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Resumo: Objetivou-se elaborar uma revisão sobre o uso da suplementação proteico-energética na 
terminação de bovinos criados em pastagens tropicais. Os animais em pastagens exclusivas de baixa 
qualidade não conseguem atender suas exigências nutricionais de proteína, energia, minerais e vitaminas 
para obter ganhos satisfatórios nas diferentes épocas do ano. Deste modo, a manipulação nutricional por 
meio de suplementos dietéticos se apresenta como uma alternativa de recurso técnico para melhorar a 
utilização e aproveitamento das forrageiras tropicais e a produção animal. Existem diferentes fontes 
nutricionais de suplementação, destacando-se o suplemento mineral, suplemento mineral com ureia, 
suplemento mineral proteico e o suplemento mineral proteico-energético, que podem ser utilizadas de 
acordo com o tipo de necessidade nutricional requerida pelos animais e o nível de produção desejado. 
Vários os trabalhos têm focado na utilização de diversos tipos de suplementação e os resultados obtidos 
para as diversas categorias e épocas do ano variam conforme a fonte utilizada. A utilização de 
suplementação a pasto deve priorizar o aumento no desempenho animal, o máximo uso da MS da 
forragem, considerando a fonte alimentar de menor custo. 
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PROTEIN-ENERGY SUPPLEMENTATION IN THE FINISHING OF BEEF 
CATTLE RAISED IN TROPICAL PASTURES 

 
Abstract: The objective of this study was to review the use of protein-energy supplementation in the 
finishing of cattle raised on tropical pastures. Exclusive low-quality pasture animals are unable to meet 
their nutritional requirements for protein, energy, minerals and vitamins to achieve satisfactory gains at 
different times of the year. Thus, nutritional manipulation through dietary supplements is presented as a 
technical resource alternative to improve the utilization and utilization of tropical forages and animal 
production. There are different nutritional sources of supplementation, especially the mineral supplement, 
mineral supplement with urea, protein mineral supplement and protein-energy mineral supplement, which 
can be used according to the type of nutritional requirement required by the animals and the level of 
production wanted. Several studies have focused on the use of various types of supplementation and the 
results obtained for the different categories and seasons of the year vary according to the source used. The 
use of pasture supplementation should prioritize the increase in animal performance, the maximum use of 
forage DM, considering the lowest cost food source. 
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INTRODUÇÃO 
O Brasil desponta como grande potência na produção de carne bovina, e nos últimos anos assumiu 

importante papel na exportação de carne para diversos países (Andrade et al., 2015). O sistema de 
produção brasileiro apresenta vantagem quanto aos demais países pelo menor custo de produção, sendo 
baseado principalmente na criação de animais a pasto. 

Dentre as desvantagens do sistema estão fatores relacionados ao ciclo produtivo longo e produção 
irregular de massa forrageira de baixa qualidade que resultam em perdas econômicas (Moreira et al., 
2015). Desta forma a busca por estratégias técnicas que proporcionem melhor desempenho produtivo, 
aliado a um melhor retorno econômico devem ser implantados ao sistema de produção. 

A manipulação nutricional via diferentes tipos de suplementação (proteica, energética ou proteica-
energética) pode ser uma opção para aumentar a eficiência produtiva do animal, reduzir o ciclo de 
produção e aumentar o lucro (Oaigen et al., 2008). Outro aspecto positivo da suplementação nutricional 
tem como base a sazonalidade da produção de massa das forrageiras, onde no período das águas se 
apresenta com elevada produção de massa e com alto valor nutricional enquanto na seca se observa 
escassez de massa com baixo valor nutritivo (Koscheck et al., 2011). Assim, no período da seca a 
suplementação pode oferecer os nutrientes limitantes para atender as exigências nutricionais dos animais. 

Considerando os diferentes aspectos relacionados ao sistema de produção de bovinos de corte em 
pastejo, a presente revisão teve por objetivo evidenciar alguns trabalhos que utilizaram a suplementação 
proteica-energética na terminação de bovinos criados em pastagens tropicais.  

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Produção de bovinos a pasto 

O Brasil é um país de clima topical, com vasta extensão territorial e áreas que possibilitam o 
desenvolvimento da atividade pecuária, onde se destaca seu alto potencial produtivo para produção de 
carne bovina. Segundo Hoffmann et al. (2014), uma das principais características dos sistemas produtivos 
brasileiros é a disponibilidade dos recursos naturais disponíveis, o que permite o desenvolvimento de uma 
atividade com baixo custo de produção. Outro ponto a ser destacado é o uso predominante de gramíneas 
tropicais sob pastejo como principal fonte de alimento dos animais. 

