pastagens. Vale ressaltar que o consumo só será controlado pelo valor nutritivo da
forragem se a quantidade de forragem disponível não for limitante.

Uma argumentação biológica é aventada que consumo aproximaria do máximo se
as limitações da fermentação de parede celular e taxa de passagem do retículo - rúmen são
removidas.
A eficiência de utilização do pasto depende de sua estrutura, já que maior proporção
de colmos e material senescente altera o comportamento ingestivo dos ruminantes
limitando o consumo, e também da densidade de lotação utilizada.
A estrutura do pasto pode ser definida como a distribuição e o arranjo da parte aérea
das plantas forrageiras na pastagem ou como a forma com que a forragem está disponível
ao animal. É uma característica determinante da dinâmica do crescimento e da competição
nas comunidades vegetais (interação planta - meio e planta - planta), bem como do
comportamento ingestivo dos animais em pastejo (interação planta - animal). Portanto,
métodos de pastejo que maximizem o acúmulo de forragem, mas que contribuam para
degradar a estrutura do pasto no médio ou longo prazo, e que não considerem o
desempenho animal, são indesejáveis.
O potencial de produção da pastagem é determinado pela taxa de crescimento da
forragem, mas é a quantidade de forragem consumida por meio do pastejo que representa
esse potencial modificado pela eficiência de utilização. Desta forma, a produção animal
sustentada na exploração de pastagens, reflete o balanço entre os processos de crescimento,
senescência e consumo, como resposta a diferentes propostas de manejo.
A produção de forragem é conseqüência da produção por perfilhos e da densidade
destes. As gramíneas cespitosas do tipo C4 registram alongamento das hastes ainda na fase
vegetativa, processo que incrementa o rendimento forrageiro, mas compromete a eficiência
do pastejo, face à redução na relação folha / colmo e na densidade da folhagem
(PAULINO, 1999).
Nas gramíneas tropicais, devido à elevada formação de colmo, que altera a estrutura
e valor nutritivo do pasto, o manejo do pastejo presume a adoção de metas de condição de
pasto (estrutura do dossel forrageiro) necessárias para geração de produção eficiente de
forragem e desempenho animal satisfatório. Assim, o conceito de controle do processo de
pastejo deve passar, obrigatoriamente, pelo controle das características estruturais do dossel
forrageiro.
O conceito de condição de pasto foi proposto para a definição de estratégias de
manejo do pastejo, as quais devem considerar atributos relacionados à planta e à natureza
dinâmica do ecossistema de pastagem. O desenvolvimento de estratégias de manejo do
pastejo baseadas no uso de parâmetros descritores da condição do pasto e indicadores de
qualidade da dieta em oferta, devem permitir integrar variáveis que relacionem mecanismos
de rebrotação, a estrutura do pasto e o consumo e eficiência de utilização pelos animais em
pastejo.
Neste contexto, PAULINO et al. (2001; 2002b) introduziram os conceitos de
manejo para quantidade e manejo para qualidade como elemento integrador da
interface planta - animal, fornecendo uma ligação relevante entre valor nutritivo e manejo
de pastagens, na perspectiva de encontrar o balanço ótimo entre os requerimentos
concorrentes de plantas e animais, ou seja, manter área foliar suficiente para assegurar
interceptação eficaz da luz incidente e colher a forragem produzida da forma mais eficiente
e com o melhor valor nutritivo possível, reduzindo a senescência e a concentração de
colmos, para possibilitar o equilíbrio ótimo entre produção por área e desempenho por
animal. A introdução de nutrientes adicionais, via adubação e suplementação, permite os
ajustes de sintonia fina no processo.

O manejo para quantidade, baseado na manutenção do meristema apical e índice
de área foliar, permite rebrota vigorosa e rápida. Entretanto, como o crescimento do colmo
não foi interrompido, observa-se que, mesmo a intervalos freqüentes de pastejo, ocorre
acúmulo de material residual, caracterizado pela presença de colmos lignificados e partes
mortas da planta, capaz de prejudicar o consumo e utilização da forragem.
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. Ao 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, almeja-se 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 recémexpandidas, ricas em tecidos meristemáticos, possibilitando a obtenção de dieta com
quantidade aumentada de materiais de parede celular utilizáveis como fonte de energia para
os bovinos. Face às grandes diferenças em digestibilidade entre folhas e hastes, altas
digestibilidades são associadas com baixa altura de dossel e alta fração de folhas como uma
porcentagem da matéria seca total de plantas.
A integração das características morfogênicas e estruturais e o papel do manejo em
controlar a condição da vegetação de gramíneas no estádio vegetativo, condicionada pelos
fatores abióticos, possibilita uma visão mais detalhada dos componentes do processo de
produção de forragens. Assim, CÂNDIDO (2003) propôs um diagrama (Figura 1) que
ressalta o papel central da estrutura do dossel no processo de crescimento da vegetação e o
papel complementar do manejo controlando a estrutura do dossel, objetivando elevado
desempenho animal ao longo de sucessivos ciclos e estações de pastejo.
Por outro lado, para amenizar a carência de massa forrageira durante a época seca
do ano, em que não ocorre rebrotação das plantas, recomenda-se o diferimento de pasto,
caracterizado pelo descanso de determinadas áreas de pastagens da propriedade, permitindo
acúmulo e conservação de forragem, além da revigoração do estande por meio de ressemeio
natural.
Entretanto, o diferimento sem critérios técnicos, pode levar a um acúmulo de colmo
maduro e material morto, e a um decréscimo no estrato folhoso, diminuindo, assim, a
matéria seca potencialmente digestível ou energia potencialmente disponível. Em função da
impossibilidade de desenvolvimento de forrageira com alta qualidade e em estádios
avançados de maturidade, para viabilizar o acúmulo de forragem potencialmente digestível,
PAULINO et al. (2001, 2002b) recomendaram a aplicação do manejo para qualidade,
imediatamente antes da vedação, associada à escolha de espécies / cultivares que
apresentem potencial para acúmulo de forragem com alta relação folha / colmo e colmos
mais finos e tenros, constituindo um banco de energia latente. Esta estrutura de pasto
permite, além de disponibilidade, acessibilidade aos componentes preferidos pelos animais.
Embora com a maturação das gramíneas, ocorram remobilização e translocação de
algumas substãncias celulares, reduzindo a sua concentração nos tecidos vegetais
remanescentes, SANTOS et al (2004a) mostraram que folha seca apresentou 40,8% menos
carboidratos na fração C quando comparado a caule verde (Tabela 1). Assim sendo, o
componente folha seca apresenta potencial como alimento energético para o animal, desde
que nutrientes limitantes sejam adicionados ao sistema, via suplementação racional.

Figura 1 - Relações entre as principais características morfogênicas e estruturais em dossel
de gramínea cespitosa do tipo C4, na fase vegetativa e o papel do manejo a
afetá-las (CÂNDIDO, 2003).

Tabela 1 – Teores de proteína bruta (PB) e de carboidratos totais (CHT) e valores das
frações protéicas (A, B1, B2, B3 e PIDA) e de carboidratos totais (CNF, B2, e
C), contidos nos componentes folha verde (FV), caule verde (CV), folha seca
(FS) e caule seco (CS) de Brachiaria decumbens, na época seca.
Item
PB (%MS)
CHT (%MS)

A
B1
B2
B3
PIDA (C)
CNF
B2
C

FV

CV

FS

CS

6,04a
84,48c

1,80b
93,07a

2,32b
88,21b

1,19b
94,04a

Frações protéicas (% PB)
32,92a
35,59 a
15,65 b
a
a
1,96
5,05
7,35 a
28,60 a
25,14 a b
28,51 a b
a
b
29,23
12,97
24,82 a
c
b
7,28
21,24
23,67 b
Frações carboidratos (% CHT)
24,03 a
13,43 b
15,15 b
51,12 a
34,49 b
52,30 a
b
a
24,85
52,08
32,56 b

16,07 b
11,55 a
22,26 b
6,38 b
43,75 a
8,13 c
45,68 a
46,19 a

Esta integração de fatores quantitativos e qualitativos deve permitir a manutenção
de condição do pasto dentro de alvos de manejo do pastejo que exprimam a oferta de
matéria seca (orgânica) potencialmente digestível ao longo do ano.
A evolução natural destes conceitos é a condução do manejo de pastagem com base
na oferta de matéria seca potencialmente digestível (MSpD), posto que ele integra
quantidade e qualidade, indepentemente da época do ano.
Existem estimativas que, sem restrições de quantidade e qualidade de pastagem, o
consumo de matéria seca (CMS) de pasto por bovinos com ganho superior a 1,0 kg / dia
poderia atingir 2,5% do peso vivo (PV). Assim, temos trabalhado no sentido de fornecer
entre 4% e 5% do PV em MSpD, visando associar produção por animal, por área e
eficiência de uso (70%). O sistema primeiro / segundo pastejador pode ser usado para os
ajustes necessários.
Pelo lado do relvado, admitindo-se comunidade com alta densidade de plantas, a
altura do pasto (pré-pastejo e pós-pastejo) associada à sua relação folha:colmo pode ser um
indicador para definir os alvos de manejo do pastejo recomendados para a construção de
ambientes pastoris que otimizem o processo de pastejo.
A definição de estratégias de manejo do pastejo baseadas na condição do pasto
deverá estabelecer alvos de manejo para cada época do ano. Portanto, durante o período das
águas e transições devemos minimizar a diferenciação morfológica e a senescência e na
época seca minimizar a diferenciação morfológica e conviver com a senescência, através
da suplementação catalítica de substratos microbianos essenciais limitantes.
Durante a estação de crescimento as pastagens de gramíneas tropicais bem
manejadas, usadas para a bovinocultura de ciclo curto, são definidas como de alta
qualidade, caracterizadas como pastagens jovens, tenras e folhosas. Nesta época o manejo
para qualidade intercalado com o manejo para quantidade permite a obtenção de ganhos de
até 1,4 kg / dia (PAULINO et al., 2002a ).
Na época seca, o manejo para qualidade aplicado antes do diferimento deve gerar
relvado rico em folhagem, mesmo que em estado de dormência, constituindo um estoque de
matéria seca potencialmente digestível, ensejando substrato compatível com a obtenção de
até 1,2 kg/dia (PAULINO et al.,2002c ).

A Suplementação e a Interação entre Alimentos para o Animal em Pastejo

O atendimento das exigências nutricionais dos animais surge das relações entre
consumo, fermentação, digestão, absorção e utilização de nutrientes pelos tecidos,
definindo as relações metabólicas e interconversões de nutrientes.
Em sistemas de produção baseados em forragens como a única fonte de nutrientes,
o desempenho dos animais pode ser menor que o determinado geneticamente e, ou o
desejado para satisfazer os objetivos da produção, uma vez que a eficiência máxima de
utilização da dieta resulta do fornecimento de dietas balanceadas nutricionalmente e o
desempenho animal é limitado a aquele suportado pelo nutriente primeiro limitante (NRC,
2001).

Os bovinos criados em pastagens tropicais podem experimentar deficiências
múltiplas de nutrientes, especialmente durante a estação de dormência das gramíneas, que
no Brasil Central é induzida pelo déficit hídrico verificado durante a época seca.
A suplementação para bovinos em pastejo constitui o ato de fornecer uma fonte de
nutrientes adicionais para o sistema, e isto seria refletido em mudanças no consumo de
forragens, concentrações de nutrientes, disponibilidade de energia dietética, magnitude dos
pools de precursores bioquímicos do metabolismo e desempenho animal.
Entretanto, podem ocorrer desvios entre os resultados observados e os esperados,
face às interações entre forragens e suplementos, condicionadas pela quantidade e
qualidade da forragem e quantidade e tipo de suplemento fornecido. O conceito de efeitos
associativos refere às interações não aditivas (somativas) entre ingredientes em dietas
mistas. O fenômeno do efeito associativo assume que um alimento influencia a
digestibilidade de outro quando fornecidos em combinação, ou seja, o efeito associativo
ocorre. Estas interações ou efeitos associativos são devidos primariamente a mudanças no
consumo e, ou na digestibilidade dos componentes fibrosos da forragem.
Nos sistemas de produção eficientes a suplementação é adotada como uma prática
tecnológica de apoio à pastagem, com vistas a uma produção compatível com o mérito
genético dos animais, eficaz e segura. Dado que, geralmente o suplemento é um insumo de
alto custo (custo mais elevado), há necessidade de fornecê-lo de forma racional, afim de
que a eficiência econômica não fique comprometida.
As estratégias apropriadas para suplementação de bovinos de alto mérito genético
requerem um entendimento dos efeitos de diferentes tipos de suplemento sobre consumo de
matéria seca (CMS) e digestão e desempenho animal e do fornecimento de nutrientes que
completem o conteúdo de nutrientes do pasto e satisfaçam os requerimentos de nutrientes
dos animais.
A resposta produtiva à suplementação é afetada por fatores relacionados ao animal,
ao pasto, ao suplemento e às interações pasto / suplemento. Os fatores mais importantes
relacionados ao animal são o mérito genético, o estado fisiológico, a sanidade e o
desempenho desejado. Os animais detentores de maior mérito genético respondem melhor à
suplementação. Os fatores relacionados ao pasto mais importantes são oferta de forragem
potencialmente digestível (MSpD), que envolve a estrutura do pasto (massa de forragens,
altura do pasto, relação folha:colmo) e qualidade do pasto. Em relação ao suplemento
salientam-se a quantidade e tipo de suplemento.
A taxa de substituição ou a redução no CMS de pasto por kg de suplemento é um
fator principal explicando a variação vista na resposta em desempenho (ganho médio
diário) à suplementação. Há, portanto, a necessidade de avaliarmos as interações entre a
forragem e o alimento suplementar.
Um aumento na digestibilidade total pode ser esperado com a inclusão de
concentrados na dieta porque eles, usualmente, apresentam digestibilidades maiores que o
pasto. Entretanto, a interação entre a digestão dos concentrados e do pasto pode reduzir a
digestão de fibra. Assim, o consumo de energia metabolizável (EM), quando forragem e
grãos são fornecidos juntos para ruminantes, pode, devido a interações digestivas e
metabólicas, ser menor ou maior que o esperado a partir do fornecimento destes
componentes separadamente.
Embora a taxa de digestão intrínseca de paredes celulares seja o limite final de sua
taxa de utilização potencial pelos ruminantes, tanto o animal como a dieta em que a parede
celular é fornecida pode ter um efeito dramático sobre a cinética de digestão. Na verdade

estes efeitos podem, freqüentemente, contornar os limites impostos por características
intrínsecas da parede celular. Neste contexto, digestão deve, seguramente, ser um processo
de segunda ordem, que é função do substrato e enzimas ativas.No caso de parede celular,
digestão requer uma população microbiana ativa com capacidade de digerir parede celular.
É possível que, tanto em dietas de forragem total (pastejo), como, especialmente, nas dietas
mistas de forragem e concentrado, haja situações em que digestão é limitada por capacidade
microbiana ou enzimática (propriedades extrínsecas) e não, somente, por propriedades
cinéticas intrínsecas da parede celular (PAULINO et al., 2001).
DETMANN (2002) salientou a existência de efeitos de interação entre alimentos
sobre a taxa de crescimento específico dos microrganismos e ressaltou o fato de que,
embora possíveis correções sobre os parâmetros da cinética de trânsito ruminal possam
ampliar a exatidão das estimativas, a avaliação de alimentos isoladamente não permite
contabilizar efeitos associativos, entre forragem e suplementos, notadamente sobre a taxa
de digestão específica de carboidratos fibrosos.
A avaliação dos parâmetros da cinética de degradação obtidos com a incubação da
extrusa e suplementos, em conjunto, mostrou que a avaliação de alimento separadamente,
subestima a taxa de digestão específica de carboidratos fibrosos (CF) (P<0,01) (Figura 2 DETMANN, 2002); sendo as taxas de digestão específicas de CF inerentes à dieta, e não
unicamente relacionadas aos alimentos (o que caracteriza processo cinético de 2ª ordem).
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Figura 2 – Relação entre taxas de degradação de carboidratos fibrosos (KCF) obtida por
intermédio de incubação de dieta completa e por projeção ponderada das
estimativas de alimentos individuais.
Portanto, os efeitos associativos existem e são de magnitude considerável e ocorrem
em circunstâncias práticas de alimentação. Os efeitos associativos positivos, onde
suplementos concentrados aumentam o consumo voluntário e (ou) a digestão de forragem,
são usualmente devidos à provisão de um ou alguns nutrientes limitantes (por exemplo,
nitrogênio, fósforo) no concentrado que é deficiente na forragem

Os efeitos associativos negativos, onde alimentos concentrados (grãos) reduzem o
consumo voluntário e (ou) digestibilidade de forragem, ocorrem frequentemente e pode
causar baixa eficiência de utilização de grãos.
Vários mecanismos têm sido propostos para explicar os efeitos associativos
negativos observados em dietas mistas.
HOOVER (1986) relatou que decréscimo de pH ruminal abaixo de 6,0 resultou em
uma perda acentuada de atividade fibrolítica, com uma completa cessação de digestão de
fibra com pH entre 4,5 e 5,0.
Uma possível causa para a depressão de celulólise associada com a adição de um
suplemento facilmente degradável foi sugerido por EL - SHAZLY et al (1961). Eles
propuseram que sob estas condições competição aumentada ocorre por nutrientes
essenciais, e os microrganismos celulolíticos, que parecem ser menos competitivos, são
inábeis a metabolizar e reproduzir a uma taxa rápida o suficiente para manterem-se a si
próprios no rúmen, conseqüentemente, o número de microrganismos celulolíticos cai e
celulólise é reduzida.
Assim, um mecanismo potencial para efeitos associativos negativos envolve
competição por nutrientes disponíveis. N - NH3 ruminal é freqüentemente citado como um
nutriente potencialmente limitante. SATTER e SLYTER (1974) recomendaram uma
concentração de N - NH3 ruminal de 5mg / dl para suportar atividade celulolítica
Outro meio de avaliar a suficiência de N ruminalmente disponível para suportar a
fermentação ruminal é através do uso da relação proteína degradada no rúmen (PDR):
consumo de matéria orgânica digestível (CMOD). MATHIS el al (2000) encontraram que
consumo e digestibilidade de forragem foram maximizados quando PDR:CMOD estava na
faixa de 8 a 13%, concordando com o NRC (1996).
Os ácidos graxos de cadeias ramificadas têm sido implicados como nutrientes
potencialmente limitantes para digestão de fibra ruminal. DEHORITY et al. (1967)
sugeriram que concentrações de isobutirato e isovalerato requeridos por bactérias ruminais
in vitro situam entre 0,05 e 0,50 mM.
Outros possíveis mecanismos pelos quais carboidratos rapidamente fermentados
podem reduzir digestão de fibra incluem a inibição por produtos finais da atividade celulase
(HUANG e FORSBERG, 1990), adesão microbiana reduzida ao substrato fibroso
(PIWONKA e FIRKINS, 1993), indução de mudanças nas populações microbianas em
detrimento de espécies celulolíticas (PIWONKA et al., 1994) ou efeitos tóxicos diretos de
excesso de carboidrato (RUSSELL, 1998).
Uma possibilidade é que produção de lactato subseqüente à digestão de amido pode
desempenhar um papel importante. FAY e OVEJERO (1986) sugeriram que depressões
induzidas por lactato na digestibilidade de fibra poderia ser potencializado por depressões
moderadas no pH ruminal, tal que suplementação de grão pode produzir lactato suficiente
para inibir digestão de fibra nos ruminantes suplementados.
Recentemente, a comunidade científica tem reconhecido a necessidade de
desenvolvimento de modelos matemáticos mais refinados para determinação de taxas de
digestão (VAN AMBURGH et al., 2003), levando em consideração os conceitos acima
delineados.

