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E ai, pessoal? Tudo bem?

No início de março agora comemoramos 
nosso 21º aniversário de fundação da 
Nutricorp. E quando nossa memória se volta 
para o ano de 2000, ficamos admirados 
como tudo se passou de forma tão rápida. 
Foi a partir de uma estrutura muito simples, 
mas com as ideias lá no alto, que a gente 
conseguiu, sempre com a muito valiosa 
ajuda dos nossos clientes, colaboradores 
e fornecedores, transformar a Nutricorp em 
uma empresa referência em tecnologia e 
inovação no mercado da nutrição e bem-
estar animal.

Com a nossa inesgotável vontade de 
conhecer, inovar e inspirar estamos muito 
ansiosos para continuar nossa jornada.

Vamos para cima e obrigado pela força!

Boa leitura do 12º Informa Nutri, do qual 
temos muito orgulho. 

Helio Zylberlicht
Fundador da Nutricorp

Feliz Aniversário!

HELIO ZYLBERLICHT
FUNDADOR DA NUTRICORP

 (19) 3221.2244
 www.nutricorp.com.br
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No mês de fevereiro, o mercado do boi gordo apresentou uma 
valorização de 4,4% em relação a janeiro (MoM), conforme Tabela 
1. Apesar do forte recuo de 23,3% MoM na média diária de 
toneladas de carne embarcadas para a China no início do mês 
(SECEX), a falta de animais terminados pressionou os frigoríficos 
em fevereiro que chegaram a romper o patamar de R$ 303,00/@ no 
indicador CEPEA/B3 nos últimos dias do mês. 

A baixa oferta também se mostrou presente no mercado de 
reposição. Dessa maneira, as cotações de SP apresentaram 
valorização de 9,6% MoM no preço do bezerro; média acima 
de R$ 2.700 por animal (ESALQ/BM&F BOVESPA). Assim, 
quando analisamos a relação de troca (Gráfico 1), indicador que 
busca apresentar o poder de compra do pecuarista, o cenário 
foi de queda de 4,71% no mês de fevereiro (MoM), resultado 
que contradiz o viés bullish do indicador, praticamente desde 
abril/2020. Vale destacar, também, que a relação segue bem 
abaixo da média histórica, refletindo na grande dificuldade de 
planejamento da safra 2021, principalmente para os pecuaristas 
que não possuem ciclo completo. 

Fonte: Cepea, elaborado por Nutricorp.

   Variação
 Preço MoM YoY
Boi Gordo (R$/@) R$ 301,73 4,4% 53,1%
Bezerro (R$/cbs) R$ 2.727,61 9,6% 53,6%

Tabela 1. Média das cotações em fevereiro do indicador à vista do boi 
gordo e preço do bezerro em São Paulo

Mercado 
por Gabriel Zylberlicht

Gráfico 1. Relação de troca entre a venda de um boi gordo pronto para o 
abate e a compra de um bezerro.

Fonte: Cepea, elaborado por Nutricorp.

P
re

ç
o

 e
m

 R
$

/k
g

 (
C

E
P

E
A

)

R$22,00

R$20,00

R$18,00

R$16,00

R$14,00

R$12,00

R$10,00

R$8,00

R$6,00

R$4,00

ja
n

-1
6

a
b

r-
1

6

ju
l-

1
6

o
u

t-
1

6

ja
n

-1
7

a
b

r-
1

7

ju
l-

1
7

o
u

t-
1

7

ja
n

-1
8

a
b

r-
1

8

ju
l-

1
8

o
u

t-
1

8

ja
n

-1
9

a
b

r-
1

9

ju
l-

1
9

o
u

t-
1

9

ja
n

-2
0

a
b

r-
2

0

ju
l-

2
0

o
u

t-
2

0

ja
n

-2
1

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1

0,9

0,8

Preço BZ SP Preço boi IND Troca Média



06 Informa Nutri #12  Março/2021 07Informa Nutri #12  Março/2021

O sistema de produção da pecuária de corte vem evoluindo ao 
longo dos anos, passando por diversas mudanças e adequações 
tecnológicas e de manejo e, ao decorrer dessa evolução, o sistema 
de produção antes caraterizado como extrativista, com produção 
basicamente a pasto e de ciclo longo (idade ao abate ≥ 5 anos), 
passou a se intensificar e utilizar tecnologias para reduzir o ciclo 
produtivo (i.e., confinamento; ABIEC Beef Report, 2020). 