Entretanto melhorias devem ser incorporadas aos sistemas extensivos, uma vez que, em sua 
maioria apresentam baixos índices de produtividade e com grandes áreas de pastagens degradadas, o que 
pode vir a inviabilizar o sistema de produção (Fernandes et al., 2015). Assim, o desenvolvimento de 
tecnologias que superem esses entraves e quepermita a cria e terminação de animais mais precoces, como 
o uso de suplementos nutricionais estratégicos, pode resultar em ciclos de produção mais curtos, maior 
giro de capital e melhora nos índices econômicos das unidades produtoras. 

Em sistemas extensivos de criação a principal fonte de alimentação dos ruminantes é o pasto, 
sendo extremamente importante compreender as inúmeras interações dos componentes deste ecossistema 
pastoril (solo-planta-animal), uma vez que, fornece os substratos para crescimento dos animais e 
apresenta variação quantitativa e qualitativa ao longo do ano, influenciados por fatores abióticos como 
temperatura, pluviosidade e radiação solar (Detmann et al., 2004). 

As principais forrageiras tropicais utilizadas para a formação/recuperação/renovação de pastagens 
cultivadas no Brasil, especialmente na região do Cerrado, são as espécies do gênero Brachiaria, com 
características agronômicas de boa adaptabilidade as condições edafoclimáticas tropicais, adaptadas a 
solos ácidos e com baixa fertilidade,de forma a viabilizar a pecuária nesta região (Corrêa, 2002; Silva 
Filho et al., 2014). Outras espécies comumente utilizadas são as pertencentes ao gênero Panicum 
maximum, que se destacam pela alta produção de massa, elevado valor nutritivo e adaptabilidade ao clima 
tropical, porém são plantas com maior exigência quanto a fertilidade do solo (Müller et al., 2002; Castro 
et al., 2016). 

No entanto, como destacado por Valle et al. (2000), as regiões como a do Centro-Oeste brasileiro 
apresentam grandes variações quanto a temperatura e umidade, tendo assim, épocas com grande 
incidência de chuvas e altas temperaturas (época das águas) e épocas com menor incidência de chuvas e 
temperaturas mais amenas (época das secas). Com isso, observa-se a existência de um comportamento 
estacional das plantas forrageiras com diminuição da produção de matéria seca (MS) e valor nutricional, 
com redução dos teores de proteína bruta (PB) e aumento da fração indigestível das planas forrageiras 
durante o período seco do ano (Detmann et al., 2005; Euclides, 2004) e o inverso na estação chuvosa. 
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Os efeitos da sazonalidade, associado a baixas concentrações de alguns nutrientes (sódio, 
nitrogênio, fósforo, enxofre, cobalto, iodo e outros nutrientes) presentes nas gramíneas tropicais, resultam 
em reduzido desempenho animal e baixa produtividade das propriedades produtoras de bovinos de corte à 
pasto, em decorrência das forrageiras não suprirem as exigências nutricionais para ganhos satisfatórios. 
Deste modo, ferramentas de manejo alimentar como a suplementação à pasto torna-se uma alternativa, 
tanto no período de seca como nas águas, pois resulta na complementariedade dos déficits nutricionais 
observados nas plantas forrageiras adaptadas as condições brasileiras (Detmann et al., 2001; Carvalho et 
al., 2005; Garcia et al., 2014). Assim, objetivou-se elaborar uma revisão sobre o uso da suplementação 
proteico-energética na terminação de bovinos criados em pastagens tropicais. 

 
 

Suplementação a pasto 
A suplementação é caracterizada como um complemento à dieta base, de forma a suprir os 

nutrientes que se encontram deficitários nas plantas forrageiras, para atender as exigências dos animais 
em pastejo (Reis et al., 1997; Oliveira et al., 2014). Portanto, estratégias adequadas de suplementação 
podem maximizar a utilização das forragens disponíveis quanto ao consumo e digestibilidade e permitir a 
obtenção de níveis satisfatórios de desempenho animal (Carvalho et al., 2005). 

O fornecimento de alguns nutrientes específico aos animais em pastejo, como a proteína bruta, 
estimula o maior consumo de matéria seca (MS) disponível, melhora a digestão e promove o uso mais 
eficiente da forrageira (Goes et al., 2010; Oliveira et al., 2014). Em vista disto, existem diferentes fontes 
nutricionais de suplementação, destacando-se o suplemento mineral, suplemento mineral com ureia, 
suplemento mineral proteico e o suplemento mineral proteico-energético (ou misturas múltiplas), que 
podem ser utilizadas de acordo com o tipo de necessidade nutricional requerida pelos animais e o nível de 
produção desejado (Brasil, 2004). 