Alternativas para melhorar a eficiência de uso de dietas no sistema pasto - suplemento
O principal objetivo da suplementação de bovinos em pastejo é aumentar o
consumo de energia e nutrientes relativo a aquele encontrado com dietas de pastagens
exclusivas.
O uso de grãos eficientemente em sistemas de produção baseados em pastagens,
onde geralmente não é apropriado usar rações mistas totais, sendo necessário fornecer grãos
como refeições discretas de suplementos e quando o aumento progressivo no potencial
genético de desempenho animal cria demandas nutricionais maiores, é desafiador.
Os efeitos associativos positivos ocorrem quando consumo de EM é maior que
aquele esperado a partir dos componentes de forragem e grãos se eles forem fornecidos
sozinhos, enquanto efeitos associativos negativos ocorrem quando consumo de EM é menor
que o esperado. Decréscimos no consumo de forragem e digestibilidade de fibra de
forragem seriam aditivos para reduzir a EM derivada do componente forragem da dieta.
Quando forragem e carboidratos facilmente fermentáveis são fornecidos, os
microrganismos fibrolíticos teriam de competir com os microrganismos que digerem CNF
por substratos tais como amônia, peptídeos, enxofre e esqueletos de carbono de cadeia
ramificada para seu crescimento.
.
A depressão na digestibilidade ruminal de componentes fibrosos da forragem
devido aos concentrados dietéticos, pode levar a mais tempo de retenção de resíduos
fibrosos no rúmen e usualmente reduzir consumo de forragem.
Uma estratégia adequada de suplementação seria maximizar o uso de forragem por
meio da otimização de sua digestão, incremento da taxa de passagem do resíduo
indigestível e, conseqüente, aumento de consumo de nutrientes digestíveis totais.
Para potencializar a exploração dos efeitos associativos positivos, as condições
ecológicas do rúmen devem ser mantidas dentro de limites que permitam a normalidade do
metabolismo e do crescimento microbiano.
Os efeitos associativos positivos podem freqüentemente ocorrer quando uma
forragem que contém uma baixa concentração de nutrientes limitantes para ou os micróbios
do rúmen (por exemplo, nitrogênio, enxofre, cobalto) ou o animal (por exemplo, fósforo) é
fornecida com um concentrado contendo uma alta concentração destes nutrientes, e o
último supre quantidade suficiente dos nutrientes para balancear a dieta total.
Sob a ótica dos efeitos associativos positivos, se a gramínea é suplementada o
consumo é maior, porque, com suplementação a digestibilidade da matéria orgânica é
usualmente aumentada e a concentração de fibra detergente neutra (FDN) da forragem mais
suplemento, expressa como uma porcentagem, é reduzida (efeito diluição).
A provisão de nutrientes limitantes em um suplemento pode estar associada com
carga de digesta do rúmen aumentada que possibilitaria consumo de forragem aumentado.
Isto tem sido observado quando forragem de baixa qualidade é suplementada com
nutrientes essenciais. Mudanças nas taxas de digestão ruminal de componentes de forragem
podem vir de mudanças no suprimento de substratos microbianos essenciais quando estes
são sub ótimos e devido aos carboidratos facilmente fermentáveis nos grãos.
Assim sendo, mudanças no consumo voluntário de forragem podem ser uma
conseqüência das mudanças nas taxas de digestão no rúmen de componentes de forragem e
a taxa de remoção de resíduos alimentares do rúmen.
Uma vez que forragens de baixa digestibilidade são freqüentemente deficientes em
substratos microbianos essenciais, a inclusão de alimentos concentrados que contenham

estes substratos pode ter efeitos benéficos, neutros ou adversos sobre digestão de uma
forragem no rúmen, dependendo da importância relativa dos substratos microbianos
essenciais e dos carboidratos não fibrosos (CNF) sobre a digestão de fibra.
Os efeitos associativos negativos podem ser aliviados assegurando-se o suprimento
de substratos microbianos essenciais, manejo de alimentação e modificação de grãos para
minimizar seus efeitos adversos sobre digestão de fibra, enquanto assegurando digestão
satisfatória dos grãos e produção de proteína microbiana eficiente.
Nos trabalhos envolvendo alimentação suplementar para animais em pastejo, a
dinâmica da população e crescimento microbiano, o suprimento de N, o suprimento de
carboidratos não fibrosos (CNF) e digestão de parede celular são todos interrelacionados
em uma maneira que pode ter conseqüências significativas para o desempenho animal. O
suprimento de CNF pode ter efeitos positivos ou negativos sobre digestão no rúmen e
dinâmica de N, dependendo do suprimento de N, o conteúdo de parede celular da dieta e a
forma do CNF (amido vs açúcar / frutosanas).
Suplementos baseados em grãos fornecidos em grandes quantidades podem ser
eficientemente utilizados por bovinos em forragens de baixa qualidade quando conteúdo
adequado de proteína degradada no rúmen (PDR) é incluído nos suplementos. Os CNF
fornecidos sozinhos sem adição de proteína degradável ruminalmente exarcebaria a
deficiência pré - existente de proteína degradável, resultando no potencial para redução de
consumo e digestibilidade de forragens de baixa qualidade. Quando fornecidos com
proteína degradável adequada, suplementos baseados em CNF podem ter eficiências e
conversões aceitáveis e aumentar o desempenho de bovinos pastejando forragens de baixa
qualidade por causa de maior digestibilidade de forragem que quando CNF é fornecido
sozinho. O fornecimento de grandes quantidades de um suplemento que fornece energia e
PDR no rúmen para digerir não somente o suplemento, mas também a dieta basal de
forragem, possibilita os bovinos manifestarem maiores taxas de ganho enquanto pastejando
forragens de baixa qualidade que ou níveis similares de grãos sozinhos ou baixo nível de
suplementações de proteína.
É claramente importante assegurar um suprimento adequado de substratos
microbianos para digestão no rúmen tanto da forragem como dos grãos componentes da
dieta mista.
Por outro lado, as estratégias de suplementação devem permitir a otimização de
desempenhos biológicos, que sejam, também, econômica, ecológica e socialmente viáveis.
Uma estratégia adequada de suplementação seria maximizar o uso de forragem por meio da
otimização de sua digestão, incremento da taxa de passagem dos resíduos indigestíveis e
aumento do consumo. Portanto, a meta de um programa de suplementação para animais em
pastejo é comumente satisfazer as exigências dos animais por meio de uma ação interativa e
associativa entre a forragem basal e as fontes suplementares, potencializando os efeitos
associativos positivos (sinergismo) e minimizando as interações negativas, de modo a
aumentar o consumo e otimizar a utilização (digestão e metabolismo) da forragem básica (o
pasto) e não o atendimento direto das exigências dos animais via suplemento (PAULINO et
al, 1995). O sinergismo entre forragem e suplementos pode, provavelmente, ser melhor
definido como o aumento na resposta que excede os efeitos aditivos de cada alimento
individual quando dois ou mais alimentos são combinados na dieta total(Tabela 2).

Tabela 2 - Valores médios de nutrientes digestíveis totais (NDT) observados (NDT OBS) e
estimados (NDT EST) das dietas.
Itens
Experimento 1ª

SAL

Tratamentos
MFS
FGFS

FTFS

Fonte
ZERVOUDAKIS,
2003

NDT OBS
56,37
63,32
61,69
60,99
NDT EST
52,70
53,56
53,32
52,92
b
0
1,2
2,4
3,6
MORAES, 2003
Experimento 2
NDT OBS
60,1
63,7
63,8
65,7
NDT EST
55,4
54,1
54,8
55,5
c
Experimento 3
0
1,6
3,2
4,8
ACEDO, 2004
NDT OBS
61,98
67,57
68,81
71,62
NDT EST
61,39
61,93
61,92
62,28
a
SAL - mistura mineral (MM); MFS - suplemento constituído de MM, uréia / sulfato de
amônia - 9:1 (UR), grão de milho triturado (GMT) e farelo de soja (FS); FGFS suplemento constituído de MM, UR, farelo de glúten de milho 21% PB e FS; FTFS suplemento constituído de MM, UR, farelo de trigo (FT) e FS.
b
0 - suplemento constituído de MM, farelo de algodão (FA) e GMT; 1,2 - suplemento
constituído de MM, 1,2% de UR, FA e GMT; 2,4 - suplemento constituído de MM, 2,4%
de UR, FA e GMT; 3,6 - suplemento constituído de MM, 3,6% de UR, FA e GMT.
c
0 - suplemento constituído de MM, FA e GMT; 1,6 - suplemento constituído de MM,
1,6% de UR, FA e GMT; 3,2 - suplemento constituído de MM, 3,2% de UR, FA e GMT;
4,8 - suplemento constituído de MM, 4,8% de UR, FA e GMT.
Neste contexto, o enfoque central deve ser o estabelecimento de suplementação
múltipla, que forneça quantidades catalítcas de substratos microbianos específicos
(nitrogênio solúvel, fontes naturais de energia e proteína, minerais e , ou vitaminas) com o
intuito de remediar as deficiências da dieta dos bovinos em pastagens tropicais (PAULINO
et al, 1983).
Outros aspectos dos fundamentos da linha de pesquisa de suplementos múltiplos
foram delineados por PAULINO et al.(1982, 2001, 2002b), PAULINO e RUAS(1988) e
PAULINO(1998,1999).
Nível Tecnológico do Sistema de Produção e Alternativas de Suplementação
Os bovinos de corte são manejados sob uma ampla variedade de condições. Em
grande parte sua utilidade reside na sua habilidade para colher e utilizar os recursos
alimentares disponíveis sob as condições de ambiente existentes. A grande variação nos
genótipos animais, condições ambientes e recursos alimentares disponíveis representam um
desafio na determinação e aplicação dos guias (padrões) de exigências de nutrientes.

Nos modelos produtivos tradicionais, com uma base exclusivamente em pastagem,
os desequilíbrios nutricionais, especialmente no período outono - inverno, limitam a
resposta produtiva animal e afetam a economia e sustentabilidade dos sistemas extensivos.
Os níveis de produção para maximizar retorno econômico líquido variam, baseado
nas inter-relações entre numerosos fatores incluindo, mas não limitado a recursos
alimentares disponíveis, genótipo animal, estado fisiológico, custo de suplementos e
condições ambientais. É reconhecido, entretanto, que se os requerimentos de nutrientes dos
animais não são satisfeitos durante parte do ano, os déficits devem ser compensados
durante outras partes do ano se produção ótima é para ser mantida.
O melhoramento na utilização da forragem parece ser uma função do suprimento de
constituintes dietéticos essenciais para o ecossistema e as mudanças associadas com isto.
As ações de manejo que permitem ajustar o pico de demanda de nutrientes com as maiores
disponibilidades e qualidade de forragem reduziriam os requerimentos de alimentos
suplementares. Assim, o nosso raciocínio será no sentindo de considerar a estação de monta
de dezembro a fevereiro, que concentra os nascimentos de setembro a novembro.
O animal criado exclusivamente em pastagens tropicais não consegue satisfazer a
demanda em nutrientes para manter um perfil ascendente da curva de crescimento. Assim, a
bovinocultura desenvolvida à mercê da natureza pode estender a idade de abate e (ou) à
primeira cria para além de 36 meses, ensejando taxas de desfrute entre 15 e 17%.
A maior precocidade dos sistemas de produção será alcançada somente se houver
um ajuste nutricional entre a oferta de forragem com qualidade e a curva crescente de
demanda do animal por nutrientes.
Uma vez garantida a oferta de forragem em quantidade e com qualidade adequadas,
a suplementação alimentar estratégica, estrutural ou tática constitui alternativa para
promover os ajustes necessários. Entretanto, as alternativas tecnológicas disponíveis devem
guardar íntima relação com o perfil tecnológico do sistema de produção, suas metas
produtivas, ou seja, as taxas de desfrute almejadas.
O gerenciamento da questão qualitativa envolve estratégias de suplementação que
otimizem a utilização das forragens. As estratégias de suplementação eficientes almejam,
especificamente, atenuar as inadequácias da dieta que limitam a utilização da forragem
basal.

O Papel da Suplementação na Intensificação dos Sistemas Produtivos
A suplementação de bovinos em pastejo é uma das principais ferramentas para a
intensificação dos sistemas primários regionais. A suplementação permite corrigir dietas
desequilibradas, aumentar a eficiência de conversão das pastagens, melhorar o ganho de
peso dos animais e encurtar os ciclos reprodutivos, de crescimento e engorda dos bovinos.
A suplementação também é uma ferramenta para aumentar a capacidade de suporte
dos sistemas produtivos, incrementando a eficiência de utilização das pastagens em seus
picos de produção e aumentando o nível de produção por unidade de superfície (kg / ha /
ano).
Os trabalhos de suplementação a pasto, no Brasil, iniciaram - se no início dos anos
de 1980, preliminarmente envolvendo o sistema sal - uréia - mineral (REHFELD et al.
1980), evoluindo, naturalmente, para a linha de suplementos múltiplos, envolvendo os sais
nitrogenados (PAULINO et al., 1983) e os sais proteinados (PAULINO e ARRUDA, 1985;

PAULINO et al., 1985; PAULINO e RUAS, 1989). A partir da década de 1990 até os dias
atuais houve um aperfeiçoamento de sintonia fina nesta linha de pesquisa, gerando uma
família de produtos bastante ampla.

A Suplementação e a Maturidade do Animal
A produtividade animal reflete a combinação de fatores genéticos, ambientes (edafo
- climáticos), técnicos, econômicos e sociais. O genótipo ideal é o que melhor se adapta ao
sistema de produção (ambiente produtivo) e produz o que o mercado está valorizando
(demanda).
Sob a ótica de uma bovinocultura de ciclo curto, entre as características
economicamente relevantes destacam-se o peso de venda às idades alvos (16 a 25 meses),
peso de carcaça e maciez de carne para animais de abate e idade à puberdade para os
animais de reprodução.
Um dos fatores mais importantes para determinação do peso de abate (cerca de 50%
do peso adulto do macho inteiro de genótipo correspondente) é a eficiência de ganho de
peso nas diversas fases da curva de crescimento. A eficiência de crescimento de animais de
corte é, principalmente, função de duas características básicas: (1) taxa de ganho; e (2)
composição (física e química) dos tecidos depositados.
Quanto maior a taxa de ganho maior a eficiência de conversão em função da
diluição das exigências de mantença, que são relativamente constantes. A composição de
ganho de peso afeta, também, a eficiência produtiva.
A nutrição é sem dúvida o parâmetro de manejo que mais altera a idade do animal
ao abate ou à primeira cria. Em outras palavras a precocidade, ou a taxa com que o animal
se aproxima do seu peso adulto e de abate é muito sensível às alterações do ambiente
nutricional.
A maior determinante da baixa taxa de maturação de bovinos nas nossas condições
é a estacionalidade de produção forrageira. A suplementação durante o aleitamento (creep
feeding), o primeiro ou segundo período de seca, tem enorme influência sobre a taxa de
maturação dos animais. Entretanto, deve-se atentar para o efeito do ganho compensatório
que pode minimizar os efeitos positivos destas tecnologias.
Assim, a rota produtiva define as intervenções suplementares, ou seja, a definição
das metas de desempenho desejado (taxa de desfrute - TD) gera a oportunidade de
delineamento de sistemas de alimentação diferenciados. A rentabilidade de um sistema de
produção depende da habilidade de se ajustar os requerimentos com a oferta de nutrientes.
Em sistemas de produção baseados em pastagens a disponibilidade de nutrientes é
raramente excessiva; ao contrário, disponibilidade de nutrientes geralmente limita a
expressão do potencial genético do animal. A adequação do tipo de animal para o sistema
de forragem ditaria a estratégia de suplementação requerida.

