


HISTÓRICO E 
REPRESENTATIVIDADE

DAS SUPLEMENTAÇÕES



Histórico das suplementações:

Marco Terêncio Varrão. 115 – 27 antes de Cristo
• Fornecimento de alimentos adicionais para equinos, aves, caprinos, ovinos, suínos e 

bovinos.
• Estabeleceu a importância da condição corporal das vacas para o desempenho 

reprodutivo.
• Preparo de touros para a estação de monta.
• Adotou estação de monta.
• Adotava a relação de 1 touro para 35 vacas, podendo variar.
• Sugeriu época propicia para castração de machos: 2 anos.
• Produtividade da mão de obra: 1 homem para 80 a 100 ovelhas, 2 homens para 50 

Éguas.
• Suprimento de sal para cavalos.



Histórico das suplementações:

Joaquina de Pompéu – 1785
Suplementação com sal comum para bovinos destinados ao abate 
em Ouro Preto.

Bens de Dona Joaquina:
Sabe-se que quando de seu falecimento deixou 1345 léguas 
quadradas, aproximadamente 48.400 em quadros o que 
corresponde atualmente 4.840.000.000 hectares quadrados de 
hoje (todo o município atual de Pompéu e outra grande extensão 
onde hoje encontra-se os municípios de Paracatu e Unaí.)
53.932 reses de criar; 9 mil éguas e 2411 juntas de boi. 



Histórico das suplementações:

Reino Unido – 1790
Fornecimento de Calcário para Canárias, melhorou a postura.

África do Sul – 1920 a 1930
Primeira mistura de minerais: Sal comum + Farinha de Ossos.

Reino Unido e Austrália após 1930
Inclusão dos elementos químicos: Cobre, Cobalto, Zinco e Manganês nas misturas de 
minerais.



Histórico das suplementações:

Barlett e Blaxter – 1946

No Reino Unido descobriram que vacas ingeriram 9,9kg de feno de qualidade media 
mas só consumiram 4,5kg de palha de aveia (+ ou – 3% Proteína).

Por que o consumo de palha de aveia era baixo?
1. Taxa de digestão muito lenta (Muita fibra e Baixa concentração proteica)
2. Mais tempo de retenção dos resíduos não digeridos no trato alimentar.

Já havia o conhecimento de que a suplementação de Proteína Bruta, na forma de farelos ou 
de Ureia, pode aumentar a taxa de digestão de forrageiras de baixa qualidade 



Qual foi o próximo passo?

Fornecer palha de Aveia para vacas suplementadas com Ureia que variavam de 25 a 150g / 
animal / dia.

Quais foram os resultados obtidos com 50 e 75 gramas de Ureia ?
1. Digestibilidade sem Ureia: 43%

2. Digestibilidade com Ureia: 48% =  + 11%
3. Consumo de matéria seca sem Ureia: 4,5 Kg

4. Consumo de matéria seca com Ureia: 6,3 Kg         =  + 40%



O que isso significou na prática no Brasil?

Os Professores J.A.C Viana e Homero Moreira, da escola de veterinária da UFMG na década 
de 70, começaram a criar produtos com o objetivo de fornecer Minerais e Ureia para 
bovinos mantidos a pasto, no período seco do ano. O que se buscava era um suplemento de 
baixo custo que impediria a perda de peso ocorrida na seca. Foram propostos os 
suplementos de natureza múltipla.
O Prof. Sérgio Reis e o Dr. Nilson Azevedo da Epamig, lançaram no mercado os proteinados
para baixo consumo nos anos 80. Era recomendado 0,05% ou 50g para cada 100 Kg de 
bovino.
Na década seguinte a Dra. Heloise Duarte com o Prof. Décio Graça e o Dr. Erley Pereira 
lançaram na região de Carlos Chagas os produtos para consumo maior, que serão citados a 
seguir.
O sucesso foi estrondoso e a tecnologia saiu de Belo Horizonte e espalhou-se por todo o 
pais e já é utilizada até mesmo nos Estados Unidos.



Leitepéu Secas 100g > 100 Kg P.C
Leitepéu Energético 200g > 100 Kg P.C
Leitepéu Transição 200g > 100 Kg P.C
Leitepéu Aguas 200g > 100 Kg P.C
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Como aumentar a produtividade a pasto?

• Maximizar a produção do pasto ( Passado x Presente).
• Melhorar a utilização pelo bovino.
• Aumentar a conversão alimentar.



Como aumentar a produtividade a pasto?

Cenário 1

Lotação animal baixa, numa pastagem com muita matéria seca, permite 
que o bovino consuma muito pasto e seja eficiente na produção de carne 
ou leite . Contudo. a utilização da pastagem é reduzida (sobra pasto). 
Porem pode ser utilizado na seca.
Cenário 2
Lotação animal alta, aumenta a utilização do pasto mas reduz a eficiência 
de conversão alimentar. A propriedade terá pouca disponibilidade de 
pasto na seca.



Soluções

Produzir Silagens.
Utilizar Subprodutos como o caroço de algodão, gérmen de milho, 
torta de algodão, casca de soja, etc.
Irrigar parte das pastagens.