Essa nova intensificação tem sido considerada como a pecuária 
intensiva “tradicional”, tendo a cria e recria em pasto e a terminação 
em confinamento. No entanto, a margem da atividade vem se 
estreitando ano a ano, dado o aumento no preço dos insumos 
e o custo da reposição dos animais. Nesse sentido, a adoção 
de tecnologias vem para auxiliar e promover dinamismo à cadeia 
produtiva, subsidiando o aumento da eficiência produtiva nos 
diversos sistemas de produção e em todos os setores do ciclo 
produtivo (matéria prima [bezerro] ao produto final [carne]), tendo 
como principal objetivo atender a crescente demanda mundial por 
proteína animal.

Sendo assim, a “reta final” do animal (período de terminação) em 
sistema exclusivo à pasto é uma prática possível e viável, mas 
é inevitável o pecuarista não enfrentar dificuldades. De acordo 
com Moraes et. al. (2010), animais manejados exclusivamente 
em pastagens não apresentam desempenho satisfatório (<100 g 
/ dia), podendo até perder peso, pois a qualidade nutricional da 
forragem por si só não fornece suporte nutricional suficiente para 
atingir o peso de abate de forma precoce, sendo necessário uma 
suplementação para suprir essa deficiência, que permita maior 
ganho médio diário (GMD) e redução da idade ao abate. 

Quais as vantagens da Terminação 
Intensiva a Pasto (TIP)?
Por Osvaldo de Sousa  

Uma das estratégias para terminar os animais com os 
recursos disponíveis em sua propriedade, sem maiores 
investimentos em estruturas estáticas (confinamento), 
é a terminação intensiva a pasto (TIP). Essa estratégia 
consiste no oferecimento de 1,5 – 2,0% do peso corporal 
(PC) em ração para animais à pasto, tendo como objetivo 
atender as exigências nutricionais do rebanho, sendo o 
pasto o componente fibroso necessário para a manutenção 
da saúde ruminal (Siqueira et al., 2014). Mesmo com 
o oferecimento de grande parte dos nutrientes via 
ração, vale ressaltar a necessidade da oferta de pasto 
independentemente da época do ano (águas ou seca), 
estabelecendo um equilíbrio entre a taxa de lotação e a 
oferta de forragem, maximizando a produção por área.
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Pesquisas realizadas no APTA (Colina/SP; Siqueira et al., 2014) 
demonstraram que animais terminados em TIP apresentam menor 
GMD vs. animais terminados em sistema de confinamento (1,233 
vs. 1,500 kg/dia, respectivamente). Não obstante, o rendimento do 
ganho (RG; GMD_carcaça/GMD) foi maior para animais terminados 
na TIP vs. confinamento tradicional, demonstrando que animais 
terminados no sistema de TIP converteram maior parte do GMD 
em carcaça quando comparado aos animais terminados em 
confinamento. 

Como anteriormente citado, com os elevados custos de 
produção, aumento na exigência do mercado consumidor e, 
consequentemente, maior exigência das indústrias frigoríficas, a TIP 
permite:
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(i) otimização do desempenho animal, 
(ii) adoção de tecnologias que possibilitem melhorarias 
 no sistema de produção, 
(iii) aumento da produtividade por área, e 
(iv) redução da idade ao abate dos animais. 

Dentre as tecnologias disponíveis, a suplementação lipídica pode ser 
utilizada para aumentar a densidade energética das dietas e maximizar 
o desempenho de bovinos de corte à pasto (Hess et al., 2008). 

Animais mantidos em pastagem no período das águas e 
suplementados com sais de cálcio de ácido graxo (SCAG) de soja 
(Nutri Gordura™ [NG]) apresentaram melhor desempenho, quando 
comparados ao grupo controle (Cappellozza et al., 2020). Em outro 
estudo, Rosa e Silva et al. (2019) avaliaram a suplementação de 
SCAG a base de soja ou palma em bovinos de corte terminados à 
pasto e concluíram que a suplementação com SCAG não impactou 
o consumo de matéria seca (CMS) dos animais, mas resultou em 
maior ganho de carcaça e rendimento de carcaça, em relação aos 
animais não suplementados com essas fontes. 

A inclusão de NG demonstrou otimizar os parâmetros produtivos 
e características de carcaça de bovinos terminados em sistema 
de TIP (#1 – Informa Nutri). O experimento foi delineado para que 
os animais tivessem o mesmo desempenho, com o objetivo de 
avaliar o efeito do adensamento energético com a inclusão de NG 
sobre a eficiência produtiva, características de carcaça e logística 
operacional do sistema. De acordo com a proposta do experimento, 
não houve diferença no peso vivo (PV) final, mudança de PV, GMD, 
PCQ (Peso de carcaça quente), @ produzidas, RC (Rendimento 
de carcaça) e RG (P ≥ 0.39), demonstrando que o adensamento 
energético da dieta foi suficiente para manutenção do desempenho 
dos animais. 