Suplementação, Crescimento e Controle da Atividade Reprodutiva

A influência da condição nutricional é vista através de seus efeitos sobre o
atingimento da puberdade, duração de estros pós - parto, gametogênese, taxa de concepção,
mortalidade embrionária, desenvolvimento pré-natal e comportamento sexual.
Nos sistemas de produção de bovinos de corte, a importância da idade das vacas ao
primeiro parto reside na redução do intervalo de gerações, na capacidade de afetar o
progresso genético do rebanho, no peso e número de bezerros comercializáveis. A redução
na idade de acasalamento de novilhas de corte também diminui a participação de animais
improdutivos ou em recria na composição do rebanho.
Para qualquer população, aparentemente idade e peso mínimos são requeridos antes
que a função reprodutiva normal ocorra. A idade na qual novilhas atingem a puberdade e a
distribuição sob a qual a população atinge a puberdade afeta o tipo de decisões de manejo
que podem ser feitas.
O valor estimado de herdabilidade para idade ao primeiro parto sugere que há
variação genética aditiva suficiente que possibilita resposta à seleção, e esta pode redundar
na obtenção de animais sexualmente mais precoces. Entretanto, é necessário garantir o
aporte de nutrientes necessários para que as fêmeas atinjam peso corporal que as permita
externar puberdade e maturidade sexual nas idades definidas geneticamente.
A conseqüência óbvia da puberdade é a idade ao primeiro parto. O aspecto
nutricional é determinante, ou seja, em populações com alto mérito genético, as novilhas
que recebem níveis nutricionais adequados e apresentam bom ganho de peso pré e pós desmama têm uma maior precocidade sexual e, em conseqüência uma idade mais baixa do
primeiro parto. Portanto, para uma dada população há um limite para idade e proporção do
peso maduro que deve ser atingida antes de uma fêmea poder tornar reprodutivamente
ativa.
A decisão para fornecer nutrientes adequados para atingir este limite é uma decisão
de manejo baseada na premissa que o custo de alimento suplementar é maior ou menor que
o custo de sustentar uma novilha por um ano adicional sobre forragem, ou seja, na relação
custo de alimento suplementar: custo de criação da novilha por mais um ano apenas em
pastagem.

Planos nutricionais
A eficiência biológica e econômica da criação de fêmeas de reposição enseja o
delineamento de programas nutricionais. Para desenvolver modelos econômicos para
predizer estratégias de manejo apropriadas, uma caracterização das respostas biológicas é
requerida.
Para evitar que o crescimento seja limitado pelo ambiente nutricional,
freqüentemente o manejo do ambiente deve ser ajustado para possibilitar que animais de
alto mérito genético expressem seu potencial genético, ou seja, ajustar o nível de atividade
com a disponibilidade e qualidade de alimentos.
A matriz bovina cresce ativamente durante os primeiros quatro (4) anos de sua vida;
assim, devemos ter uma visão ampla do crescimento e desenvolvimento da matriz do
nascimento até ela ter atingido ao menos quatro anos de idade. As decisões de manejo feitas
durante cada fase de desenvolvimento da novilha, iniciando do nascimento até a
maturidade, ditariam as opções de manejo disponíveis para um produtor na próxima fase.

Para explorar as vantagens de ter novilhas atingindo a puberdade a idades mais
jovens, uma variedade de diferentes opções tem sido usada para satisfazer o objetivo de
puberdade precoce. Neste trabalho concentramos a discussão sobre a manipulação do
ambiente, sob a forma do manejo do ambiente nutricional.
A nutrição limitada tipicamente aumenta a idade à puberdade. O grau para o qual
um ambiente nutricional afeta o início da puberdade pode variar com a sensibilidade
genética (mérito genético) da novilha. Portanto, podemos delinear programas alternativos
de desenvolvimento de novilhas em função do seu mérito genético. No desenvolvimento
destes programas podemos explorar o fenômeno do ganho compensatório racional. Os
programas de desenvolvimento diferem primariamente na freqüência que o crescimento é
restringido e a duração da cada restrição. Uma vantagem para este tipo de programa de
desenvolvimento de novilha é uma redução para o alimento suplementar requerido para
conduzir uma novilha à idade de cobrição.
Manejo nutricional de fêmeas semi precoces
Na bovinocultura semi precoce, o acasalamento das fêmeas de reposição ocorre aos
25 - 27 meses de idade, ou seja, durante a segunda estação de monta após aquela em que
elas estavam amamentando.
Neste caso, em que a idade das novilhas colocadas em reprodução é superior aos 14
- 15 meses, existe uma certa flexibilidade na quantidade e na época de aquisição do ganho
de peso necessário entre a desmama e o início da estação de acasalamento. Normalmente,
um manejo de pastagem que evite superlotação, somado à suplementação de sal
nitrogenado ou proteinado de baixo consumo (abaixo de 500 g / dia) na estação seca pós
desmama e na segunda estação seca, que precede a estação de monta (Tabelas.3 e 4,
PAULINO et al., 1992a) é suficiente para que fêmeas cruzadas ou zebuínas com padrão
genético semi precoce sejam cobertas neste sistema de manejo.
Tabela 3 - Composição dos Suplementos
Ingredientes(%)

Tratamentos
A
B
C
Mistura mineral
4,0
4,0
4,0
Uréia / sulfato de amônia-9:1
5,0
5,0
5,0
Farinha de carne e ossos*
5,0
5,0
5,0
Farelo de algodão
10,0
10,0
10,0
Feno de guandu
5,0
10,0
15,0
MDPS**
71,0
66,0
61,0
* Obs.: No momento é proibido o uso deste produto na formulações de rações para
ruminantes.
** MDPS = milho desintegrado com palha e sabugo

Tabela 4 - Desempenho produtivo e reprodutivo de fêmeas bovinas semi precoces
manejadas para prenhês aos 25-27 meses de idade.

Especificação
A
Peso inicial em 09/07/90
335,0
Ganho diário médio na 2ª época seca
0,538ª
(kg/animal/dia)
Peso no final da estação de monta em
461,5
21/03/91
% de prenhês
94,0
Obs.:A estação de monta estendeu-se de 02/01 a 21/03/91.

Tratamentos
B
336,0
0,435b

C
334,0
0,478ab

451,3

451,6

94,0

100,0

No caso citado, as novilhas foram cobertas com pesos corporais altos e, portanto,
atingiram uma maior proporção do peso adulto ao parto, o que pode dar a elas uma
vantagem como vacas primíparas. Entretanto, nos sistemas atuais de bovinocultura de curta
duração visualiza-se como sendo a meta final que a fêmea venha parir pela primeira vez
com 80% do peso adulto com idade entre 33 e 36 meses.

Manejo nutricional de fêmeas precoces
Freqüentemente o manejo do ambiente deve ser ajustado para possibilitar animais
selecionados expressarem seu potencial genético. Uma alternativa nutricional intermediária,
entre o sistema semi precoce e o super precoce, seria delineada para reduzir a idade à
primeira cobrição de 25 a 27 meses para entre 18 e 19 meses de idade, associada à estação
de monta de outono. Este esquema constitui uma estratégia para permitir a identificação de
animais e promover a expressão mais precoce da puberdade.
Assim, as novilhas de reposição receberiam sal proteinado na primeira seca pósdesmama e durante a estação de monta que, neste caso, seria de março a abril.
Eventualmente, para permitir ajustar os pesos aos mínimos requeridos na puberdade a uma
idade mais jovem, a suplementação pode ocorrer, também, nos meses que antecedem à
estação de monta, ou seja, entre janeiro e março (Tabelas 5 e 6, FIGUEIREDO, 2004)

Tabela 5 – Composição percentual dos suplementos por tratamento, com base na matéria
natural
Ingredientes(%)
MM

1

Mistura mineral
Uréia/SA -9:12
Farelo de soja
Farelo algodão 38%
PB
Farelo glúten de
milho 60% PB
Farelo de trigo

FS

100,0
-------

11,0
--89,0
---

---

---

FA38

Tratamentos
GM

Proporções(%)
10,0
14,0
--------90,0
-----

---

86,0

------Composição Bromatológica (%)
--84,4
87,50,0
89,50

FT

B. decumbens3

10,0
10,0
------80,0

84,0
12,9
MS
PB
--52,5
45,6
65,45
45,3
9,45
DegPB
--72,5
58,7
10,5
93,3
-FDN
--14,81
25,18
14,76
44,51
69,27
FDA
9,56
18,92
10,50
14,49
46,48
Lignina
0,58
9,33
2,77
6,66
11,13
1
/Composição percentual: cloreto de sódio, 49,0; fosfato bicálcico, 49; sulfato de zinco, 1,5;
sulfato de cobre, 0,4; sulfato de cobalto, 0,05 e iodato de potássio, 0,03; 2/ Uréia: Sulfato de
Amônia (9:1); 3/ Amostra obtida através de coleta esofágica de extrusa.

Tabela 6 – Consumo diário de suplemento (CSD, kg/animal/dia), peso vivo inicial (PVI),
peso vivo final (PVF) e médias para ganhos de peso diário (GMD), em função
dos diferentes tratamentos.
Variáveis
CSD (kg/animal/dia)
PVI (kg)
PVF (kg)
GMD (kg/animal/dia)

MM
0,05
234,0
290,0
0,666

FS
0,45
232,0
292,25
0,717

Tratamentos
FA38
GM
0,55
0,35
234,5
234,0
295,75
301,25
0,729
0,801

FT
0,45
237,5
308,0
0,839

CV %

15,209

Manejo nutricional das fêmeas super precoces
Acompanhando uma tendência mundial de intensificação da produção de bovinos
de corte, algumas empresas rurais procuram desenvolver sistemas de produção que
acasalam novilhas, pela primeira vez, aos 14 - 15 meses de idade.
O ponto central de interesse no sistema está no conhecimento de que existe maior
eficiência biológica nas fêmeas que parem pela primeira vez aos dois anos de idade. Neste
sistema haveria, potencialmente, maior lucratividade, pois a vaca produziria mais
quilogramas de bezerros durante sua vida.
Novilhas que atingem puberdade mais cedo e têm um número de ciclos estrais antes
da estação de acasalamento têm uma taxa de concepção maior e concebem mais
precocemente na estação de monta que aquelas que atingem puberdade mais tarde. Em
adição, novilhas que concebem mais cedo em uma primeira estação de monta têm uma
maior probabilidade de desmamar mais e bezerros mais pesados durante sua vida produtiva.
O primeiro parto de novilhas de corte aos dois anos, decorre de um conjunto de
práticas de alimentação e manejo dentro de um rebanho de cria associado com a genética
para puberdade super precoce.
Para assegurar um desenvolvimento corporal para o acasalamento das novilhas
super precoces é necessário o fornecimento de “suplementos múltiplos para recria de
fêmeas super precoces” fornecidos na base de 0,4% do peso vivo, durante a primeira seca
pós - desmama (PAULINO et al.,1992b; PAULINO et, 2001). A importância do peso à
desmama (acima de 200 kg) torna-se evidente neste sistema.
A economicidade do sistema super precoce depende do valor marginal dos bezerros
obtidos e dos alimentos suplementares necessários.

Recuperação de escore corporal de matrizes
O valor estimado da herdabilidade para intervalo de partos indica que a variável é
pouco influenciada por genes de ação aditiva e muito influenciada pelo meio e por genes de
ação não aditiva. A inferência óbvia de tal conotação é a de que o melhoramento da
característica depende, em quase toda a sua extensão, da adoção de melhorias na nutrição
geral, na profilaxia de doenças, nos cuidados de manejo pós-parto, enfim, de todas as
medidas de natureza ambiental capazes de impactar positivamente, na redução da duração
do período de serviço.
O resultado final da nutrição inadequada do rebanho de corte é a redução no
número de crias viáveis produzidas. A nutrição deficiente possui efeitos deletérios na
reprodução pela inibição da liberação de pulsos do hormônio luteinizante (LH). As vacas
que parem em condição corporal ruim, ou que encontram uma condição nutricional
indesejável após o parto, provavelmente terão um período parto - primeiro cio mais longo
do que aquelas que tiveram condições nutricionais adequadas.
A satisfação dos requerimentos de nutrientes de fêmea bovina prenhe é importante
para assegurar um adequado suprimento de nutrientes para crescimento e desenvolvimento
apropriado do feto e assegurar que a fêmea esteja em condição corporal adequada para parir
e amamentar e ser coberta novamente dentro de 80 dias após o parto, e prover, no caso da
primípara de dois (2) ou três (3) anos de idade, nutrientes adequados para crescimento
continuado.

Os picos de requerimentos de nutrientes da matriz bovina ocorrem no fim da
gestação até o pico de lactação. O fato que os requerimentos de nutrientes são dinâmicas
sugere que nossas estratégias de alimentação podem, também, serem dinâmicas.
Uma alternativa preconizada é o uso de “suplementos múltiplos para recuperação de
escore corporal de matrizes” durante o período de seca que antecede a estação de parição
(PAULINO et al., 2001).

Flushing
Durante a estação de monta pode ser apropriado fornecer altos níveis de nutrientes
em tempo curto para dar partida (servir de gatilho) aos eventos endocrinológicos ou para
fornecer substratos nutricionais (lipogênicos, glucogênicos ou aminogênicos) durante
períodos críticos. Assim, visualiza-se o uso de suplementos múltiplos, em caráter
estratégico, como estímulo à atividade ovulatória, especialmente viabilizando o consumo de
altas concentrações de energia metabolizável durante períodos de estresse de calor (estresse
térmico), relativamente normal nos períodos de estação de monta no Brasil. O impacto
deste sistema não está associado a mudanças substanciais em peso e, ou escore corporal.

Suplementação, Crescimento e Eficiência Produtiva
O desenvolvimento de um modelo de bovinocultura de curta duração baseada em
pastagens envolve a associação de mérito genético e sanidade apropriada, disponibilidade
de forragem com quantidade e qualidade e aporte de nutrientes suplementares, conduzidas
com base em diretrizes de manejo calcadas em conceitos gerenciais, científicos e
tecnológicos, mas, também, em engenho e arte.
O sistema de bovinocultura de ciclo curto em pastagens é de particular interesse,
uma vez que ele ajusta-se às demandas atuais da sociedade quanto aos princípios de bemestar animal, sociais, ambientais e econômicos. Para viabilizar a produção do novilho
precoce é preciso que se faça o manejo racional das pastagens na estação de crescimento
associado à suplementação dos animais (HADDAD e CASTRO, 1998)
Para desenvolvermos modelos econômicos para predição de estratégias de manejo
apropriadas, uma caracterização das respostas biológicas é requerida.

Manejo nutricional de machos precoces
A produção de novilho precoce (abate com 24 a 25 meses de idade) no sistema
pasto - suplemento, envolve o uso de sal proteinado na primeira seca pós-desmama e a
terminação coincide com a segunda época seca da vida dos animais.
Os fatores mais importantes afetando as respostas aos suplementos são oferta de
pasto, características nutricionais do pasto, mérito genético dos animais, a composição e o
nível a que os suplementos são fornecidos. Neste contexto, o enfoque principal é explorar
as oportunidades para aumentar o consumo de energia metabolizável (EM) via aumento no
consumo e digestão de forragem, usando os suplementos concentrados.

Tradicionalmente, utiliza-se 0,8 a 1,0% do peso vivo do animal em suplemento,
correspondendo a 35 a 40% da matéria seca consumida. Assim, as interações entre fibra e
carboidratos não estruturais sobre a digestão microbiana no rúmen são prováveis tornam
altamente importantes, uma vez que os efeitos adversos de grãos sobre a digestão de
forragem são mais pronunciados quando grãos constituem uma alta proporção da dieta e
quando forragens fibrosas são fornecidas.
A exploração das oportunidades para otimizar as taxas de crescimento e
eficiências de conversão alimentar nos sistemas de terminação baseados em pasto suplemento presume o alívio (a minimização) das interações adversas entre forragens e
grãos sobre digestão e consumo de forragens. Neste contexto, procura-se estabelecer
princípios de manejo que minimizem as flutuações nos padrões diurnos de metabólitos
ruminais, que proporcionem condições para crescimento e fermentação microbiana mais
estáveis e constantes.
O aporte de nitrogênio ao sistema ruminal é garantido ao definir-se a concentração
ótima de proteína no suplemento. DETMANN et al (2001) determinaram o nível de 20%
proteina como sendo o ótimo para suplementos para terminação de bovinos a pasto, durante
a época seca (Tabela 7 e 8).
Tabela 7 - Proporções de ingredientes, teores de nutrientes digestíveis totais (NDT) e
proteína bruta (PB), com base na matéria natural, e requerimentos de PB
atendidos para os diferentes suplementos

Itens

SAL

Fubá de milho
Grão de soja inteiro
Uréia/SA (9:1)¹
Mistura mineral²

100,0

NDT (%)³
PB (%)
PB atendida (%)³

-

Tratamentos
S16
S20
Proporções (%)
95,22
83,39
71,49
2,63
14,07
25,59
1,15
1,54
1,92
1,00
1,00
1,00
Composição e Requerimento
77,6
77,8
78,0
12
16
20
60
80
100
S12

S24
59,66
37,03
2,31
1,00
78,3
24
120

¹/ Uréia: Sulfato de Amônia. ²/Composição percentual: fosfato bicálcico, 48,61; cloreto de
sódio, 48,61; sulfato de zinco, 1,46; sulfato de cobre, 0,72; sulfato de magnésio, 0,50;
sulfato de cobalto, 0,05; e iodato de potássio, 0,05. ³/Estimado segundo valores do NRC
(1984).

Tabela 8 - Médias para as variáveis ganho médio diário (GMD - kg), peso vivo final (PVF kg), peso de carcaça (PC - kg), rendimento de carcaça (RC - %) e dias para o
alcance de 450 kg de peso vivo (D 450) para os diferentes tratamentos.

Item
SAL
S12
GMD
0,277
0,684
PVF1
397,4
440,8
1
PC
200,0
228,3
RC
50,28
51,73
D4501
312,4
117,4
1 / Médias ajustadas por covariância

Tratamentos
S16
0,811
453,8
235,5
52,00
103,1

S20
0,983
471,9
242,1
51,31
84,3

S24
0,800
453,1
241,7
53,32
105,4

As taxas de crescimento de bovinos terminados no sistema pasto - suplemento,
durante a época seca, podem atingir níveis próximos a 1,2 kg / dia (PAULINO et
al.,2002c), dependendo da associação dos fatores que interferem no processo.