A forragem como volumoso exclusivo deve fornecer energia, proteína, vitaminas e minerais de 
forma suficiente para os animais, contudo, nem sempre estes requisitos são atendidos principalmente nas 
épocas mais secas do ano. Neste período tem-se uma serie de nutrientes deficientes na planta, porém o 
mais limitante é o nitrogênio (N) que é fundamental para atender a demanda de proteína dos ruminantes 
(Oliveira et al., 2014).A principal fonte de proteína para os animais mantidos em pastagens é a proteína 
microbiana, que é sintetizada pelos microrganismos ruminais, a partir da utilização de esqueletos de 
carbono (oriundos das forragens) e N (resultantes da proteína degradável no rúmen (PDR) e reciclagem 
de saliva) necessários ao seu desenvolvimento e multiplicação (Van Soest, 1994). 

Portanto, o fornecimento de suplementos proteicos no período da seca como fonte de N resulta na 
multiplicação de bactérias fibrolíticas, que utilizam carboidratos fibrosos como substrato e garantem o 
aumento da taxa de digestão, do consumo voluntário, da síntese de proteína microbiana, e 
consequentemente melhora o aproveitamento da energia proveniente dos carboidratos fibrosos da 
forragem (Detmann et al.2004; Costa et al., 2015).  

Todavia, a utilização apenas do suplemento proteico nesta fase crítica do ano não é o suficiente 
para potencializar o ganho animal, pois este conseguirá atender de forma suficiente apenas exigências de 
mantença ou no máximo de pequenos ganhos, como observados por Quadros et al. (2016), que ao 
avaliarem novilhos da raça Nelore suplementados no período da seca com sal proteinado, obtiveram 
ganho de peso diário menores que 50 g/animal/dia.Assim a utilização de misturas múltiplas como 
suplemento na seca torna-se interessante, pois este suplemento proporciona aumento do consumo e 
digestibilidade das forragens de baixa qualidade e ganhos médios diários superiores de 0,73 
kg/animal/dia. Garcia et al. (2014) observaram ganhos superiores a 0,700 kg quando forneceram 
suplementação proteica-energética (0,8% do PV) a novilhos cruzados sob sistema de pastejo. 

Considerando o período das águas, observa-se alta produção de MS e melhor valor nutricional das 
forrageiras. Com isso a utilização da suplementação nesta fase visa otimizar o ganho de peso dos animais 
e reduzir a idade ao abate, pois nesta época as gramíneas tropicais ainda apresentam valor nutritivo 
inferior ao exigido para que os animais possam expressar todo seu potencial genético (Cabral et al., 
2008). 

No período chuvoso os teores de proteína bruta em gramíneas tropicais estão acima do mínimo 
exigido (7%) para a manutenção do crescimento das bactérias celulolíticas, não sendo o fator limitante 
para a obtenção ganhos expressivos. Desta forma a energia é considerada como prioridade nesta época do 
ano, estimulando uso de suplementos proteico-energético para potencializar o ganho e tornar a atividade 
economicamente viável (Oliveira et al., 2007; Oliveira et al., 2014). 
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Suplementação proteica-energética na terminação 

A etapa de terminação dos animais a pasto é extremamente importante, pois nesta fase a arroba do 
boi apresenta maiores custos de produção quando comparado a fase de recria destes animais. Este fator 
ocorre principalmente pelo tipo de deposição tecidual, sendo que neste período com o aumento do peso 
corporal os animais passam a aumentar a deposição de tecido adiposo, que consequentemente necessitam 
de uma maior quantidade de energia para a deposição de um quilo de peso corporal quando comparado 
com animais na fase de recria, em que se tem a utilização mais eficiente do alimento para a deposição de 
músculo (Resende et al., 2014).  

Neste contexto, o nutriente limitante para altos ganhos na fase de terminação a pasto é a energia, e 
como as gramíneas tropicais não conseguem atender as exigências dos animais, o uso do suplemento 
proteico-energético é fundamental para obtenção de ganhos expressivos, encurtar o ciclo de produção e 
aumentar a produtividade animal (Carvalho et al., 2005; Resende et al., 2014). 