Informa Nutri #12  Março/2021
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No entanto, devido ao elevado teor 
energético da NG e, consequentemente, 
a menor oferta de ração para atender os 
requerimentos dos animais (1,16 kg de ração 
a menos por cabeça/dia), a suplementação 
com NG afetou positivamente a eficiência 
alimentar da ração (EA; 15%) e conversão 
biológica (CB; 16%), quando comparado 
com os animais do grupo controle. Além 
disso, os animais suplementados com 
NG apresentaram melhor classificação de 
carcaça (cobertura de gordura subcutânea), 
quando comparado com o grupo controle, 
aumentando assim quaisquer bonificações 
oriundas dessa melhor classificação. 

Além da melhoria na eficiência produtiva e melhor classificação 
de carcaça, de acordo com #1- Informa Nutri, o adensamento 
energético promovido pela adição de NG ao suplemento otimizou a 
logística operacional, diminuindo gasto por combustível/dia e horas 
trabalhadas/dia (-14%; Simulação de uma operação com 5.000 
animais, utilizando um trator 100 cv [73,9 KW] de potência e um vagão 
misturador e distribuidor com capacidade de 5.000 kg/mistura). 

Sendo assim, a disseminação de estratégias de terminação e 
a adoção de tecnologias tem como principal objetivo auxiliar o 
produtor a melhorar a eficiência da produção. Dentre as tecnologias 
disponíveis, o uso da estratégia de TIP aliada a suplementação com 
NG podem ser utilizadas para promover o adensamento energético 
da dieta, resultando em menor consumo de matéria natural pelo 
rebanho, melhorando assim a EA, CB, classificação de carcaça 
e, consequentemente, a logística operacional da atividade, já que 
menor quantia de ração será fornecida aos animais durante o 
período de terminação. 

Os 5 passos para uma TIP de sucesso 

Iorrano A. Cidrini  - Pós-Graduação, FCAV/UNESP
Gustavo Rezende Siqueira, APTA Colina -  Pesquisador da APTA 
Regional Alta Mogiana - Colina, SP, Prof. do Programa de Pós-
graduação da FCAV/UNESP.

A pecuária de corte no Brasil sofreu grandes mudanças a 

partir de 1990, havendo contínua redução nas margens de 

lucratividade. Neste cenário, é fundamental que se promova 

o incremento em produtividade para a manutenção do lucro. 

Pensando exclusivamente em operações de terminação, não 

é diferente, o ganho em carcaça deve ser alto o suficiente 

para custear dieta, ágio do boi magro, custo operacional e 

demais custos. Isso somente é possível mediante à oferta 

de dietas energeticamente adensadas, o que também pode 

ser realizado à pasto, desde que suplementando os animais 

na ordem de 1,5 a 2% do peso corporal. Esse nível de 

suplementação caracteriza a terminação intensiva à pasto 

(TIP). Porém, existem diversos aspectos que devem ser 

considerados para ter sucesso na operação da TIP.

Com a palavra, os especialistas
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A terminação compreende somente cerca de 16% da vida do 
animal (três a quatro meses), considerando um abate entre 22 a 24 
meses de idade. Porém, cerca de 35% do peso da carcaça será 
formado nessa fase. Adicionalmente, o padrão de crescimento 
dos animais se altera nesse momento, pois quanto mais próximo 
da maturidade, menor será a deposição de proteína e maior a 
deposição proporcional de gordura na carcaça (Owens et al., 
1995). Essa mudança na deposição de tecido corporal eleva a 
exigência dos animais, devido a maior demanda energética para 
depositar gordura em relação à proteína. Assim, para produzir uma 
carcaça com o mínimo de acabamento, os animais precisam ingerir 
uma dieta adensada energeticamente.  

Tradicionalmente a terminação dos animais ocorre em 
confinamentos, onde os animais são alimentados com ração 
balanceada. Contudo, recentemente, a TIP vem ganhando espaço 
e a proporção de animais terminados nesse sistema aumenta a 
cada ano. A TIP possui uma série de vantagens e alguns desafios. 
Desse modo, iremos elencar 5 passos para ter sucesso nessa 
operação dentro da fazenda, utilizando como base alguns estudos 
realizados na APTA/Colina-SP. 