Suplementos múltiplos de custo mínimo

Uma vez respeitados os parâmetros nutricionais, deve-se procurar estabelecer um
equilíbrio biológico e econômico ótimo nos modelos nutricionais.
Sabendo-se que um balanço adequado entre proteína degradada no rúmen (PDR) e
nutrientes digestíveis totais (NDT) reduz os efeitos associativos negativos observados,
quando grandes quantidades de suplementos ricos em carboidratos não fibrosos (CNF) são
fornecidas a dietas baseadas em forragem, sob o ponto de vista econômico uma associação
entre grãos e uréia constitui alternativa para redução de custos. Neste sentido, avaliou-se a
substituição de fontes de proteína natural por uréia na formulação de “suplementos
múltiplos de custo mínimo para terminação de novilhos precoces” (Tabelas 9 e 10, ACEDO
et al., 2003)

Tabela 9 - Composição percentual dos suplementos, com base na matéria natural, teores de
nutrientes digestíveis totais (NDT) proteína bruta (PB) e proteína degradável no
rúmen (PDR) para os diferentes níveis de uréia

Item

0

Composição percentual:
Grão de milho moído
Farelo de algodão
Uréia/SA (9:1)
Mistura mineral (MM)1
Calcário calcítico
Fosfato bicálcico

59,0
40,0
0,5
0,5
-

Nível de uréia (%)
1,6
3,2

4,8

72,4
25,0
1,6
0,5
0,5
-

93,2
4,8
0,5
0,5
1,0

80,3
15,0
3,2
0,5
0,5
0,5

Composição bromatológica:
NDTest (%)3
80,42
81,78
81,77
82,69
PB (% MS)
20,22
19,81
20,96
20,51
2,3
PDR (% MS)
14,1
15,0
17,1
18,1
1
/ Composição percentual: Cloreto de sódio (NaCl): 97,7; Sulfato de zinco: 1,5;
Sulfato de cobre: 0,7; Sulfato de cobalto: 0,05; Iodato de potássio: 0,05. 2/ Estimado
segundo Valadares Filho et al. (2002). 3/ Estimado segundo NRC (2001).

Tabela 10 - Médias, coeficiente de variação (CV - %) e probabilidades (P) referentes aos
efeitos linear (L) e quadrático (Q) para peso vivo final em jejum (PVFJ –
kg), ganho de peso total (GPT – kg), ganho médio diário (GMD – g/dia),
peso de carcaça quente (PCQ – kg) e rendimento de carcaça (RC - %) em
função dos níveis uréia no suplemento.
Nível de uréia (%)

P

Item

0

1,6

3,2

4,8

CV (%)

L

Q

PVFJ

394,75

391,25

389,25

395,25

7,09

ns

ns

GPT

68,00

53,25

65,25

60,97

13,47

ns

ns

GMD

791

619

759

709

13,47

ns

ns

PCQ

200,25

199,0

202,95

196,65

8,37

ns

ns

RC
50,73
ns - P>0,05

50,86

52,14

49,75

3,87

ns

ns

Conclui-se que, para níveis de ganhos variando em torno de 750 g / dia, é possível
utilizar suplementos múltiplos formulados com milho, uréia / sulfato de amônia e sais
minerais.
Ainda como alternativas para minimizar custos aventa-se a possibilidade do uso de
grão de soja inteiro e caroço de algodão inteiro na formulação dos suplementos (PAULINO
et al, 2002c) e o uso de farelos prontos para o uso na formulação de suplementos para
engorda (SANTOS et al., 2004b )
Sob o ponto de vista gerencial, recomenda-se que as entidades de apoio ao produtor
(Cooperativas, Sindicatos, Associações, Secretarias Municipais de Agricultura, dentre
outras) disponibilizem grãos (milho, sorgo, milheto) triturados ao produtor rural, para que
ele possa aproveitar as vantagens comparativas nutricionais e de custo da tecnologia pasto suplemento, sem necessidade de estabelecer estruturas pesadas de máquinas e
equipamentos.
A terminação de bovinos precoces pode ser feita também durante a época das águas,
especialmente em sistemas de gado de corte que não adotam a estação de monta e em
sistemas mistos de carne e leite. Admite-se a suplementação, durante a época das águas,
para acelerar o ciclo de produção (Tabelas 11 e 12, PAULINO et al, 2002d).

Tabela 11 - Composição dos suplementos (%), com base na matéria natural, teores de
nutrientes digestíveis totais (NDT) e proteína degradável no rúmem (PDR)
para os diferentes tratamentos
Tratamentos
Item
MM1

GSM2

GSI3

FSM4

100,00

9,09

9,09

9,09

Grão de soja moído

---

90,01

---

---

Grão de soja inteiro

---

---

90,01

---

Farelo de soja

---

---

--

65,46

Grão de milho moído

---

---

--

25,45

Composição percentual:
Mistura mineral (MM)5

Composição bromatológica:
NDT6
--82,06
82,06
74,85
PDR 6,7
--59,62
59,62
60,11
1
/Mistura mineral; 2/Grão de soja moído; 3/Grão de soja inteiro; 4/Farelo de soja + milho
moído; 5/Composição percentual: fosfato bicálcico, 50,00; cloreto de sódio, 44,15; sulfato
de zinco, 1,50; sulfato de cobre, 0,75; sulfato de cobalto, 0,05; iodato de potássio, 0,05 e
sulfato de magnésio: 0,5. 6/Estimado segundo Valadares Filho et al. (2002). 7/ % MS

Tabela 12 - Pesos vivo inicial (PVI - kg) e final (PVF - kg), ganho de peso total (GPT- kg),
ganho médio diário (GMD – kg/dia) e rendimento de carcaça fria (RCF- %)
para os diferentes tratamentos
Tratamentos
MM1

GSM2

GSI3

FSM4

CV (%)

PVI

317,75

317,25

313,75

314,25

---

PVF

410,00

437,50

424,75

433,25

---

GPT5

92,25

120,25

111,00

119,00

20,71

GMD5

0,870

1,013

1,005

1,012

20,71

RCF5

49,86

49,64

49,95

50,25

15,79

Item

1

/Mistura mineral; 2/Grão de soja moído; 3/Grão de soja inteiro; 4/Farelo de soja + milho
moído;
5
/Efeito relativo a tratamento não significativo pelo teste SNK (P>0,05)
O sistema pasto - suplemento, durante a época das águas, justifica - se em situações
em que o pasto não seja limitante e pode ser economicamente conveniente durante certos
períodos de tempo para lograr melhores comportamentos individuais, realizar uma venda
oportuna ou valorizar quilogramas magros adquiridos a baixo preço.
Manejo nutricional de fêmeas precoces para abate
Em situações em que as fêmeas de descarte passam por dois períodos de seca, sendo
abatidas com idade variando entre 21 e 25 meses, preconiza-se alimentação diferenciada
durante as estações de seca, com uso de proteinados na primeira seca pós-desmama e
“suplementos múltiplos para terminação de fêmeas de descarte”, fornecidos na base de
0,5% do peso vivo, durante a terminação no segundo período seco (PAULINO et al., 2001).
Manejo nutricional de machos e fêmeas de descarte superprecoces de pasto
Em sistemas de pastejo em equilíbrio visualiza-se a distribuição da produção de
animais para abate ao longo do ano, sendo o abate de animais com idade entre 16 e 20
meses como superprecoce de pasto. Este é um sistema que, sob a égide de uma estação de
monta que concentre os nascimentos entre setembro e novembro, elimina o segundo
período de seca da vida do animal.

Os machos e fêmeas de descarte superprecoces de pasto, em recria e engorda,
recebem sais proteinados durante todos os períodos do ano, ou sejam, transição seca-águas,
águas, transição águas-seca e seca, conforme o cronograma de abate pré-estabelecido.
Este sistema aproxima-se da exploração do limite do mérito genético dos animais
em condições de pastagem, representando um avanço tecnológico significativo para as
condições tropicais. Apresentam-se nas Tabelas 13 e 14 (VILLELA et al., 2004) resultados
de trabalho representando a terminação no período de transição águas - seca.
Tabela 13 - Composição percentual dos suplementos concentrados, por tratamento; e
composição bromatológica dos suplementos e forragem.

Itens
Farelo de soja
Farelo de trigo
Farelo de algodão-38%
Uréia
Sulfato de amônio
Calcário calcítico
Fosfato bicálcico
Mistura mineral2
Composição Bromatológica (%)
MS
PB
DegPB
FDN

FSFT
70,0
20,0
2,0
3,0
5,0

88,2
35,1
67,3
12,8

FTU FA38
80,5
90,5
9,0
1,0
2,0
2,0
2,5
2,5
5,0
5,0

87,3
35,5
92,9
26,1

Tratamentos
FATU SAL
47,5
38
4,5
0,5
2,0
1,5
2,5
56,0
5,0
42,5

90,0
34,2
62,9
30,6

88,6
35,9
79,6
27,8

88,5
-

B. decumbens1

10,28
67,10

1

Amostra obtida com utilização de animais fistulados no esôfago.
2
Composição: sal comum, 97,2%; sulfato de zinco, 1,80%; sulfato de cobre, 0,81%; sulfato de
cobalto, 0,1%; iodato de potássio, 0,09%.

Tabela 14 – Consumo de suplemento (CS), peso vivo inicial (PVI) e final (PVF) e médias
para ganhos de peso totais (GMT) e diários (GMD), em função dos diferentes
tratamentos.
Variáveis

Tratamentos3

CV %

ELIMINAR 1 Amostra obtida com utilização de animais fistulados no esôfago.
2
Composição: sal comum, 97,2%; sulfato de zinco, 1,80%; sulfato de cobre, 0,81%; sulfato de
cobalto, 0,1%; iodato de potássio, 0,09%.

CS (g/animal/dia)
PVI (kg)
PVF(kg)
GMT (kg/animal)
GMD (kg/animal/dia)

FSFT
FTU
FA38 FATU SAL
991,00 850,00 991,00 991,00 51,00
357,75 357,00 353,50 351,00 363,50
404,50 406,25 418,50 412,25 408,75
46,75 49,25 65,00 61,25 45,25
0,56
0,59
0,77
0,73
0,54

33,97
33,97

Sistemas em Não Equilíbrio
Em regiões com ambientes extremos, em especial com precipitação altamente
variável, ou com fortes restrições topográficas, físicas ou químicas do solo, os sistemas de
pastejo estão em não equilíbrio. Notadamente em ambientes semi-áridos, a produção de
fontes alimentares segue a quantidade e distribuição de precipitação e a produção animal
segue padrões de produção de alimentos, cuja disponibilidade varia amplamente, tanto
sazonal como anualmente.
Existem ocasiões em que o balanço negativo de alimento é tão intenso,
particularmente em regiões onde a estacionalidade de produção da planta forrageira é muito
pronunciada, que o poder de tamponamento (estoque de forragem ou reservas corporais)
não é capaz de permitir solução eficaz do problema, o que põe em risco a estabilidade de
todo o sistema.
Uma vez que a disponibilidade de forragem é esporádica e temporalmente instável,
admite - se alguma forma de intervenção do manejador no sistema para exercer controle e
tamporar as flutuações extremas de oferta de matéria seca. Sob estas circunstâncias, com a
finalidade de evitar o colapso generalizado do sistema, os alimentos volumosos são
incorporados no processo produtivo na forma de suplementos (suplemento fenado).
Nesta situação admite-se o uso da suplementação como complemento para cobrir as
deficiências quantitativas de matéria seca, além de corrigir os desequilíbrios de nutrientes
apresentados pelo recurso forrageiro básico.
A suplementação delineada sob estes princípios tem efeito positivo sobre a
produção quando a quantidade de matéria seca de pasto oferecida for baixa e seu efeito se
deve à diminuição no consumo de matéria seca de forragem promovida pelo fornecimento
do suplemento, possibilitando que a massa de forragem pré-pastejo seja utilizada por um
número maior de animais, ou seja, a taxa de lotação da pastagem pode ser aumentada pela
suplementação.
Prioriza-se o uso de produtos regionais menos onerosos como constituintes
majoritários dos suplementos, o que permite o uso em quantidades mais liberais. O feno de
feijão guandu (Cajanus cajanus) em associação com a mandioca, constitui-se em opção
interessante (Tabelas 15 e 16).

Tabela 15 - Composição percentual do suplemento fenado, por tratamento.
Ingredientes
Mistura mineral (%)
Uréia / Sulfato de amônia-9:1 (%)
Feno de guandu (%)
MDPS (%)
Farelo de trigo (%)
Mandioca integral dessecada (%)

A
4,0
5,0
50,0
41,0
-

Tratamentos
B
4,0
5,0
50,0
41,0
-

C
4,0
5,0
50,0
41,0

Tabela 16 - Pesos vivos médios, inicial e final, e ganhos em peso diário, nos diversos
tratamentos.
Especificação
Peso inicial (kg)
Peso final (kg)
Ganho diário médio (kg/animal/dia)
Consumo de suplemento (kg/animal/dia)

A
179,00
214,00
0,555
2,525

Tratamentos
B
178,08
215,92
0,601
2,315

C
184,18
222,67
0,611
2,315

Outras alternativas são aventadas, como a casca de café (PAULINO et al,1994), a
cana-de-açúcar (PAULINO e RUAS, 1988) e a cama-de-frango (PAULINO et al, 1993),
com o objetivo de atenuar a carência de matéria seca dos sistemas em não equilíbrio,
mantendo o foco sobre o equilíbrio de nutrientes.

Ações Facilitadoras da Difusão e Adoção da Tecnologia Suplementos Múltiplos
O domínio da tecnologia nas duas últimas décadas do século XX e nos anos atuais e
sua grande aplicabilidade tem contribuído para a massificação do uso da suplementação de
bovinos em pastejo.
A preocupação ao longo dos estudos, com a visão integrada dos processos do
sistema de produção, enfocando aspectos da interação solo - clima - planta - animal, o
enfoque sistêmico dos princípios de manejo da pastagem e nutricionais, a preocupação com
as opções de custo mínimo e com técnicas de distribuição (auto-regulação de consumo e
freqüência de suplementação) que facilitem o trabalho diário da suplementação, tem
contribuído para a difusão e adoção da tecnologia.
O sucesso na massificação e a repetibilidade, nos sistemas produtivos, do
desempenho obtido pela tecnologia, ao nível de pesquisa, presume a capacitação técnica
dos profissionais envolvidos com assistência técnica e difusão de tecnologia (privada,
pública ou como autônomo) em todas as fases do processo. O controle de qualidade
presume domínio tecnológico nas diferentes fases do processo de produção que envolve o

recebimento, armazenamento e processamento dos ingredientes, pesagem e mistura,
controle na produção do premix e da ração, contaminações cruzadas, peletização, extrusão,
controle do produto final, expedição dos produtos processados e cuidados com os pontos
críticos na produção de alimentos destinados aos animais.
O Profissional de Ciências Agrárias capacitado constitui o centro de todo o
processo, embora a sua ação possa ser efetivada de diferentes maneiras. Visualizam-se as
seguintes alternativas para a aplicação da tecnologia: (1) o Profissional presta assistência
técnica, orienta a produção e (ou) aquisição de ingredientes, formula os suplementos que
são misturados e produzidos na própria fazenda; (2) o Profissional Empreendedor
desenvolve sua própria linha de produtos, a industrializa e disponibiliza aos produtores
rurais associada à assistência técnica; (3) Pequenas, Médias e Grandes Empresas da área de
nutrição animal disponibilizam ao mercado produtos formulados com orientação dos
Profissionais.
Pelo lado do pecuarista a decisão de adquirir o suplemento no mercado ou produzir
na própria fazenda, deve ser tomada após análise de alguns pontos como: número de
animais a serem suplementados e, conseqüentemente, a quantidade de produto a ser
adquirido, a disponibilidade de matéria-prima na região, a disponibilidade de assistência
técnica e a disponibilidade de capital para aquisição dos equipamentos e matérias-primas
nas épocas mais favoráveis, presença de fábricas na região, entre outros.
Em relação aos órgãos oficiais e às entidades de apoio aos produtores rurais, sua
ação facilitadora pode ser no sentido de disponibilizar ingredientes prontos para o uso,
especificamente, via instalação de estruturas locais e (ou) regionais coletivas de moagem de
grãos e (ou) estimulando aquisições coletivas, visando minimização de custos.
Com o intuito de fornecer subsídios para a facilitação da utilização da tecnologia
apresentamos, no Anexo 1, referências de algumas empresas de máquinas, equipamentos e
matérias - primas utilizados na formulação dos suplementos múltiplos.

Considerações Finais
No Brasil existe grande diversidade de ecossistemas de pastagem, indo desde os
sistemas extremamente intensivos praticados em pastagens monoespecíficas, adubadas e
irrigadas, passando pelos sistemas menos intensivos praticados em pastagens cultivadas, até
os sistemas extensivos em pastagens naturais dos Cerrados, Caatinga, do Pantanal, do Norte
e do Sul do Brasil. Certamente, não existe um conjunto único apropriado para definir
métodos de pastejo para todos os nossos ecossistemas de pastagens.
O manejo da nutrição de bovinos em pastejo depende do conhecimento das
características da pastagem que influenciam a seleção e ingestão de forragem e do impacto
de animais em pastejo através da desfolhação, pisoteio e excreção sobre os ambientes de
solo e planta.
Nós necessitamos estabelecer relação entre propriedades de pastagem e consumo de
modo a regular a quantidade e qualidade de consumo, via manejo de pastejo, considerando
a interface planta - animal. Assim, o manejo de pastagens que sejam sustentáveis,
ambientalmente sadias e rentáveis, é dependente de manejo de pastagem sadio.
Nossa mentalidade está mudando de exploração extrativista da pastagem para
conservação e manejo de pastagem cultivada como um recurso renovável sustentável que
pode ser manejado em empreendimentos pecuários rentáveis.