Utilizar dietas altamente concentradas.
1. 80% ração + 20% Volumoso
2. 85% Milho + 15% Concentrado



O Milho como suplemento

Em 1904, Kennedy e outros concluíram que, na base de matéria seca, o milho maduro 
produziu o mesmo resultado que a silagem de milho úmido (35%) na terminação de novilhos.
Kennedy, W.S. et al. 1904. The feeding value of soft corn for beef production. Iowa. Agr. Exp. 
Sta. Bull. 75. Iowa State University
• Equinos – Cabresto Embornal
• Aves
• Suinos
• Ovinos
Utilizar Subprodutos como o caroço de algodão, gérmen de milho, torta de algodão, casca de 
soja, etc.
Irrigar parte das pastagens.



Ganho diário, ingestão de matéria seca e eficiência alimentar de 
bovinos alimentados com milho integral ou processado.

GANHO DIÁRIO INGESTÃO MAT. SECA CONVERSÃO ALIMENTAR

MILHO INTEIRO 1,45 8,58 5,95

LAMINADO SECO 1,45 9,44 6,59

LAMINADO A VAPOR 1,43 8,35 5,87

Owens et.al. 1997. J.A.S.75:868-879• Ganho de 0,9 a 1,0 Kg de P.C.
• Milho 5 Kg x R$1,70 = R$8,50
• Pellet 0,9 Kg x R$3,20 = R$2,90
• Custo total = R$11,40



Desempenho de bovinos
½ sangue Angus x ½  sangue Guzonel
Fase 1

Desmame aos 8 meses com 8,1@
Consumo de 25 Kg de Leitepéu Energético. Custo R$62,50.
Ganho diário: 0,88 Kg.

Fase 2
Permanência de 6 meses em pastagem irrigada.
Consumo de 106 Kg Leitepeu Energético Aguas. Custo R$265,00
Peso de entrada: 8,1@  Peso de saída: 13,5@
Ganho Diário: 0,9 Kg Irmãos Pimenta



Fase 3

Permanência de 4 meses a pasto.
Consumo de 120kg Leitepéu Energético. Custo R$ 300,00
Peso de entrada: 13,5@
Peso de saída: 17,37@
Ganho Diario: 0,97 Kg 

CUSTO TOTAL DAS 3 PRIMEIRAS FASES: R$627,50.

Desempenho de bovinos 
½ sangue Angus x ½  sangue Guzonel

Irmãos Pimenta



Fase 4
CONFINAMENTO 41 DIAS
• Trato fixo diário: 25 Kg de silagem + 1,2 Kg de Leitepéu Energético.

Desempenho de bovinos 
½ sangue Angus x ½  sangue Guzonel

TRATO FIXO NO PERIODO:
• Silagem 1025 Kg x R$0,09 = R$ 92,25
• Leitepéu Energético 49,2 Kg x R$2,50 = R$ 123,00

TRATO VARIÁVEL NO PERIODO
• Concentrado 114 Kg x R$1,86 = R$ 212,00
• CUSTO DA ALIMENTAÇÃO NO CONFINAMENTO  = R$ 427,25
• CUSTO DE ALIMENTAÇÃO TOTAL: R$ 1054,753



• Peso inicial: 17,37@
• Peso final: 20,27@
• Preço de venda: R$ 6856,00

Angus x Guzonel

• Peso Inicial: 17,23@
• Peso Final: 19,50@
• Preço de venda: R$ 6438,00

Nelore e Outros

Irmãos Pimenta



• Prenhez: R$ 120,00
• Manutenção: R$ 420,00
• Ouro Ureado Leitepéu – 70 Kg: R$ 190,00
• Ouro Fós Leitepéu: R$ 52,00

Custo total: R$782,00

Custo anual por vaca

Irmãos Pimenta



R$ 782,00

Custo total anual da vaca

Irmãos Pimenta

R$ 1054,753

Custo total da alimentação do bovino

R$ 1.836,75Total =



• Total de animais: 1600 
• Duração(dias): 63

Alimentação
• Silagem: 18 kg
• Concentrado: 1,3 Kg
• G.M.D: 0,9 Kg

Sequestro no início da estação chuvosa 
RC Agropecuária



• Média de peso dos animais (09/07): 474 Kg
• Média de peso dos animais (12/08): 540 Kg
• Média de peso dos animais (10/09): 581 Kg
• Ganho de peso diário médio no primeiro período (09/07 até 12/08 – 33 dias): 2,00 Kg
• Ganho de peso diário médio no segundo período (12/08 até 10/09– 28 dias): 1,46 Kg
• Ganho de peso diário médio de todo o período (09/07 até 10/09): 1,75 Kg

Desempenho dos touros Fazenda Bhavnagar
13º Leilão Elo do Norte



ALIMENTAÇÃO
• Silagem: 20 kg
• Feno: 0,5 Kg
• Concentrado: 4,5 Kg

Desempenho dos touros Fazenda Bhavnagar
13º Leilão Elo do Norte



A medição de dados é fundamental para a tomada de decisões.
O acompanhamento do ganho de peso e do consumo de MS, pode ser um 
bom indicativo para analisar se a atividade está sendo rentável ou não.
Não existe a mesma receita de bolo que se encaixe bem para todos 
produtores.

Considerações Finais
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