Assim a suplementação proteica-energética ou mistura múltipla pode ser utilizada tanto no período 
das águas quanto na seca para suprir as demandas por minerais, proteína e energia, sendo que as 
quantidades de cada nutriente podem variar de acordo com a demanda de proteína ou energia nas 
diferentes épocas do ano (Carvalho et al., 2005; Oliveira et al., 2014).  

Caso a terminação coincida com a época de seca a utilização da mistura múltipla para obter ganho 
maior que 300 gramas/dia é uma alternativa, pois esta atende as demandas de nitrogênio e energia 
requeridas pelos microrganismos ruminais, o que resulta em síntese de proteína microbiana e ácidos 
graxos voláteis, através da fermentação dos carboidratos fibrosos (CF) e carboidratos não fibrosos (CNF) 
da forrageira, suprindo os requerimentos nutricionais diários dos animais (Ishler et al.,1996; Varga & 
Kononoff, 1999; Carvalho et al., 2005; Costa et al., 2015) 

Segundo Paulino et al. (2002) a utilização de fontes de carboidratos não fibrosos (suplementos a 
base de grãos) para bovinos consumindo forragens de baixa qualidade, fornecidos sozinhos, sem a adição 
de fontes de proteínas degradável no rúmen (PDR), exacerbariam a deficiência já existente de proteína, 
resultando na redução do consumo e digestibilidade das forragens de baixa qualidade nutricional. Com 
isso a suplementação de forma integrada, qual forneça proteína e energia concomitantemente proporciona 
melhoria na eficiência e conversão alimentar da dieta fornecida aos bovinos, o que resulta em maiores 
taxas de ganho, como demonstrado por diferentes autores (Tabela 1), os quais observaram aumentos 
significativos no ganho médio diário (GMD) em peso dos animais quando os mesmos foram submetidos a 
dietas com uso de suplementação. 

 
Tabela 1 - Compilação de dados de ganho médio diário de novilhos submetidos a diferentes níveis de 

suplementação a pasto no período da seca.  
Autores Padrão racial Forragem Tratamento GMD (kg/d) 

Paulino et al., 2002 ½ Holandes x ½ Zebu 
Brachiaria 
decumbens 

MM a 1% 1,070 

Detmann et al., 2004 ½ Holandes x ½ Zebu 
Brachiaria 
decumbens 

Sal mineral 
MM a 1% PC 

0,277 
0,983 

Sales et al., 2008 Mestiços - SRD 
Brachiaria 
brizantha 

Sal mineral 
MM a 0,40% PC 

0,511 
0,664 

Baroni et al., 2010 Nelore 
Brachiaria 
brizantha 

Sal mineral 
SMP a 0,26% PC 

0,287 
0,588 

Garcia et al., 2014 
½ Braford x ½ Angus x 

½ Nelore 
Brachiaria 
decumbens 

Sal mineral 
SMP a 0,2 % PC 
MM a 0,8% PC 

0,070 
0,560 
0,730 

Canesin et al., 2014 Nelore 
Brachiaria 
brizantha 

MM a 1% 0,540 

SRD: sem raça definida; MM: mistura múltipla; SMP: sal mineral proteinado; PC: peso corporal. 
 
Segundo Hoffmann et al. (2014) o estabelecimento de estratégias de fornecimento de suplemento 

que viabilizem os padrões de crescimento desejados dentro do sistema de produção, seja para possibilitar 
elevados ganhos de peso, ganhos moderados ou apenas a manutenção de peso no período da seca, devem 
ser adotados com o objetivo de atender a necessidade da propriedade e ter como resultado incremento na 
renda líquida do produtor. 



 
 

 
 

ANAIS DA X MOSTRA CIENTÍFICA FAMEZ / UFMS, CAMPO GRANDE, 2017. 350 

No período das águas, onde se há maior produção de massa forrageira com bom valor nutricional, 
as estratégias nutricionais são voltadas a exploração máxima do potencial forrageiro, de modo que o uso 
da suplementação múltipla nesta época tem por objetivo a obtenção de ganhos mais expressivos (Moretti 
et al., 2011). Embora exija elevados investimentos, a suplementação energética no período das águas deve 
ser cautelosa quanto a interação entre animal-planta-suplemento para buscar o equilíbrio necessário entre 
os três fatores para redução do ciclo de engorda dos animais produzidos. 