Nós agora reconhecemos que pastagens são um importante componente do
ambiente global que sob manejo adequado, faria um mundo melhor para o homem. Nós
também estamos começando entender o papel das pastagens em minimizar perda de erosão
do solo, na conservação e qualidade de água. Nós reconhecemos a capacidade de autoregeneração das pastagens e sua capacidade para bioremediação, como no seqüestro de
carbono. Nós também reconhecemos que sistemas de rebanhos em pastejo são compatíveis
com muitos outros usos da terra para o benefício da humanidade (exemplo, recreação, vida
selvagem, etc).
A produção de rebanhos de bovinos em pastagens cultivadas ou nativas com
alimento suplementar mínimo (doses catalíticas) é primariamente relacionada com a
identificação de propriedades da pastagem que determinam a quantidade e qualidade da
forragem ingerida por classes / categorias de animais com requerimentos nutricionais
específicos.
Na exploração da bovinocultura de precisão em pastagens, o manejo da nutrição e
produção de alguns sistemas de pastejo aproxima o nível de controle que é achado nos
sistemas de alimentação de bovinos confinados.
Para estabelecermos relações entre produção de bovinos e a forragem disponível
devemos delinear unidades integrativas que retratam as interações entre disponibilidade,
qualidade, e consumo e utilização da forragem ofertada e o desempenho animal.
Para dar suporte à bovinocultura de precisão que enseja a exploração do limite
genético do animal (acima de 1 kg / dia), devem ser alocados 4 a 5 kg de MSpD por 100 kg
de peso vivo / dia, com um resíduo pós-pastejo (no final do período de pastejo) de 1000 a
1500 kg de MS / ha.
Entretanto, estes valores devem ser considerados referenciais, uma vez que, no
longo prazo, ocorrem mudanças complexas no estatus destes componentes que introduzem
interações que desafiam as explorações com as técnicas de pesquisa reducionistas correntes,
ou seja, não se pode dar tratamento estático a um sistema dinâmico em natureza.
Das Empresas associadas à ASBRAM (Associação Brasileira de Indústrias de
Suplemento Mineral), 96% já incorporaram, em sua linha de produção, os princípios da
suplementação múltipla; das grandes empresas.- nacionais e multinacionais - da área de
nutrição animal, várias, também, já o fizeram, o mesmo acontecendo com as pequenas e
médias empresas regionais. O setor de suplementação cresce a uma taxa de 10% ao ano.
Esta realidade é condizente com a afirmação de VALADARES FILHO et al.(2002) de que
“ uma das grandes aplicações do conhecimento de nutrição de ruminantes no Brasil foi a
implantação da suplementação a pasto”.
À luz do delineado podemos afirmar que o Brasil detém tecnologia para dar suporte
à exploração da bovinocultura de taxas de desfrute superiores a 30%, em condições de
pastagens, ou seja, tendo as gramíneas tropicais como substrato basal.
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1. INTRODUÇÃO

As opções de volumosos tradicionalmente, conhecidas e exploradas são a forragem
produzida em pastagens e os volumosos suplementares tais como as silagens de milho, de
sorgo e de capineiras; os fenos, a cana-de-açúcar e as palhadas. Como inovações tecnológicas
têm sido adotadas e pesquisadas forrageiras não convencionais para ensilagem tais como as
culturas do girassol e do milheto (LIMA et al., 1999), de pastagens e de cana (NUSSIO,
SCHMIDT, PEDROSO, 2003), como também tem sido adotada a pré-secagem de forrageiras
provenientes de pastagens. O corte mecânico da cana-de-açúcar pode também ser considerado
um avanço tecnológico para a produção daquela forrageira, o que viabiliza também a sua
ensilagem. Muitas destas opções são inovações tecnológicas no Brasil, mas não em outros
paises como alguns da Europa, os Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália.
Algumas opções têm sido colocadas no campo por produtores, consultores e empresas
privadas e somente depois começam ser investigadas pela pesquisa. Por exemplo, inoculantes
microbianos e enzimas digestivas, ensilagem do milho com corte alto, ensilagem de soja.
Algumas possíveis inovações tecnológicas quando investigadas pela pesquisa não foram
validadas, tais como o tratamento da cana-de-açúcar com hidróxido de sódio (soda) por causa
do tamanho do corte que ainda é grande para a soda promover ação hidrolítica suficiente para
romper as ligações com lignina, o que só ocorre se o tamanho da partícula de cana-de-açúcar
for menor do que 8 mm (CORSI et al., 2000). Estes autores sugeriram cautela na adoção da
tecnologia, uma vez que as maquinas disponíveis no mercado nacional para a colheita da canade-açúcar não produzem o tamanho de partícula exigido para a ação da soda. Por outro lado,
não é incomum o produtor aparecer divulgando alguma tecnologia como se fosse uma
inovação, quando na verdade a pesquisa já investigou e validou ou não a tecnologia.
A pesquisa brasileira tem dedicado vários trabalhos ao uso de aditivos dos tipos
inoculantes microbianos e enzimas digestivas na ensilagem de todas as opções volumosas
possíveis de serem ensiladas. Nos últimos sete anos foram apresentados nas reuniões da
Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ) aproximadamente 74 trabalhos envolvendo aditivos
em silagens, dos quais 40 trabalhos com aditivos inoculantes e enzimáticos, tendo sido
apresentado na sessão de Forragicultura dois trabalhos na reunião de 1998, também dois na de
1999, quatro na de 2000, oito na de 2001, 10 na de 2002 e 10 na de 2003. Na sessão de
Nutrição de Ruminantes foram apresentados um trabalho na reunião de 1999, nove na de
2001, e cinco na de 2003, demonstrando um interesse crescente sobre o assunto pela

comunidade cientifica. O interesse crescente da opção cana ensilada impulsionou trabalhos de
pesquisas sobre a ensilagem de cana com aditivos convencionais e inoculantes microbianos.
Entre 1997 e 2001 não foi apresentado nenhum trabalho sobre ensilagem de cana na sessão de
Forragicultura das reuniões da SBZ, mas nas reuniões de 2002 e 2003 foram apresentados sete
e 10 trabalhos sobre o tema, respectivamente. Destes um foi com inoculante microbiano, na
reunião de 2002 e cinco na de 2003. Na sessão de Nutrição de Ruminantes foram apresentados
24 trabalhos sobre ensilagem de cana, sendo um trabalho nas reuniões de 1999 e 2000, cinco
na de 2001, sete na de 2002 e 10 na de 2003. Destes trabalhos, em seis foram usados aditivos
inoculantes bacterianos, sendo um trabalho na reunião de 2002 e cinco na de 2003.
A industria de maquinas também tem contribuído muito para facilitar a adoção de
varias opções de volumosos com o lançamento de maquinas e implementos, tais como
maquinas forrageiras para ensilagem de pastagem (AGUIAR, 2001a), para produção de présecados e para corte de cana-de-açúcar (BALSALOBRE, 1999).
Alem dos avanços nas opções de volumosos e de maquinas e implementos usados na
sua colheita um avanço que pode ser considerado importante é o calculo do custo de produção
das diferentes opções de volumosos, que tem sido publicados com certa freqüência nos
trabalhos de Nussio et al., (1999), Aguiar et al., (2001a), em periódicos tais como A Nata do
Leite, Boletim do Leite e DBO Rural (Nussio, citado por Yassu, 2002).
Entretanto a base da pecuária de corte brasileira são as pastagens. Segundo Anualpec
(2003) mais 95% dos animais abatidos em 2002 foram terminados em sistemas de pastejo,
sendo 86,4% em pastagem não definida, 2,2% em pastagens de inverno e 6,4% em semiconfinamento. Somente 5% foram terminados em confinamento. Não aparecem dados dos
animais terminados em pastagens intensivas irrigadas ou não irrigadas. Se considerarmos as
fases de cria e recria é provável que quase 100% sejam exploradas em sistemas de pastagens.
Por isso neste trabalho, para desenvolver o tema proposto o maior enfoque será dado aos
sistemas de pastejo, abordando as opções de exploração, os avanços tecnológicos e a
viabilidade econômica. As opções de volumosos suplementadas serão citadas somente quando
for necessária alguma comparação.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Lançamentos de Espécies Forrageiras
Aguiar (2000a; 2001b) fez um breve histórico da introdução e da evolução do uso de
espécies forrageiras no Brasil, dividindo o histórico em três fases e as denominando de:
primeira fase ou fase de introdução acidental, que ocorreu entre 1810 a 1920, quando os
capins Angola, Colonião, Jaraguá e Gordura foram introduzidos de forma acidental servindo
de cama em porões de navios negreiros ou como alimento que era usado para alimentar os
animais trazidos de outras colônias; segunda fase ou fase das importações, que se estendeu de
1920 até o final da década de 70, quando foram introduzidos capins do gênero Cynodon, tais
como o Coastcross e as Gramas Estrelas Roxa e Gigante; do gênero Brachiaria, tais como as
Braquiárias Decumbens, Humidicola, Ruziziensis e Brizanta e cultivares de Panicum
maximum, tais como o Makueni, o Green-panic e o Gatton-panic. A terceira fase foi
denominada de fase dos lançamentos, que teve inicio a partir de 1980 com o lançamento de
cultivares avaliados nas condições brasileiras por instituições publicas de pesquisa e, na

década de 90, também por empresas privadas. Algumas forrageiras, principalmente cultivares
de Cynodon foram introduzidas por produtores no inicio da década de 90.
Segundo Pereira (2002) são plantados anualmente quatro milhões de hectares, em
novas áreas, e renovados outros 10 milhões de hectares, o que conduz a uma forte demanda
por novos cultivares e material para a propagação, como sementes e mudas.
No Brasil, a introdução, avaliação e seleção de germoplasma tem sido o método de
melhoramento mais utilizado e cuja eficiência tem sido comprovada pelos lançamentos de
cultivares superiores nos últimos anos, principalmente nos últimos 24 anos e que estão listadas
em ordem cronológica de lançamento na Tabela 1.

Tabela 1- Espécies e cultivares de plantas forrageiras lançadas nos Brasil entre o ano de
1980 e 2003.
Data
1980
1982
1983
1987
1987
1987
1989
1990
1990
1992
1993
1993
Década de 90

Empresa que lançou
EMBRAPA, CPAC
IAC
CPAC e CNPGC
IAC
IZ
Importado da Austrália
IZ
EMBRAPA, CNPGC
EMBRAPA, CPAC
CIAT, Colômbia
EMBRAPA, CNPGC
CPAC e CNPGC
Produtores

Década de 90

Empresa Privada

2000
2000
2001
2002
2003

EMBRAPA CPAC
EMBRAPA, CNPGC
EMBRAPA, CNPGC
EMBRAPA, CNPGC
Empresa Privada

2003

CIAT, EMBRAPA – CNPGC,
Empresa
privada
PAPALOTLA

Espécie e Cultivar.
1. A. gayanus cv. Planaltina
2. P. maximum cv. Tobiatã
3. B. brizantha cv. Marandu
4. P. maximum cv. Centenário e Centauro
5. P. maximum cv. IZ –1
6. Arachis pintoi cv. Amarillo
7. P. maximum cv. IZ – 5 – Aruana
8. P. maximum cv, Tanzânia – 1
9. P. maximum cv. Vencedor
10. Arachis pintoi cv. Amarillo
11. P. maximum cv. Mombaça
12. S. guianensis var. Vulgaris
13.Cynodon
spp,
cv.
Tifton
68
e
85
Florakirk, Florona, Florico
14. B. brizantha cv. MG – 4 e MG – 5 e P. purpureum x P.
glaucum Capim Paraíso
15. Paspalum atratum cv. Pojuca
16. Stylosanthes Campo Grande
17. P. maximum cv. Massai
18. B. brizantha cv. Xaraés
19. P. maximum híbrido F1 apomítico de LSC2 x Aruana.
Capim híbrido Áries
20. P. maximum hibrido F1 apomítico de LST1 x K-68.
Capim híbrido Atlas
21. Macrotyloma axillare. Jade
22. B. brizantha x B. ruziziensis. Brachiaria híbrida cv.
Mulato

Os lançamentos de cultivares testados em nossas condições podem ser considerados
como um avanço tecnológico no sentido de abrir o leque de opções de plantas forrageiras para
diferentes tipos de ambientes e condições de exploração. Só as instituições de pesquisa
contribuíram com o lançamento de mais de 15 opções de forrageiras, entre gramíneas e
leguminosas e devem contribuir com mais lançamentos nos próximos anos. Entretanto,
Pereira (2002) alertou que o melhoramento de gramíneas tropicais não poderia ficar
dependente apenas da introdução e seleção de germoplasma e sugeriu a combinação de
genótipos através dos cruzamentos, como método de melhoramento. Dessa forma se cria
variabilidade genética a qual possibilita a seleção de materiais adaptados às condições
especificas.
Atualmente, os principais programas de melhoramento de forrageiras no Brasil são:
Capim Elefante, EMBRAPA – CNPGL e Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária;
Brachiaria e Panicum, EMBRAPA - CNPGC, CNPGL, CPAC, IAC; Paspalum, EMBRAPA
Pecuária Sudeste e CPAC.
Segundo Pereira (2002), as características de maior interesse no processo de seleção
nos programas de melhoramento no Brasil deveriam ser: a qualidade da forrageira, a
digestibilidade, a produção de sementes, resistência às pragas e doenças, fixação de nitrogênio,

persistência, ausência de fatores anti-qualidade, tolerância à salinidade, tolerância ao alumínio,
resistência à seca e ao frio. Este mesmo autor ainda comentou que os futuros cultivares de
forrageiras poderão ser obtidas por técnicas de biotecnologia como a transgenia e os
marcadores moleculares para a obtenção de materiais portadores de caracteres de importância
forrageira nunca antes obtidas.
2.2. Consorciação Gramínea x Leguminosa
Por muitos anos o consorcio de pastagens com gramíneas x leguminosas deixou de ser
uma opção de recurso volumoso para os pecuaristas, apesar da comunidade cientifica
continuar a estudar esta opção como também a recomendar sua adoção. O interesse da
comunidade cientifica e dos pecuaristas tem sido renovado após os lançamentos de novas
opções de espécies de leguminosas tais como o Stylosanthes cv Mineirão, o Amendoim
Forrageiro e o Stylosanthes Campo Grande, como vimos no item 2.1. O feijão Guandu
também tem sido divulgado por produtores.
2.3. Integração Lavoura com Pastagem
São muitas as vantagens da integração lavoura e pastagem: melhoria da biologia do
solo; reduz incidência de pragas e doenças e plantas invasoras; aumenta a reciclagem de
nutrientes no solo e a eficiência de uso e extração pelas plantas; aumenta a estabilidade dos
agregados; diminui a densidade e a compactação do solo; aumenta a taxa de infiltração das
águas das chuvas; facilita de fazer conservação do solo devido à disponibilidade de máquinas;
facilita a troca da espécie forrageira devido ao uso intensivo de máquinas e herbicidas
seletivos na agricultura; diversifica a produção da propriedade; otimização de máquinas e
implementos ao longo do ano e redução dos custos para renovação ou recuperação da
pastagem (MACEDO e ZIMMER, 1993; KICHEL et al., 2000).
Os resultados da Tabela 2 são de campo e demonstram o impacto da integração para a
lavoura e para a pastagem. O sistema integrado era composto por 2/3 de superfície em lavoura
e 1/3 da superfície em pecuária e a safrinha foi de milho plantado na metade da área cultivada
no verão. Observa-se que a produtividade da lavoura teve um aumento de 25% na safra,
passando de 40 sacas/ha de soja para 50 sacas/ha, e de 50% na safrinha, passando de 20
sacas/ha de milho para 30 sacas/ha. A produtividade da pastagem sofreu um aumento de cinco
vezes ou 400%, passando de quatro para 20 arrobas por hectare ao ano.

Tabela 2- Produção agrícola e pecuária e sua receita bruta no sistema tradicional e
integrado. Demonstrativo da Fundação MS.
Atividade
Soja
Milho safrinha
Total
Gado de Corte

Sistema Tradicional
Produtividade (sacas/ha/ano)
40
20

Sistema Integrado
Produtividade (sacas/ha/ano)
50
30

60
Produtividade (@/ha/ano)
4

80
Produtividade (@/ha/ano)
20

FONTE: Modificado de Roos, 2000.

Scaléa vem estudando há muitos anos as opções de integração lavoura e pastagem, as
proporções das áreas com cada cultura e os ciclos de produção, como o exemplo na Tabela 3
citado por Scaléa (1997).
Tabela 3- Esquema de divisão da área em 5 lotes para um ciclo de rotação de 5 anos,
sendo 2 anos de pastagem e 3 anos de lavoura.
Lote
1

2

3

4

5

Ano 1
VE: SO 200
SA: MHT 200
VE: SO 200
SA: MHT 160
MI 40
VE: SO 200
SA: SG 200
VE:
Pasto 1
SA:
VE:
Pasto 1
SA:

Ano 2
VE:
Pasto 1
SA:
VE: SO 200
SA: MHT 200
VE: SO 200
SA: MHT 160
MI 40
VE: SO 200
SA: SG 200
VE:
Pasto 2
SA:

Ano 3
VE:
Pasto 2
SA:
VE:
Pasto 1
SA:
VE: SO 200
SA: MHT 200
VE: SO 200
SA: MHT 160
MI 40
VE: SO 200
SA: SG 200

Ano 4
VE: SO 200
SA: SG 200
VE:
Pasto 2
SA:
VE:
Pasto 1
SA:
VE: SO 200
SA: MHT 200
VE: SO 200
SA: MHT 160
MI 40

Ano 5
VE: SO 200
SA: MHT 160
MI 40
VE: SO 200
SA: SG 200
VE:
Pasto 2
SA:
VE:
Pasto 1
SA:
VE: SO 200
SA: MHT 200

VE: Cultura de verão; SA: Cultura de safrinha; SO: soja; MHT: Milheto; MI: Milho.
FONTE: Scaléa (1997)

2.4. Pastagens Intensivas
No caso da pastagem, há 25 anos Corsi (1976), citou que o emprego de forrageiras de
elevado potencial produtivo, sob manejo intensivo, possibilitaria a redução de cerca de dez
vezes na área de pastagens da propriedade, considerando-se a lotação média daquela época de
0,50 cabeça/ha. Mas pouca importância foi dada a estes dados pela comunidade cientifica
brasileira. Esta começou a despertar o interesse pela pesquisa do assunto depois do inicio da
adoção de intensificação da pastagem por parte dos pecuaristas. É tanto que os primeiros
dados divulgados por Corsi e Santos (1995) e Aguiar (1996) são de sistemas de produção
comerciais.
A intensificação da produção de carne tem sido uma realidade nas propriedades em
varias regiões do Brasil nos últimos dez anos (Tabela 4).