Passo 1: Nível de suplementação

Como visto anteriormente, a demanda energética do animal 
é elevada durante a terminação, ao mesmo tempo seu trato 
gastrointestinal reduz em proporção ao peso corporal (PC). 
Por isso, o pasto, isoladamente, não é capaz de oferecer os 
nutrientes necessários para altos ganhos em carcaça, levando 
em consideração ainda que a TIP predominantemente ocorre na 
estação da seca, período em que o pasto possui baixa qualidade. 

Desse modo, é necessário que o nível de suplementação 
esteja entre 1,5 e 2% do PC dos animais. Isso pode ser 
evidenciado ao analisarmos os dados do experimento 
conduzido por Custódio et al. (2016), no qual animais 
Nelore, não castrados, com PC inicial de 480 kg, foram 
terminados por 89 dias à pasto no período da seca. 
Foram comparados dois níveis de suplementação, sendo 
eles: 0,5 e 2% do PC. Foi verificado que os animais 
suplementados com 2% do PC apresentaram maior 
ganho médio diário (1,505 kg/dia) quando comparados a 
0,5% do PC (0,534 kg/dia). Isso acarretou um adicional 
de 77 kg de carcaça e 4,9% a mais de rendimento de 
carcaça. Além disso, a espessura de gordura subcutânea 
dos animais que receberam 0,5% do PC foi de 1,8 mm, 
enquanto dos animais que receberam 2% do PC foi de 
3,6 mm. Estes resultados evidenciam a necessidade de 
maiores níveis de suplementação para ganhos elevados 
em carcaça e um mínimo de acabamento para os animais 
terminados na TIP.

Passo 2: Garantir pasto disponível durante todo o 
período de terminação.

O consumo de pasto pelos animais na TIP compreende 
menos de 10% das exigências de proteína bruta (PB) e 
nutrientes digestíveis totais (NDT) diárias, variando entre 
15 e 20% da ingestão total de matéria seca (Siqueira et 
al., 2018). No entanto, o pasto é fonte de fibra fisicamente 
efetiva, auxiliando a motilidade ruminal, ruminação, 
controle de pH e, consequentemente, diminuindo o risco 
de acidose. Por isso, sua disponibilidade durante todo o 
período de terminação é fundamental para que os animais 
possuam bom desempenho.
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Os animais necessitam “aprender” a regular a ingestão do 
suplemento e a quantidade de pasto necessária para manter a 
saúde ruminal. Assim, são recomendados protocolos em que os 
níveis de suplementação sejam aumentados em escada, 0,25% do 
PC animal a cada 3-4 dias seguidos de cocho sem sobras (Alves 
Neto et al., 2018). Para animais não suplementados durante a 
recria, a sugestão é iniciar com 0,5% do PC, subindo gradualmente 
até os 2% do PC. Em animais suplementados com níveis iguais ou 
superiores à 0,3% do PC, a suplementação pode iniciar com 1% 
do PC. Uma boa adaptação no início da TIP irá evitar distúrbios 
metabólicos nos animais, assim como variações no consumo de 
suplemento e no desempenho dos animais dentro do lote.

Passo 4: Dimensionar corretamente o sistema e utilizar 
ferramentas para controle de processos.

A TIP possui algumas vantagens quando comparada a terminação 
em confinamento convencional. Entre elas, podemos citar: menor 
desembolso inicial em instalações; não necessita de estrutura e 
estocagem de volumoso para a seca; fornecimento de um trato 
diário, pois o animal regula o consumo de suplemento; manutenção 
de altas taxas de lotações nas pastagens diferidas (4 a 6 animais/
ha); reposição de altas quantias de nutrientes ao solo via fezes 
e urina; e maior bem-estar aos animais (Alves Neto et al., 2018; 
Siqueira et al., 2018). Contudo, é necessário que o sistema 
seja bem dimensionado para aumentar a chance de sucesso na 
operação.

Em um estudo comparando baixa (2,5 kg de MS kg-1 de PC) e alta 
oferta (4,5 kg de MS kg-1 de PC) de pasto na TIP, Vellini (2014) 
observou que os animais da alta oferta de pasto tiveram maior 
eficiência biológica (kg de concentrado por arroba produzida). Foram 
necessários 15 kg a menos de suplemento para produzir uma arroba 
de carcaça, em comparação aos animais mantidos na pastagem com 
baixa oferta de pasto. Esse estudo demonstra que a disponibilidade 
de pasto durante o período da TIP é determinante para os resultados 
financeiros obtidos. A recomendação é garantir no mínimo a massa de 
1.000 kg de MS por animal na entrada da TIP.