Cuidados devem ser tomados ao se optar pelo uso da suplementação no sentido de se obter efeitos 
positivos (ou associativo) entre o consumo de MS de forragem e concentrado, evitando os negativos (ou 
de substituição), em que o animal consome mais MS de concentrado substituindo a MS da forragem, o 
que pode levar a aumentos significativos dos custos de produção. Além disso, o efeito de substituição vai 
na contra-mão do principal objetivo dos sistemas de produção em pastagem, que é o aproveitamento de 
maneira mais eficiente da forragem prontamente disponível (Detmann et al., 2005; Oliveira et al., 2014; 
Hoffmann et al., 2014). Deste modo,diversos experimentos têm buscado determinar qual o melhor nível 
de suplementação no período das águas, de modo que não haja limitação do consumo de MS de forragem 
e proporcione respostas de ganho animal satisfatórios, podendo alguns desses ser observados na Tabela 2. 

Segundo Zinn & Garces (2006), o consumo de suplemento proteico-energético acima de 0,3% do 
peso corporal (PC) pode ocasionar redução do consumo de forragem no período das águas e esse 
decréscimo pode ser ainda maior quando a oferta de suplemento é de 0,8% do PC, evidenciando que o 
limite biológico para ganho de peso dos animais a pasto foi alcançado. Esta afirmativa corrobora com os 
resultados obtidos por Zervoudakis et al. (2002) e Moretti et al. (2011) em que ao avaliarem o 
desempenho de novilhos e novilhas em terminação no período das águas obtiveram GMD (Tabela 2) 
superior em relação aos animais que recebiam apenas sal mineral, no entanto, observou-se menor 
consumo de forragem nos animais suplementados, tornando evidente o efeito de substituição do consumo 
de MS do pasto pelo consumo de MS do suplemento. 

Já Cabral et al. (2008) ao avaliarem diferentes níveis de suplementação sobre o desempenho de 
novilhos Nelore não obtiveram diferenças significativas no GMD (Tabela 2) dos animais suplementados 
comparados ao tratamento controle (sal mineral). Porém a oferta de suplemento em nível de 0,4% do PC 
propiciou acréscimo de 114 g a mais que o tratamento controle, totalizando em um ganho em média 10 kg 
superior ao final do período experimental o que permitiu antecipar o abate destes animais. 

 
Tabela 2 - Compilação de dados de ganho médio diário de diversas categorias de bovinos submetidos a 

diferentes níveis de suplementação a pasto no período das águas 
Autores Categoria 

animal 
Padrão racial Forragem Tratamento GMD 

(kg/d) 

Zevoudakis et al., 2002 Novilhos ½ Holandes x ½ Zebu 
Brachiaria 
brizantha 

Sal mineral 
a 0,15% PC           

0,708 
0,920 

Cabral et al., 2008 Novilhos Nelore 
Panicum 
maxixum 

Sal mineral 
MM a 0,2% PC 
MM a 0,4% PC 
MM a 0,6% PC 

0,990 
1,020 
1,110 
1,070 

Moretti et al., 2011 Novilhas 
¼ Nelore x ¼ Santa 

Gertrudes x ½ 
Braunvieh 

Brachiaria 
brizantha 

Sal mineral 
MM a 0,3%PC 

0,587 
0,700 

Price et al., 2017 Novilhos ½ Angus x ½ Simental 
Festuca 

arundinacea 
MM a 1% PC 0,970 

MM: mistura múltipla; SMP: sal mineral proteinado; PC: peso corporal. 
 

Também a redução no consumo de MS de pastagem com a utilização da suplementação nas águas 
poderia ser usada em benefício do sistema, pois poderia ser reduzida a oferta de forragem para bovinos 
suplementados, o que tornaria possível o aumento na taxa de lotação contribuindo para aumentar a 
produção animal por unidade de área (Euclides et al., 2001; Reis et al., 2003; Fernandes, et al., 2010). Do 
exposto pode-se inferir que a suplementação é uma ferramenta técnica de manejo alimentar que deve ser 
usada ou não após a definição dos objetivos pretendidos. Somente após esta etapa é que deverão ser 
estabelecidos o tipo de suplemento e o nível de suplementação a serem usados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A suplementação múltipla pode ser utilizada como uma ferramenta nutricional eficiente nas 
diferentes épocas do ano, de modo a suprir os nutrientes limitantes impostos pela produção de MS das 
forrageiras. Deste modo a sua utilização deve preconizar aumento no desempenho animal, priorizando o 
máximo uso da MS da forragem, fonte alimentar de menor custo. 

Mais estudos devem ser realizados no sentido de definir o tipo e o nível de suplementação nos 
períodos das águas e seca para bovinos na fase de terminação, no sentido de maximizar os ganhos viáveis 
dos sistemas de produção.  
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