Tabela 4- Resultados de produtividade de carne em pastagens tropicais manejadas
intensivamente em sistemas comerciais.
Fonte
Aguiar 1994 (1)
Aguiar 1995 (2)
Aguiar 1996 (3)
Corsi 1995 (4)
Corsi 1995 (5)
Aguiar 2002 (6)

Local

Animal

Forrageira

Barretos-SP
Barretos-SP
Caçu-GO
São Simão-GO
Paranaíba-MS
Iturama-MG

Mest.
Mest.
Cruz.
Zebu

Braquiarão
Braquiarão
Colonião
Colonião
Colonião
Vários

GMD
(kg/dia)
0,60
0,62
0,74
0,76
0,75
0,60

UA/ha

@/ha

4,0
4,0
3,5
4,8
3,5
3,0

16
28
25
21
35
20

(1), (2) e (3) dados referentes ao período chuvoso de 6 meses, entre outubro e março.
(4) Período de novembro a abril; (5) período de novembro a fevereiro.
(6) O ano inteiro
FONTE: Aguiar et al., (1996; 2002a); Corsi (1995)

Aguiar vem estudando sob condições de Cerrado um sistema intensivo que foi
implantado em 1997, na fazenda escola das Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU) e o
resumo de cinco anos de avaliação está na tabela abaixo junto com o trabalho citado por
Esteves (2000), realizado na EMBRAPA Pecuária Sudeste, em São Carlos, São Paulo (Tabela
5).

Tabela 5- Produtividade animal e da terra em sistemas intensivos de pastejo
Dado

98/99

99/00

Animais/ha
Lotação (UA/ha)
GMD (kg)
@/ha/ano

8,9
4,6
0,59
65

6,4
5,0
0,66
54

AGUIAR et al.
00/01**
01/02 S
10,8
7,1
0,68
51

5,8
4,4
0,65
48

01/02 I

ESTEVES 2000
1996/97

7,2
5,6
0,65
62

4,5
0,67
45

**Os dados da coluna 00/01 são referentes apenas ao período chuvoso (outubro a abril) deste
ano pastoril, enquanto que nas outras colunas é o ano pastoril completo (de outubro a
setembro).
Nas colunas 01/02 S e 01/02 I são referentes ao trabalho que comparou um sistema intensivo
sem irrigar (S) com um irrigado (I)
FONTE: Modificado de Aguiar (2002)a; Esteves (2000)

Observa-se a possibilidade de uma pastagem intensiva suportar uma taxa de lotação
media anual de 4,4 a 5,0 UA/ha em sistemas de sequeiro (sem irrigar) a quase 6 UA/ha em
uma pastagem irrigada, produzir ganhos animal acima de 0,60 kg/dia e produtividade da terra
acima de 50 @/ha/ano.
Neste ponto deve surgir o questionamento da viabilidade econômica dos sistemas
intensivos de produção de carne a pasto. Aguiar (2002)a comparou os sistemas intensivos de
produção de carne a pasto considerando os resultados médios de produtividade da terra do

trabalho de pesquisa desenvolvido na FAZU, com duas propriedades em processo de
intensificação e com a media brasileira estimada e fez uma analise econômica (Tabela 6).

Tabela 6- Comparação dos índices alcançados no trabalho de pesquisa da FAZU com
fazendas acompanhadas e com a media (estimativa) Brasil
Dado
Animais/ha
Lotação (UA/ha)
Ganho Médio Diário (kg/dia)
@/ha/ano
Custo Total/ha/ano (R$)
Custo/@ (R$)
Valor da producao/ha/ano (R$)
Margem Líquida/ha (R$)
Lucratividade (%)

FAZU
98/02
7,0
4,7
0,63
55
1.372
25
2.269
897
39,5

Fazendas
II
4,4
3,0
0,60
20,0
600
30,0
900
300
50

I
1,7
1,3
0,50
10,0
210
21,0
360
150
42

Brasil
0,97
0,65
0,32
4,0
70
18,0
160
86
55

Fazenda I = Sul do Pará (R$ 36,0/@); Fazenda II = Iturama, MG (R$ 45,0/@). Brasil = MS,
MT, GO, TO, BA (R$ 40,0/@).
Projeto FAZU = 98/99 (R$ 39,0/@); 99/00 e 00/01(R$ 40,0/@)
FONTE: Aguiar et al., (2002)a

Observa-se que a taxa de lotação animal (UA/ha) no sistema intensivo (pesquisa) foi
7,2 vezes maior que a media brasileira, 3,6 vezes maior que a fazenda do sul do Pará e 1,56
vez maior que a fazenda em Iturama. A produtividade animal (GMD) no sistema intensivo da
FAZU foi 2,0 vezes maior que a media nacional, 26% maior que a fazenda do Pará e igual à
fazenda em Iturama. A produtividade da terra (@/ha/ano) no sistema intensivo da FAZU foi
13,75 vezes maior que a media nacional e em termos de lucro/ha/ano foi 10 vezes maior.
Nestes sistemas apresentados a base da intensificação da produção da pastagem é a aplicação
de fertilizantes, por isso será abordado os avanços do seu uso em pastagens.
2.5. Adubação da Pastagem
2.5.1. Recomendações de Adubação
As recomendações de manejo da fertilidade do solo tem sido baseadas em boletins de
recomendações de calagem e adubação para diversas culturas, que vem sendo publicados por
instituições de pesquisa, sendo os mais conhecidos e usados os do Instituto Agronômico de
Campinas (VAN RAIJ et al., 1996), de Minas Gerais (CFSMG, 1999) e da EMBRAPA
(SOUZA et al.,, 2002) os quais dedicam um capitulo especifico sobre calagem e adubação de
espécies forrageiras (WERNER et al., 1996; CANTARUTTI et al., 1999; VILELA et al.,
2002). As recomendações de adubação de forrageiras feitas por aquelas instituições se
baseiam no parâmetro Classes de Fertilidade.
Corsi e Nussio (1993) deram ênfase também ao equilíbrio de cátions na CTC
(Capacidade de Troca Catiônica) do solo como um parâmetro importante para o manejo da
fertilidade do solo.

O avanço que começa a ter nesta área são os trabalhos publicados nos últimos anos que
têm questionado o uso destes boletins para a recomendação de adubação de pastagens e
proposto o uso de modelos matemáticos de predição tais como o Balanço de Massa e o
Modelo Dinâmico. Cantarutti et al., (2001) citam as desvantagens do uso daqueles boletins
como sendo: sua elaboração conta com algum subjetivismo; não há vínculo claro entre
adubação (doses) e produtividade; suas atualizações não acompanham o dinamismo da
pesquisa. O modelo de balanço de massa tem sido proposto para estimar os requerimentos de
adubação de culturas agrícolas e pastagens. As vantagens deste modelo em relação aos
boletins de recomendações comuns são: é possível fazer balanços nutricionais para
produtividades específicas; a possibilidade de levar em consideração a complexidade da
dinâmica dos nutrientes na pastagem, principalmente por causa da ação dos animais sobre a
reciclagem de nutrientes pela pastagem; permitir um melhor entendimento e evolução das
recomendações de adubação e seus efeitos sobre a produtividade e sustentabilidade da
pastagem.
A base do estudo do modelo de balanço de massa é a reciclagem de nutrientes na
pastagem. Os primeiros trabalhos sobre o assunto foram publicados nos Anais do 14o
Simpósio Sobre Manejo da Pastagem por Aguiar (1997), Monteiro e Werner et al., (1997) e
Corsi e Martha Jr (1997). Depois os trabalhos de Costa et al., (2000), Cantarutti et al. (2001),
Braz et al., (2002); Sollenberger et al., (2002), Xavier et al., (2002). Na pretensão de se fazer
um resumo das conclusões destes autores podemos comentar que a distribuição das dejeções
depende de fatores como a taxa de lotação animal, o método de pastejo, a área de descanso e a
quantidade e freqüência de excreção, sendo que 25 % destas dejeções podem ter efeitos
inexpressivos quanto à reciclagem de nutrientes em sistemas intensivos, devido à deposição
dessas em currais, sob as sombras, corredores e áreas de bebedouro Além destas perdas, o
restante das dejeções cobre uma porção muito variável da pastagem, com valores variando de
5 a 46%. Além da distribuição das dejeções ser desuniforme, temos ainda que considerar as
perdas que ocorrem por volatilização para o nitrogênio (N), lixiviação (nitrogênio e potássio),
fixação (fósforo) e erosão superficial, que chegam a representar perdas de quase 50% para o N
e o fósforo. A distribuição das fezes pode cobrir de 1 a 46% da área da pastagem, mas a
concentração de nutrientes na área de dejeção é elevada, atingindo valores de 1.040 kg de N,
480 kg de K2O (potássio) e 640 kg de P2O5 (fósforo), considerando para o bolo fecal cobertura
de 0,05 m2 e a urina 0,25 a 0,5 m2, o que faz 1 ha receber anualmente 1.000 kg de N, 1.100 kg
de K2O e 35 kg de enxofre. Devido a esta alta concentração somente em torno de menos de
30% dos nutrientes podem ser recuperados pela planta em áreas que recebem excretas porque
a planta não consegue absorver tudo e nem o solo reter os nutrientes.
Considerando a distribuição desuniforme das dejeções e as perdas que ocorrem com os
nutrientes minerais na pastagem, podemos inferir que seja imprescindível a sua adubação para
evitar a queda na produção de forragem e manter a perenidade da planta forrageira ou então, a
taxa de lotação tem que ser muito baixa para não degradar a pastagem. Corsi e Martha Jr
(1997) calcularam que em um sistema com produtividade inicial de 9,0 t de MS/ha ha uma
redução de mais de 40 % na produtividade em quatro anos, devido às perdas de N. A lotação
animal passaria de 1 UA/ha para cerca de 0,5 UA/ha neste período.

2.5.2. Manejo da Adubação
Vicente-Chandler et al., (1959) estudaram o efeito da freqüência de aplicação do
nitrogênio (N) em Colonião submetido a cortes e a pastejo simulado e concluiram que a
aplicação de N logo após a desfolha resultou em maior resposta em produção de forragem e
recuperação do N em comparação com a aplicação 25 dias após. Corsi (1984) observou que os
perfilhos que contribuíam com a produção de matéria seca (MS) surgiam até oito dias após o
corte e concluiu que o N deveria ser aplicado logo após já que este nutriente tem um efeito
marcante sobre o número e o peso dos perfilhos. Entretanto, Premazzi et al. (1999) não
encontraram diferenças no peso dos perfilhos e na produção de MS em capim Tifton 85
adubado no dia zero e sete após o corte. Menezes et al. (2001) não encontraram diferenças
entre os tratamentos: aplicação de 100% do N no dia zero, no dia sete ou no dia 14 após os
cortes, sobre o número e o peso dos perfilhos e a produção de MS. Vicente-Chandler et al.,
(1959) trabalharam em canteiros e sob regime de cortes, já Corsi (1984) e Premazzi et al.,
(1999) trabalharam em casa de vegetação. Já Menezes et al. (2001) trabalharam em condições
de campo, mas em regime de cortes e a área era irrigada. A análise destes resultados
demonstra a escassez de informações em áreas pastejadas. Aguiar et al., (2004)d conduziram
um estudo cujo objetivo foi o de avaliar o efeito do momento da adubação após o pastejo em
áreas pastejadas dos capins Mombaça e Tanzânia sobre a taxa de acúmulo de forragem e a
capacidade de suporte da pastagem e não encontraram diferenças significativas para o
momento da adubação após o pastejo nas variáveis e nas estações analisadas, indicando que o
manejo da adubação em sistemas intensivos pode ser mais flexível (Tabelas 7 e 8).

Tabela 7- Médias da taxa de acúmulo de forragem (kg MS/ha/dia) nas diferentes estações
do ano nos tratamentos adubação um dia pós-pastejo, adubação sete dias póspastejo e adubação 14 dias pós-pastejo, em pastagem de capim Mombaça
submetida a pastejo intensivo.
Tratamento
1 Dia
7 Dias
14 Dias

Primavera
91,46ª
88,61ª
95,15ª

Verão
137,8ª
119,89ª
124,94ª

Outono
53,92ª
54,34ª
62,9ª

Inverno
40,77ª
64,92ª
67,82ª

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade
FONTE: Aguiar et al., (2004)d.

Tabela 8- Médias da capacidade de suporte da pastagem (UA/ha) nas diferentes estações
do ano nos tratamentos adubação um dia pós-pastejo, adubação sete dias póspastejo e adubação 14 dias pós-pastejo, em pastagem de capim Mombaça
submetido a pastejo intensivo.
Tratamento
1 Dia
7 Dias
14 Dias

Primavera
7,92ª
7,91ª
8,24ª

Verão
7,76ª
6,98ª
7,84ª

Outono
4,04ª
3,12ª
3,47ª

Inverno
3,34ª
3,08ª
3,68ª

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade
FONTE: Aguiar et al., (2004)d.

Pensando em termos operacionais dentro de um sistema de produção comercial,
sugerimos que a adubação seja feita logo após o pastejo de forma a estabelecer uma rotina de
serviço.
2.6. Irrigação da Pastagem
Nas reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ), os trabalhos sobre
irrigação em pastagens foram poucos até 2000, nenhum na reunião de 1995, cinco trabalhos na
de 2000, seis na de 2001 e mais de dez trabalhos na de 2002. Esta evolução demonstra a
renovação do interesse da comunidade científica sobre o assunto. Este interesse foi despertado
pelo fato dos pecuaristas terem adotado a tecnologia sem uma recomendação da pesquisa já
que trabalhos realizados nas decadas de 60 e 70 concluiram que não era viavel a sua adoção.
Aguiar (2001c) comentou que inicialmente, os agricultores desanimados com os ganhos com a
agricultura irrigada, começaram a procurar uma alternativa melhor na produção de carne e
leite em pastagens irrigadas, mas atualmente também têm sido comum investimentos na
aquisição de equipamentos novos para irrigação de pastagens. Alternativas de sistemas de
irrigação têm sido desenvolvidas; a procura por informações sobre a resposta da pastagem e
dos animais a esta tecnologia tem sido constante; as revistas especializadas têm trazido
matérias de capa sobre o assunto com grande freqüência. Por isso, os dados desta nova fase da
pesquisa sobre irrigação de pastagem no Brasil começaram a ser publicados depois de dados
de sistemas comerciais já terem sido divulgados principalmente em periódicos da área (DBO
Rural) e com base nestes dados foram estimados resultados de produção, de produtividade, de
custos de produção e de resultado econômico (AGUIAR 2001c; 2002a; 2002b; 2002c). Mas a
partir de 2002 foram publicados resultados de pesquisas e de campo que começaram a partir
de 2000 (AGUIAR et al., 2002d e 2004a,b). A maior contribuição desta nova fase foi o projeto
multidisciplinar PROJETO CAPIM desenvolvido na ESALQ – USP, em Piracicaba,
envolvendo professores e estudantes de pós-graduação de diversas áreas, o que permitiu
avaliar o impacto de um sistema irrigado sobre os vários fatores de produção, tais como as
condições climáticas, o solo, a planta forrageira, o animal e o manejo do pastejo, como
também o impacto sobre custos e resultado econômico (PAGGOTO, 2001; BALSALOBRE,
2003a; PENATI 2002; MAYA, 2003). Na analise econômica de Maya (2003) para o
PROJETO CAPIM a irrigação da pastagem não contribuiu para aumentar a produtividade e o
lucro foi menor do que um sistema intensivo sem irrigação. Os resultados de Aguiar et al.,

(2004b) para condições ambientais de Cerrado em Uberaba, não encontrou resultados
consistentes da irrigação da pastagem e concluiu que os custos de produção de uma arroba e
de uma tonelada de matéria seca foram maiores nos sistema irrigado do que no sequeiro e o
lucro foi menor. Uma das limitações na interpretação de resultados dos trabalhos que
avaliaram a irrigação da pastagem nas décadas de sessenta e setenta é que todos foram
desenvolvidos em regiões com maiores latitudes, entre os paralelos 18 e 23o de latitude sul, no
Triangulo Mineiro, em Viçosa e em Piracicaba. Nesta nova fase da pesquisa os trabalhos ainda
se concentram nas mesmas regiões, mas um avanço tecnológico tem contribuído para a
tomada de decisão do técnico e do produtor em relação ao potencial de resposta produtiva e
econômica de pastagem irrigada nas diferentes regiões do país, através do uso de modelagem
para a predição de respostas da pastagem à irrigação. Pinheiro (2002) e Balsalobre (2003)b
levantaram o potencial de produção de forragem em diferentes regiões usando o modelo de
unidades fototérmicas e a partir desta estimativa calcularam a taxa de lotação da pastagem, o
custo de produção, a receita obtida, o lucro e a taxa interna de retorno. Na Tabela 9 estão
resumidos os dados destes trabalhos.

Tabela 9- Potencial de pastagens irrigadas em algumas localidades, estimado pelo
modelo matemático de Unidades Fototérmicas, de Villa Nova et al., (1998).
Localidade
Araçatuba, SP
S. J. R. Preto, SP
Paranaíba, MS
Três Lagoas, MS

t MS/ha/ano
27,1
25,8
24,8

UA/ha
5,62
5,37
5,15
5,0

Lucro (R$/ha/ano)
364,0
341,7
389,9
704,3

FONTE
PINHEIRO (2002)
PINHEIRO (2002)
PINHEIRO (2002)
BALSALOBRE (2003)

Resultados de sistemas comerciais têm sido publicados por Aguiar et al., (2002d e
2004c) em regiões próximas a municípios citados por Pinheiro (2002) e Balsalobre (2003) e os
resultados de taxa de lotação tem sido próximos aos estimados por eles, apesar do lucro ter
sido até maior em nível de campo. Um exemplo é o projeto desenvolvido na Fazenda Santa
Ofélia, propriedade da Agropecuária Hugo Arantes, localizada em Selviria, MS, que vem
intensificando a produção de carne a partir da irrigação e adubação de uma pastagem de capim
Braquiarão, irrigada por pivô central (Tabela 10).