Além da oferta, a qualidade do pasto também é importante para que 
os animais tenham bom desempenho. Usualmente, é recomendado 
o diferimento do pasto por períodos curtos (40 a 60 dias), 
precedidos de adubação nitrogenada (entre 50 e 100 kg ha-1 de N). 
Isso garante a oferta de um pasto com maior qualidade durante o 
período da TIP. 

Passo 3: Adaptar os animais ao suplemento de forma 
gradual.

Assim como na terminação em confinamento convencional, na TIP 
os animais necessitam ser adaptados à dieta com alta inclusão 
de concentrado. Inicialmente ocorre uma série de mudanças 
comportamentais, fisiológicas e na composição da microbiota ruminal 
do animal (Nagaraja et al., 1997). Por isso, é necessário adotar um 
protocolo de adaptação gradual. Isso garante o estabelecimento de 
uma microbiota ruminal adequada, adaptação das papilas ruminais e 
preparação das vísceras e órgãos para metabolizar a dieta.
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Em geral, a recomendação para o tamanho dos piquetes é 
entre 15 e 20 hectares. O número de animais no lote também é 
importante, devendo garantir lotes de 80 a 120 animais e variação 
de 30 kg de PC na apartação. Adicionalmente, o espaçamento 
de cocho deve estar entre 25 e 30 cm lineares. Essas dimensões 
reduzem o número de conflitos entre os animais, garantindo melhor 
desempenho e menor variação dentro do lote, evitando a formação 
de fundo/refugos.

Um aspecto que também merece destaque é o local de 
instalação dos bebedouros. Estes devem possuir boa vazão e, de 
preferência, serem instalados a 100 m de distância dos cochos 
para suplementação. Essa medida faz com que a formação de 
barro pela água de lavagem seja evitada e que os animais sujem 
menos a água com resíduos de suplementos carregados pela boca. 
Os bebedouros devem ser lavados com frequência, sempre que 
estiverem sujos.  

Além do dimensionamento, é fundamental ter ferramentas 
para controle de processos. Dentre elas, podemos destacar 
o monitoramento do escore fecal. As fezes e como elas se 
apresentam (forma e consistência) podem indicar a ocorrência de 
alterações no trato gastrointestinal e suas implicações na saúde 
e desempenho dos animais. Desse modo, a avaliação do escore 
fecal proporciona entender a interação entre dieta e animal, dando 
informações rápidas para tomada de decisão no manejo nutricional 
e/ou falhas no dimensionamento, como espaçamento de cocho 
reduzido, uso inadequado de aditivos na dieta e desvios de mistura 
e de trato.

Passo 5: Utilizar o ganho em carcaça para avaliar o 
desempenho dos animais.

A avaliação do desempenho dos animais é necessária para 
determinar o resultado financeiro da atividade. Porém, o uso 
isolado do ganho médio diário (GMD) pode acarretar conclusões 
errôneas na TIP. Utilizando-se essa métrica, o rendimento do ganho 
(RG) dos animais é superior, quando comparado à terminação em 
confinamentos convencionais. Essas métricas devem ser utilizadas 
em conjunto para tomada de decisões e avaliação dos giros.

Um estudo realizado por Moretti (2015) comparou animais 
terminados na TIP e em confinamento convencional. Foi ofertada 
a mesma quantidade de concentrado (2% do PC), porém, no 
convencional, os animais receberam bagaço de cana como 
volumoso. Foram utilizados 108 animais Nelore, não castrados, 
com 387 kg de PC inicial e terminados por 125 dias. Ao final do 
estudo, os animais do confinamento tiveram maior GMD (1,130 
vs. 0,960 kg/dia) e PC final (521 vs. 492 kg), quando comparados 
aos animais na TIP. No entanto, os animais apresentaram o mesmo 
peso de carcaça (300 vs. 298 kg). Isso se deve ao maior RG dos 



animais terminados na TIP (684 vs. 819 g/kg), relacionado com os 
menores pesos de rúmen, do conteúdo no trato gastrointestinal 
e da gordura visceral que apresentaram. É provável que isso 
ocorra pela possibilidade de os animais selecionarem pasto na 
TIP, garantindo uma fibra de melhor qualidade e maior taxa de 
passagem. Assim, com a menor retenção do alimento no rúmen, 
seu tamanho é reduzido. O estudo evidencia que o RG é uma 
métrica para ser avaliada de forma conjunta ao GMD, para tomar 
conclusões assertivas e ter sucesso na TIP. 
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