Tabela 10- Variáveis relacionadas à produção de carne, aos custos de produção e ao
resultado econômico de pastagens irrigadas submetidas a manejo intensivo
do pastejo
Variável
GMD (kg/dia)1
Peso Vivo (kg)
(UA/ha)
Animais/ha
(@/ha/ano)
CT/@ (R$)2
Preço de Venda (R$)
Lucro/ha/ano (R$)
Lucratividade (%)
FA (t MS/ha/ano)3
CT/t MS (R$)4

2001
0,66
420
6,96
7,4
49
46
41
- 245
- 12
27
88,0

2002
0,52
355
6,54
8,3
55
33,56
47,1
745
28,7
39,8
46

2003
0,55
300
5,55
8,3
56
34,51
55,6
1.181
37,9
36,3
51,0

Média
0,57
377
6,35
7,6
53,4
38,0
47,9
560
34,3
62,0

1

.GMD: Ganho Médio Diário; 2. CT/@: Custo Total/@; 3. FA: Forragem Acumulada; 4. CT/t
MS: Custo Total/tonelada de Matéria Seca.

2.7. Sistemas de Produção de Carne em Diferentes Sistemas de Pastejo
Segundo o IBGE (1996), 97% das propriedades de gado de corte possuem área abaixo
de 500,00 ha. Aguiar (2002), com base em resultados de pesquisa e de campo, elaborou as
Tabelas 11, 12 e 13 na qual se compara o ganho econômico de acordo com o nível de
intensificação do uso da terra em diferentes sistemas de produção para uma área de 500 ha.

Tabela 11- Potenciais de produção de carne em pastagens exploradas sob diferentes
níveis tecnológicos.
Pastagem
Degradada
Extensivo Melhorado
Adubada 1 a 2 x e/ou consorciada
Intensiva
Irrigada

UA/ha
0,50
1,0
1,5
4,0
7,0

An/ha
0,60
1,3
1,9
5,0
9,0

GMD (kg)
0,35
0,41
0,50
0,60
0,65

@/ha/ano
2,56
6,50
11,5
36,5
70,0

FONTE: Aguiar (2003).

O custo de produção da arroba entre uma fazenda media brasileira e o sistema mais
intensivo (pastagem irrigada) é aumentado em 75%, mas o lucro mensal sairia de R$ 5.000,0
para R$ 43.750,0 em uma fazenda de 500 ha, ou seja, um aumento no salário do produtor de
mais de 8 vezes (Tabela 12).

Tabela 12- Custo de produção de uma arroba, lucro por hectare/ano e lucro por
hectare/mês em uma propriedade com área útil de 500 ha.
Pastagem
Degradada
Extensivo Melhorado
Fazenda Média
Adubada 1 a 2 x e/ou consorciada
Intensiva
Irrigada

R$/@
Preço
50
50
50
50
50
50

Custo
19,8
21,5
20,7
25,5
29,8
35,0

Lucro/ha/ano
(R$)
77
185
120
282
797
1.050

Lucro mês
(R$)
3.208
7.708
5.000
11.750
33.208
43.750

FONTE: Aguiar (2003).

Observa-se na Tabela 13 que na media brasileira os animais vão para o abate com 38
meses, impossibilitados de serem classificados como animais precoces (menos de 30 meses), o
que seria possível somente se, pelo menos a pastagem for consorciada com leguminosas ou
receber adubações de manutenção.

Tabela 13- Potenciais de desempenho animal em pastagens usadas em diferentes níveis
de intensificação (peso a desmama 5 @ e 16 @ ao abate)
Pastagem
Brasil
Ext. Melhorado
Past. Consorciada
Past. Adubada (1 a 2x)
Past. Int. (3 a 6x)
Past. Int. Irr. (8 a 10 x)

GMD (kg)
0,30 – 0,40
0,40 – 0,50
0,45 – 0,55
0,45 – 0,55
0,60 – 0,65
0,60 – 0,65

Idade ao Abate (meses)
38
31
29
29
24
24

FONTE: Aguiar (2003).

2.8. Medição da Produção da Pastagem e Planejamento Alimentar
Apesar das técnicas de medição da produção da pastagem já serem usadas, desde a
década de oitenta, em outros paises (HODGSON, 1990) e na pesquisa brasileira (GARDNER,
1986), somente no final da década de noventa é que surgiram os primeiros trabalhos
divulgando o assunto não só para a comunidade cientifica, mas, sobretudo para estudantes,
consultores e produtores (BARIONI et al., 1998; AMARAL 2001; NASCIMENTO JUNIOR
et al., 2000; AGUIAR 2000b e 2002e; PENATI et al., 2001, PEDREIRA, 2002). As técnicas de
medição da produção de forragem é a base para o planejamento alimentar em sistemas de
pastejo ou como Barioni et al., (2003) denominou muito apropriadamente de “Planejamento e
gestão do uso de recursos forrageiros”. Este assunto também é recente em nosso meio e, por
isso pode ser considerado como uma inovação tecnológica. Em breve centros de pesquisas,
instituições de ensino e empresas privadas, colocarão no mercado softwares específicos para a
gestão da produção de alimentos em sistemas de pastejo.

2.9. Manejo do Pastejo
2.9.1. Respostas de plantas a regimes de desfolhação
Nascimento Junior et al., (2003) abordaram de maneira muito apropriada a evolução
nas metodologias de pesquisas sobre o manejo do pastejo e os resultados tanto em pastagens
temperadas como também os recentes resultados em pastagens tropicais e subtropicais aqui no
Brasil. Em resumo estes autores fizeram um histórico das diferentes escolas de estudo de
pastagens como a americana, que atribuiu maior importância às reservas orgânicas como
mecanismo usado na rebrota ou como a escola inglesa que atribuiu maior importância como
mecanismo de rebrota ao numero e tamanho dos perfilhos. Depois abordaram o período de
décadas em que a preocupação foi centrada no binômio taxa de lotação e sistema de pastejo,
também influenciado pela escola americana, cujos pesquisadores consideraram como
prioritário dirigir seus estudos para o equilíbrio entre o ganho de peso por animal e por área. A
partir da década de 70, houve reconhecimento do conflito entre a condição do pasto necessária
à obtenção de elevadas taxas de crescimento, e aquela necessária à otimização do consumo
animal e da produção aproveitável de forragem. Comentaram os trabalhos clássicos de
Hodgson e seus colaboradores.
Alongamento e senescência de folhas foram mostrados como processos separados, pela
primeira vez em 1983 por Bircham e Hodgson (1983) e as conclusões que se tira deste
trabalho é que em pastos baixos, a produção liquida é baixa devido à baixa produção de folhas,
enquanto que em pastos de altura media, a produção é relativamente constante e próxima do
máximo, em uma faixa de diferentes alturas. Em pastos altos, a produção liquida é diminuída
devido à alta taxa de morte de folhas. Também ressaltou a importância do conhecimento dos
processos envolvidos nas três etapas de produção – crescimento, utilização e conversão
(HODGSON, 1990). Da Silva e Corsi (2003) comentaram que estas etapas possuem
eficiências contrastantes e que maiores ganhos são obtidos apenas na fase de utilização cuja
eficiência pode variar de 40 a 80%, sendo cerca de 20 vezes maior que nas outras duas fases.
Esta maior eficiência, provavelmente se deve ao fato de que a maioria dos processos
relacionados com a colheita de forragem pelo animal em pastejo seja passível de manipulação
e monitoramento. A partir daí a pesquisa passou a dar uma maior ênfase nos aspectos de
morfogêneses e ecofisiologia de gramíneas.
Os trabalhos desenvolvidos por Hodgson e seus colaboradores foram em pastagens de
Azevém perene que é a planta forrageira mais estudada sobre aspectos da sua morfologia,
fisiologia, processos determinantes de produção, desempenho animal, relação entre as suas
características estruturais e comportamento ingestivo de animais em pastejo. Segundo Da
Silva e Corsi (2003), provavelmente jamais poderá ser obtido para uma outra espécie
forrageira o mesmo volume de informações, dado o atual cenário da pesquisa nacional e
internacional, caracterizado por um numero enorme de novas espécies e cultivares de plantas e
a escassez de recursos financeiros para a condução de estudos semelhantes. E ainda que “toda
e qualquer oportunidade de realização de inferências orientadas e baseadas nos conceitos
gerados para essa planta correspondem a uma economia enorme de tempo e recursos”.
Seguindo este objetivo em 1995 foi implantada, no Departamento de Zootecnia da ESALQ,
uma linha de pesquisa cujo enforque básico era compreender as respostas funcionais de
plantas forrageiras tropicais e subtropicais através da avaliação e conhecimento de suas
características morfológicas e fisiológicas.

Os protocolos e procedimentos experimentais análogos àqueles utilizados para Azevém
perene foram devidamente adaptados e utilizados, de forma a permitir a geração de um banco
de dados diretamente comparável com aquele existente. Foram realizados trabalhos com
Cynodon - Tifton 85, Florakirk e Coastcross (PINTO, 2001), Brachiaria - capim Marandu
(LUPINACCI, 2002; GONÇALVES, 2002) e Panicum - capim Mombaça (UEBELE, 2002).
Para Cynodon e capim Marandu foram conduzidos experimentos de forma análoga ao
trabalho clássico de Bircham e Hodgson (1983), realizado com Azevém perene, com
condições de altura do relvado mantidas em equilíbrio dinâmico através de lotação continua e
taxa de lotação variável com ovinos (5, 10, 15 e 20 cm) e bovinos (10, 20, 30 e 40 cm),
respectivamente. Estas alturas foram planejadas para gerar condições de relvado variando de
pastejo intenso a pastejo leniente.
Já para o capim Mombaça os experimentos foram conduzidos sob regime de
desfolhação intermitente, utilizando método de lotação rotacionada e foram estabelecidas
como metas alturas de resíduo de 30 e 50 cm e como metas de pré-pastejo os níveis de 95 e
100% de interceptação luminosa do relvado. A altura de 30 cm de resíduo visava propiciar
condições eficientes de colheita da forragem disponível e a de 50 cm representaria a condição
normalmente encontrada nas fazendas. Apesar de já ter sido demonstrado que em relvados de
Azevém perene a máxima taxa de acúmulo de forragem é obtida quando a interceptação
luminosa pelo relvado é de 95%, foi definido o índice 100% de interceptação luminosa para
avaliar se o processo de produção de forragem continuaria acima de 95% devido ao
alongamento de hastes, característica do habito de forrageiras de crescimento ereto como o
capim Mombaça.
Os resultados revelaram padrões dinâmicos de acumulo de forragem muito
semelhantes àquele descrito originalmente para Azevém perene, variando apenas o valor
absoluto das taxas dos processos observados (crescimento, senescência e acúmulo). Para o
Cynodon os resultados revelaram uma amplitude de condições de relvado de 10 a 20 cm na
qual as taxas de acumulo foram relativamente constantes e para o capim Marandu equilíbrio
semelhante ocorreu em relvados mantidos entre 20 e 40 cm.
Gomide et al., (1997) já haviam encontrado resultados semelhantes para Brachiaria
decumbens quando avaliaram alturas do relvado de 10, 20, 30, 40 e 50 cm, e encontraram
maiores taxas de acúmulo de forragem e menores taxas de senescência entre as alturas de 20 e
40 cm. Este fato indica grande flexibilidade de manejo do pastejo em condições de campo.
Para capim Mombaça os resultados revelaram um padrão dinâmico de acumulo de
forragem de forma semelhante ao relatado por Brougham (1956) para Azevém perene. A
rebrota foi iniciada imediatamente após o pastejo por meio de acumulo de folhas e a partir de
95% de interceptação luminosa o processo de acumulo sofreu mudança, passando de uma
redução no acumulo de folhas e aumento acentuado no acumulo de hastes e material
senescente. O melhor resultado ocorreu com a combinação de resíduo de 30 cm com 95% de
interceptação luminosa, devido à maior colheita de forragem em função do pastejo mais baixo
e menor ocorrência de senescência.
Devido à dificuldade em se adotar a mensuração da interceptação luminosa como
critério de manejo do pastejo em condições de campo, se usou a altura do relvado que se
revelou durante o período experimental como sendo um parâmetro consistente para substituir a
interceptação luminosa independente da época do ano, altura de resíduo e estádio fisiológico
da planta forrageira. Concluiu-se que o manejo do pastejo do capim Mombaça deveria ser
realizado com uma altura de resíduo de 30 cm e com pastejos iniciados com 90 cm de altura
(BUENO, 2003; Carnevalli, 2003, citado por DA SILVA e CORSI, 2003).

Trabalhos realizados com capim Tanzânia sob regime de desfolhação intermitente
revelaram que a condição de 95% de interceptação luminosa do relvado foi caracterizada por
uma altura de 65 a 70 cm do mesmo independente da massa de forragem do resíduo e que 30
cm de altura de resíduo também é recomendado para esta planta.
2.9.2. Respostas de animais a regimes de desfolhação
Em pastagens de Azevém perene as respostas de animais em pastejo em termos de
consumo de forragem e desempenho animal foram descritas e correlacionadas com variações
em estrutura de relvado, sendo que, de forma geral o consumo e o desempenho aumentam com
aumentos em altura do relvado, a massa de forragem, o resíduo pós-pastejo ou a oferta de
forragem (DA SILVA e CORSI, 2003). O aumento, contudo tende a um limite especifico para
espécie e categoria animal, tendo sido determinado 6 cm para ovelhas e cordeiros e 10 cm para
bovinos adultos em pastagens de Azevém perene.
Estudos com plantas forrageiras de clima tropical e subtropical têm indicado um
padrão semelhante de resposta dos animais em pastejo. Em relvados de Cynodon o
desempenho de cordeiros e borregas foi otimizado com altura de relvado de 15 cm, sendo que
este valor, como abordado anteriormente, esta dentro da faixa de 10 a 20 cm de altura de
relvado para a produção eficiente de forragem pela pastagem. Para o capim Marandu o pastejo
foi realizado por bovinos, em crescimento, com valores ótimos de consumo e desempenho
acima de 30 cm de altura de relvado, condição de relvado que esta dentro da faixa de 20 a 40
cm de altura do relvado para a produção eficiente de forragem para a planta forrageira.
Para o capim Mombaça, os tratamentos com pastejos iniciados com 95% de
interceptação de luz pelo relvado resultaram em forragem com valores mais elevados de
proteína bruta e disgestibilidade, conseqüência de uma maior proporção de folhas e menores
proporções de caules e material morto na massa de forragem em pré-pastejo. O processo de
florescimento foi efetivamente controlado através da associação entre o resíduo mais baixo (30
cm) e o pastejo mais freqüente (95% de interceptação luminosa).
Segundo Da Silva e Corsi (2003), as respostas de animais em pastejo estão diretamente
relacionadas com a condição e/ou estrutura do relvado de forma semelhante à relatada para as
plantas forrageiras. Esse padrão é consistente e se aplica tanto para plantas e animais em
pastagens de clima temperado como de clima tropical e sub-topical.
2.10. Custo de Produção de Volumosos
Aguiar vem a alguns anos levantando custos de produção em propriedades comerciais
no projeto de pesquisa da FAZU e os têm comparado com os custos levantados por outros
profissionais. Na Tabela 14 estão alguns custos médios dos principais volumosos usados na
alimentação de bovinos.

Tabela 14- Custos de alimentos concentrados e volumosos
Alimento
Concentrados
Feno Gramíneas
Sil. Capim Elefante/PC (20%)
Pré-secado Gramíneas
Silagem Capim Elefante
Silagem Braquiarão Inoculada
Silagem de Milho
Silagem de Girassol
Silagem de Tanzânia
Silagem de Sorgo
Cana + Uréia Corte Mecânico
Cana + Uréia Corte Manual
Cana Irrigada + Uréia Corte Mecânico
Cana Irrigada + Uréia Corte Manual
Pastagem Intensiva Irrigada
Pastagem Intensiva Não Irrigada
Pastagem Extensiva

t MS/ha

R$/t MO

20
40
20
40
25
14
15
30
15-20
24-30
24-30
36-45
36-45
40-50
25-35
8-10

171
70
82
60
39
55
39
57
36
19
22
21
25
14
8
3

R$/t MS
400
214
213
204
180
164
157
140
143
140
63
73
69
82,5
65
50
15-17

FONTE: A Nata do Leite (2002/2003); Boletim do Leite (2002/2003); Corrêa e Pott (2001);
Aguiar (2001ª,2002a, 2002b, 2002f, 2004b, 2004c).

Observa-se que o alimento volumoso de custo mais baixo é a pastagem manejada
extensivamente, apesar da produtividade da terra ser baixa, da ordem de 8 a 10 t de
MS/ha/ano, quantidade de forragem suficiente para alimentar entre 1 a 1,25 UA/ha ao longo
do ano. Depois os volumosos com menores custos de produção são as pastagens intensivas
sem e com irrigação que produzem volumosos com custos três a quatro vezes maiores que o
volumoso produzido em uma pastagem extensiva, mas a produtividade de forragem é
suficiente para alimentar entre 3,7 a 5 UA/ha nas pastagens intensivas e 6 a 7,5 UA/ha nas
pastagens intensivas irrigadas. O volumoso suplementar de menor custo é a cana corrigida
com uréia sob irrigação ou sem ser irrigada, com corte manual ou mecânico. O custo da t de
MS produzida pela cana não chega ser o dobro do custo produzido em pastagens intensivas
irrigadas ou não irrigadas. Como volumosos de custo médio encontramos as silagens de
diferentes culturas cujos custos são três a quatro vezes mais altos que o volumoso de pastagens
intensivas. Como volumosos de custo alto encontramos os pré-secados e fenos de gramíneas,
cujos custos são três a 5 vezes mais caros que o volumoso de pastagens intensivas.
Nussio, citado por Yassu (2003) orientou estudantes de pós-graduação do
Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP, de Piracicaba, que conduziram um estudo que
comparou o desempenho de diferentes alimentos volumosos suplementares com a cana
cortada manual e mecanicamente e concluíram que a cana se destacou em todos os itens
avaliados. Produziu o maior volume de MS por hectare e o menor custo da tonelada de MS
(Tabela 15), corroborando com os dados citados por Aguiar na Tabela 14.

Tabela 15- Parâmetros agronômicos, nutricionais e custos de produção de volumosos
suplementares.
Parâmetros
agronômicos
(MV) t/ha
(MS) t/ha
NDT (%)*
PB (%)*

Sorgo

Girassol

Tanzânia

40
12,8
64
9,4

43
12,8
64
10,5

Total/R$/ha
Total/R$/t/MV
Total/R$/MS
* na matéria seca.

1.935
48,39
151,23

1.968
46,31
154,375

86,5
17,3
57
7,8
Custos
2.755
31,89
159,45

Milho
safra
35
11,1
69
8,7

Milho
safrinha
26
7,6
64
12

Cana
manual
72
21,7
59
11

Cana
mecanizada
72
21,7
59
11

1.948
56,43
176,33

1.704
64,61
222,80

2.626
36,35
121,15

1.892
26,19
87,30

FONTE: Nussio, citado por Yassu (2003).

2.11. Viabilidade Econômica do Uso de Diferentes Volumosos para Bovinos de Corte
Aguiar (2001)a simulou sistemas de engorda de bovinos de corte em uma propriedade
com área útil de 1.000 ha usando diferentes tipos de volumosos isoladamente ou de forma
combinada com pastagem. No período em que este trabalho foi escrito o autor usou como
indexadores os valores da arroba do boi gordo no Estado de São Paulo, o valor do dólar
americano comercial e o salário mínimo, que estavam cotados a R$ 40,0; R$ 1,95 e R$ 151,0,
respectivamente.
Parâmetros usados no sistema de confinamento
Peso na entrada do confinamento = 380 kg.
Peso na saída = 470 kg
Ganho médio diário = 1,0 kg

Tabela 16- Exigências de animais pesando entre 380 e 470 kg para ganho diário de 1,0
kg.
PB (Kg
1,0

NDT (Kg)
7,0

Ca (g)
28

P (g)
23

A composição dos diferentes volumosos foram obtidas dos trabalhos de Nussio et al.,
(1999), Aguiar (2001)a e Nussio, citado por Yassu (2003).
O concentrado formulado era composto por milho, farelo de soja, mistura uréia:fonte
de enxofre, minerais, aditivos em diferentes proporções de acordo com o déficit nutricional
deixado pelo volumoso.
Foram simulados dois modelos de produção diferentes: o primeiro considerou que toda
a área da propriedade fosse explorada para a produção de volumosos suplementares e os
animais seriam confinados o ano inteiro (Tabela 17).

Tabela 17- Comparação da viabilidade econômica de sistemas de produção de carne em
confinamento usando diferentes volumosos conservados.
Sistema
Produção (t MS/ha)
Custo (R$/t MS)
Custo em 1.000 ha (R$)
kg MS/boi/dia (425 kg pv), inclui 10%
de perdas
Numero de bois confinados/há
Numero de bois confinados na fazenda
kg concentrado/boi/dia
t. MS concentrado/ha
t. de MS total
Custo da t MS do concentrado (R$)
Custo total com concentrado (R$)
Custo total alimentação (R$)
Outros custos (R$)
Custo total (R$)
@/ha/ano
Custo da @ (R$)
Receita (valor de R$ 40,0/@)
Margem (R$)

Sistema I
23
116,0
2.668.000
10,5

Sistema II
30
56,0
1.680.000
9,5

Sistema III
40
90,0
3.600.000
9,0

Sistema IV
30
86,0
2.580.000
9,0

6,00

8,65

12,1

9,13

6.001
3,0
6,58
6.580
250
1.645.000
4.313.000
474.430
4.787.430
72
66,5
2.880.000
- 1.907.430

8.651
3,5
11
11.000
232
2.552.000
4.232.000
465.520
4.697.520
104
45,0
2.880.000
- 537.520

12.100
4,5
20,8
20.800
207
4.305.600
7.905.600
869.000
8.775.000
146
60,0
5.844.480
- 2.930.520

9.130
4,5
15
15.000
207
3.105.000
5.685.000
625.350
6.310.350
109,5
57,5
4.380.000
- 1.930.350

Sistema I – toda a área é usada para produzir silagem de milho na safra (15 t MS/ha) e sorgo
na safrinha (8 t MS/ha).
Sistema II – toda a área com cana corrigida com 1% de uréia.
Sistema III – toda a área com capineira de capim elefante.
Sistema IV – toda a área com mombaça/Tanzânia para ensilagem.
kg de MS/boi/dia é com base em dados da literatura.
kg de concentrado/boi/dia – com base na suplementação do déficit deixado pelo volumoso.
Custo/t MS do concentrado – com base nos preços dos alimentos em janeiro de 2001.
Indexadores: arroba do boi gordo, SP: R$ 40,0; Dólar Comercial Americano: R$ 1,95 e
Salário Mínimo: R$ 151,0, respectivamente.
FONTE: Aguiar (2001)a.

Observa-se que nenhum dos sistemas avaliados com o uso da área útil da propriedade
somente para a produção de volumosos para confinamento foi economicamente viável e todos
tiveram prejuízos. Nem a melhor qualidade e maior consumo da silagem de milho, nem o
menor custo da tonelada da cana e nem a alta produtividade do capim elefante possibilitou o
sucesso econômico da atividade exclusiva do confinamento. No sistema I com silagem de
milho e sorgo 38% do custo da alimentação foi com alimentos concentrados; no sistema II, o
concentrado correspondeu por 60% do custo da alimentação; e representou 54% e 55% nos
sistemas III e IV, mas mesmo assim, o custo mais alto da arroba produzida foi no sistema que
menos se usou concentrado, que é no I, refletindo que os custos com a silagem de milho/sorgo
são altas, mesmo para produtividade de 23 t MS/ha ou 69 t de silagem/ha, produtividade esta
muito longe das comuns 20 a 30 t de silagem/ha. À medida que o custo do volumoso vai
ficando mais baixo o item custo de concentrado aumenta proporcionalmente, mas mesmo

assim o custo de produção da arroba cai, refletindo que é o custo do volumoso produzido é que
determina a queda ou aumento no custo da arroba produzida.
Uma alternativa mais usual é a de usar parte da propriedade com pastagem e outra
parte para a produção de forragem para a seca, como exemplificado na Tabela 18. Como se
observa, ao contrario dos sistemas de produção baseados apenas no confinamento, os sistemas
que usam de 70 a 79% da área da fazenda com pastagem intensiva proporcionam margem
positiva. O sistema de produção estacional (Sistema V) foi o mais eficiente e deixou a maior
margem de lucro, seguido do Sistema II que usa a cana como volumoso suplementar para a
seca. Como o produtor brasileiro dificilmente trabalha com sistemas estacionais, o sistema que
usa 73% da área da fazenda com pastagem intensiva e 27% com cana, seria o mais lucrativo.

Tabela 18- Comparação entre sistemas de produção de carne usando parte da
propriedade com pastagem intensiva e parte da propriedade destinada a
produção de volumosos suplementares para confinamento.
Sistema
MS (t/ha/ano)1

Sistema I
Pasto: 30
Silagem: 23
700 ha pasto =
21.000
300ha
silagem= 6.900

Sistema II
Pasto: 30
Cana: 30
730 ha pasto
=21.900
270 ha de cana
= 8.100

Custo da t MS (R$)

Pasto = 30
Silagem = 116

Pasto = 30
Cana = 56

Custo total em 1.000 ha (R$)

Pasto = 630.000
Silagem = 800.400
Total = 1.430.400

MS em 1.000 ha (t)

UA/ha

Bois na fazenda

kg concentrado/boi/dia confinado
t. MS concentrado

Custo t MS do concentrado (R$)
Custo total concentrado (R$)
Custo total alimentação (R$)
Outros (R$)

Custo total (R$)
@/ha/ano
Total de @

Custo da @ (R$)
Receita (valor de R$ 40,0/@)
Margem total (R$)
Margem/ha (R$)

Pasto =
657.000
Cana =
453.600
Total =
1.110.600
Pasto chuva = 7
Pasto chuva =
Pasto seca = 1,4
7
Conf. = 14
Pasto seca =
1,4
Conf. =16
Pasto chuva = 6.934 Pasto chuva =
Pasto seca = 1.157
7.231
Conf. Seca = 4.447 Pasto seca =
1.207
Conf. Seca =
4.574
3,0
3,5
4.447 bois
4.574 bois
confinados 180 dias confinados 180
= 2.401
dias = 2.882
250,0
232,0
600.353,0
668.553
2.030.753
1.779.153
Conf. 154.083
Conf. 123.437
Pasto 121.365,0
Pasto =
Total = 275.448
126.570
Total =
250.000
2.306.201,0
2.029.160
60,0
62,2
33.403 a pasto
34.835 pasto
26.682 conf.
27.444
Total = 60.085
Total = 62.279

38,38
2.403.400
+ 97.199
+ 97,0

32,58
2.491.160
+ 462.000
+ 462,0

Sistema III
Pasto: 30
Capineira:40
790 ha pasto
=23.700
210 ha
capineira =
8.400
Pasto = 30
Sil. C. elef. =
90
Pasto =
711.000
Sil. Capim =
756.000
Total =
1.467.000
Pasto chuva =
7
Pasto seca 1,4
Conf. = 22

Sistema IV
Pasto: 30
Ensilado: 30
700 ha pasto =
21.000
300 ha pasto
sil. = 9.000

Sistema V
Pasto: 30

Pasto = 30
Sil. Pasto = 86

Pasto = 30

Pasto =
900.000

Pasto chuva =
7.825
Pasto seca =
1.306
Conf. Seca =
4.891
4,5
4.891 bois =
3.962

Pasto =
630.000
Sil. Pasto =
774.00
Total =
1.404.000
Pasto chuva =
7
Pasto seca =
1,4
Conf. = 16
Pasto chuva =
6.934
Pasto seca =
1.157
Conf. Seca =
5.082
4,5
5.082 bois =
4.117

207,0
820.074
2.287.000
Conf. 173.360
Pasto =
136.965
Total =
310.360
2.597.360
67
37.696 a pasto
29.346 conf.
Total = 67.000

207,0
852.158
2.256.158
Conf. 179.000
Pasto =
121.365
Total =
300.225
2.556.383
64
33.403 a pasto
30.492 conf.
63.895

38,76
2.680.000
+ 82.640
+ 82,6

40,0
2.555.800
0,0
0,0

1.000 ha =
30.000

Chuva = 7
Seca = 1,4

Pasto chuva
= 9.906
Pasto seca =
1.653

0,0
0,0

0,0
900.000
128.805

1.028.805
47,7
Chuva =
42.761
Seca = 4.959
Total =
47.720
21,56
1.908.800
+ 879.995
879,9

Agora temos na tabela 19 um resumo dos sistemas avaliados.

Tabela 19- Resumo do resultado econômico dos sistemas de produção avaliados neste
trabalho.
Sistema

I conf.

I pasto

II conf.

II pasto

III conf.

@/ha/ano
Custo/@
Lucro/@
Lucro/ha

72,0
66,5
- 26,5
- 1.908

60,0
38,38
1,62
97,2

104,0
45,0
- 5,0
- 520,0

62,2
32,58
7,42
462

146,0
60,0
- 20
- 2.920

III
pasto
67,0
38,76
1,24
83,0

IV conf.
109,5
57,5
- 17,5
- 1.916

IV
pasto
64,0
40,0
0,0
- 1.916

Pasto
47,7
21,5
18,4
880

FONTE: Aguiar (2001)a

O sistema de produção estacional a pasto foi o que apresentou a menor produtividade
(47,7 @/ha/ano), mas foi a opção mais lucrativa, enquanto que a o sistema que usa a silagem
de capim elefante (21% da área da fazenda) foi o que apresentou a maior produtividade e o
maior prejuízo, demonstrando ai que o sistema de produção estacional a pasto é o mais
lucrativo devido aos menores custos com alimentação e em sistema de confinamento não é a
produtividade que determina o resultado econômico positivo. É comum a abordagem do
produtor e de alguns consultores “se não seria mais viável usar toda a pequena área de sua
propriedade para produzir alimentos e confinar os animais em vez de usar a pastagem”. A
opção que usa silagem de pasto foi o único que não deu lucro quando se usou parte da área da
fazenda para pastejo. O custo por tonelada da matéria original da silagem de capim é baixo,
mas como o teor de matéria seca da forragem é baixo, acaba-se tendo um custo alto por
tonelada de MS, que é o dado que interessa. Alem do alto custo de produção deste volumoso,
o custo para fornecê-lo é mais alto devido ainda ao baixo teor de MS da forragem e isso
implica no transporte de muita água dos silos para os cochos. A campo é normal encontrar
forragem picada para ensilagem com apenas 40 kg de MS/m3 sendo que o metro cúbico de
forragem de pasto picada pesa em torno de 200 kg (CORSI et al., 2000).
É preciso que mais trabalhos sejam desenvolvidos na analise de sistemas intensivos
que ensilam o próprio pasto para determinar níveis mais altos de produtividade por área,
técnicas para aumentar o nível de MS da silagem, idades de corte mais avançadas, aumento na
eficiência de colheita das maquinas forrageiras, já que esta pratica tem sido adotada por
produtores e recomendada por consultores, mas precisa desenvolver uma visão mais critica e
centrada na viabilidade econômica de novas opções que surgem. Se a visão for simplista o
produtor e o técnico, concluirão que é realmente viável ensilar o próprio pasto já que parece
ser simples por já está plantado, por ter mais flexibilidade no momento de colheita e por não
precisar picar o alimento diariamente como na cana. Neste sentido deve aumentar o interesse
também da ensilagem da cana e do uso de aditivos durante o seu preparo.
Por enquanto a ensilagem do pasto seria recomendada não como um fim, e sim como
um meio que possa contribuir, principalmente no ajuste da pressão de pastejo no verão quando
normalmente a disponibilidade de forragem é maior que a sua demanda. E esta pratica deve
ser adotada apenas em sistemas onde a produtividade de forragem seja muito alta e não para
armazenar um pequeno excedente de forragem de baixa qualidade que se tem em pastagens
não adubadas em um curto período de tempo na estação chuvosa, como tem sido visto. Nesta

condição é melhor ensilar o excedente de forragem que perder a sua qualidade e quantidade,
mas a maior parte do volumoso suplementar deveria vir de áreas de cana.
No trabalho de Nussio, citado por Yassu (2003), a cana se destacou não apenas com a
maior produção de MS e o menor custo da MS, mas produziu em confinamento a arroba mais
barata, tanto para ganho de 850 g como para 1.250 g, e a maior margem liquida por hectare
(Tabela 20) corroborando com os dados citados por Aguiar (2001)a e apresentados neste
trabalho.

Tabela 20- Simulação de custos e receitas por rações.
Parâmetros
agronômicos

Sorgo

Volumoso na dieta (%)
Custo da dieta/t/R$
Custo @/R$
Receita líquida/ha/R$
Receita líquida/@/R$

78,18
200,25
48,54
638,91
9,50

Volumoso na dieta (%)
Custo da dieta/t/R$
Custo @/R$
Receita líquida/ha/R$
Receita líquida/@/R$

34,40
259,89
41,35
3.847,33
16,60

Girassol

Tanzânia

Milho
Milho
Cana
safra
safrinha
manual
Ganho de Peso Diário 850 g/cab/dia
59,29
60,97
95,57
80,85
66,79
200,08
229,01
203,08
251,23
193,18
48,50
55,51
49,22
60,89
46,83
630,31
291,05
418,60
-113,12
1.495,98
9,50
2,50
8,80
-2,90
11,17
Ganho de Peso Diário 1.250 g/dia
41,91
35,47
29,30
34,78
26,84
257,23
269,44
258,12
279,77
253,74
45,03
40,35
41,41
43,37
41,55
3.778,12
5.849,32
2.694,18 1.736,45 7.882,33
13,00
17,15
16,60
14,60
16,50

Cana
mecanizada
66,79
170,57
41,34
2.229,78
16,70
29,30
243,82
39,25
8.616,14
18,80

FONTE: Nussio, citado por Yassu (2003)

3. CONCLUSÕES
As opções de volumosos são muitas, desde as tradicionalmente usadas, tais como as
pastagens, as silagens de milho e sorgo, a silagem de capim Elefante, a cana-de-açúcar, os
fenos e as palhadas. Como inovações tecnológicas podemos destacar a pesquisa e a adoção
pelos produtores de culturas não convencionais, tais como o milheto e o girassol,
principalmente para ensilagem; a silagem de forragem produzida na pastagem, o corte
mecânico da cana-de-açúcar, a ensilagem da cana-de-açúcar, os pré-secados de gramíneas e
leguminosas. Devemos destacar também como inovações tecnológicas maquinas para
ensilagem e pré-secagem que vem sendo lançadas pela indústria e que tem suportado a adoção
das inovações tecnológicas na produção de volumosos suplementares. A pesquisa e a adoção
pelos produtores de aditivos inoculantes bacterianos e enzimas digestivas têm crescido e a
industria tem dado suporte lançando vários produtos no mercado
Neste trabalho se enfatizou o volumoso produzido na pastagem devido à importância
deste sistema de produção para a pecuária de corte nacional. Como inovações tecnológicas em
sistemas de pastejos poderiam ser destacadas o lançamento de cultivares de espécies forrageira
s exóticas e nativas, o interesse pela consorciação de pastagens sendo renovado pela pesquisa
e pelos produtores, a integração agricultura:pecuária, impulsionada pela crescente adoção do
sistema de plantio direto, a intensificação da pastagem pelo uso intensivo do pastejo, o uso de
modelagem para recomendações de adubação, o manejo da adubação após o pastejo, a

intensificação da produção através da irrigação da pastagem, o manejo do pastejo orientado
pela estrutura do relvado.
Sobre a analise da viabilidade econômica das opções de volumosos podemos destacar
como uma inovação tecnológica o levantamento de custos de produção e analise econômica da
atividade. Planilhas em Excel, e softwares específicos tem facilitado este árduo trabalho.
O levantamento dos custos de produção resultaram que o volumoso de menor custo é a
forragem produzida em pastagens extensivas, seguido em ordem crescente pelos custos em
integração agricultura:pecuária, pastagem intensiva, pastagem intensiva irrigada, cana com
corte mecânico, corte irrigada com corte mecânico, cana com corte manual, cana irrigada com
corte manual, silagens em geral, pré-secados e fenos.
A analise de sistemas de produção de carne utilizando diferentes opções de volumosos
resultou que o menor custo de produção e o maior lucro pode ser alcançado em sistemas de
pastejo. Como volumoso suplementar a cana tem se demonstrado como a opção com menor
custo de produção e maior lucro por arroba e por hectare.
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