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M

uito embora haja sólido conhecimento sobre as deficiências
minerais e suas consequências para a saúde e a produtividade

dos bovinos no Brasil, paradoxalmente, essas informações, na
maioria das vezes, não vêm sendo empregadas pelos profissionais
das Ciências Agrárias, que persistem em estimular o uso
generalizado das misturas minerais ditas completas. A deficiência
de diversos minerais incluídos nestes suplementos, como ferro,
cromo, enxofre, entre outros, não ocorre sob condições naturais
ou só existe em raras situações muito particulares. O presente
tópico aborda os equívocos e problemas relacionados com
a suplementação mineral tradicionalmente feita e discute os
principais aspectos da denominada suplementação mineral
seletiva, que é fundamentada no fornecimento exclusivo do(s)
mineral(is) deficiente(s) e na(s) quantidade(s) necessária(s). Essa
alternativa pode permitir uma economia expressiva (por vezes,
de até 700%) em relação à suplementação mineral comercial
normalmente utilizada. De acordo com diversas estimativas, a
suplementação mineral pode constituir de 20% a 30 % dos custos
totais de produção de gado de corte criados em pastagens, daí a
importância em se trabalhar de forma assertiva. A suplementação
não é custo e sim um investimento com grande retorno
financeiro. Para se ter uma ideia, para cada R$1,00 investido
o retorno é de no mínimo R$3,00. Um ensaio de reversão, no
qual um grupo de animais recebe a mistura mineral comercial
rotineiramente utilizada na propriedade e outro grupo, o

suplemento seletivo, é a melhor opção para discriminar os efeitos
(positivos ou negativos) entre dois esquemas de suplementação
mineral para uma específica fazenda. Por esse ensaio, investigamse, racionalmente e por um longo período, os efeitos das duas
opções de suplementação mineral em teste, com mínimo risco de
perdas econômicas.
Sempre que os animais estiverem recebendo dietas com quantidade
insuficiente de minerais ou rações desequilibradas que resultem na
carência de um ou mais elementos, há que se corrigi-las para que
os mesmos possam desenvolver seu potencial genético, além de
manterem-se saudáveis. Em algumas circunstâncias, a correção do
pH do solo e a adubação podem disponibilizar, em maior ou menor
quantidade, alguns minerais, além de, eventualmente, melhorar a
produção de massa verde da forragem. Esse procedimento, porém,
é, em geral, antieconômico em relação à atividade pecuária.
Uma vez que a fertilização das pastagens com compostos minerais,
com o objetivo de suprir as necessidades dos animais, via de regra,
não é viável, a adequação nutricional dos minerais deve ser realizada
pelas diferentes formas de suplementação.
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continuar a produzir alimentos seguros
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–
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ração total (tabela 1).
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2.

A suplementação mineral
deveria ser sempre
obrigatória em todos os
locais ou regiões.

O

utro
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que é comum a quase todos os solos
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deficiência

Nestas

1,1% de fósforo na matéria seca, para que

regiões, a suplementação com diversos

já não haja necessidade de suplementar

minerais não traz qualquer benefício para
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o rebanho, apenas resulta em custos
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a quantidade de fósforo que esta vaca
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3.

A suplementação mineral
deveria ser sempre praticada,
mesmo para animais que estão
em dietas energético-proteicas
muito pobres.

P

ensa-se, de forma geral, que a

redução do teor proteico e aumento

suplementação,

misturas

nos teores dos carboidratos fibrosos

minerais, deveria ser praticada em

indigeríveis), não há efeito benéfico

qualquer
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terrupta. No entanto, se levarmos

sempenho dos animais, a menos que

em conta que uma das importantes

a dieta, nutricionalmente falando, seja

funções dos minerais é a de serem

corrigida. Adicionalmente à restrição

cofatores exigidos para o perfeito

qualitativa, em muitos casos, existe

funcionamento de várias enzimas, cu-

também a quantitativa, traduzida pela

jas funções em reações metabólicas

menor

só ocorrem quando existe uma ade-

seca para os animais. Ou seja, a suple-

quada disponibilidade dos substratos

mentação mineral na época da seca só

(carboidratos, lipídios e protídeos),

deve ser realizada nas áreas deficien-

percebe-se que animais que recebem

tes se, e somente se, as necessidades

dietas pobres não se beneficiam da

energético-proteicas dos animais es-

suplementação mineral. Por exemplo,

tiverem sendo atendidas. O mesmo

na época seca, quando sabidamente

raciocínio vale para quaisquer outras

ocorrem grandes restrições qualitati-

circunstâncias, nas quais a ingestão

vas no valor nutritivo dos pastos (lig-

de carboidratos e de proteína estiver

nificação, menor relação folhas:caules,

muito aquém das necessidades.

situação
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de

forma
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matéria

Equívocos sobre
suplementação
mineral

4.

Quanto maior o número
de elementos incluídos na
composição de uma mistura
mineral, melhor ela seria.

T

rata-se

de

uma

pressuposição

equivocada que pode até resultar

essa assertiva ocorreu no município
de

Rondonópolis,

Mato

Grosso.

em prejuízos à saúde ou à produção

Há cerca 25 anos, um fabricante

dos animais, uma vez que elementos

de misturas minerais de São Paulo

não-deficientes na dieta e incluídos na

houve

mistura mineral podem antagonizar

níveis de ferro no seu produto, sob

com outros realmente necessários.

a

Por exemplo, ao incluir sulfato de ferro

que esse procedimento haveria de

em uma mistura mineral, estamos

controlar a haemoncose em bovinos.

reduzindo a absorção de fósforo e

Ao cabo de alguns meses, os bovinos

de cobre. Por outro lado, a inclusão

desenvolveram

de elementos como cromo, vanádio

ósseas por deficiência de fósforo,

e níquel, entre outros, nas misturas

determinadas pelo antagonismo do

minerais,

ferro com esse elemento.

via

de

regra,

não

traz

por

bem

incluir

incompreensível

elevados

alegação

marcadas

de

lesões

qualquer benefício. Pelo contrário,
pode ser até prejudicial, em função

Não conhecemos qualquer razão para

do antagonismo entre os elementos,

incluir ferro em misturas minerais para

como vimos em relação ao ferro e

nenhuma categoria de bovinos criados

ao cobre. Um exemplo que ilustra

em condições naturais.
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5.

Quanto maior o teor do(s)
mineral(is) na mistura melhor
seria a qualidade desse
suplemento.

N

ão encontramos base científica para suportar essa inferên-

cia, pois, primeiramente, há que se
estimar quanto do(s) elemento(s)
o animal necessita e ingere por dia
via alimentos proteico-energéticos.
Por exemplo, se o animal carece de
suplementação diária de 1,5g de fósforo, não há razão para suplementar
o dobro ou o triplo desta quantidade,
uma vez que o excedente perdido
custa caro. O argumento segundo
o qual, agindo dessa forma, estaríamos elevando o nível de fósforo nas
pastagens, via perdas fecais, não se
sustenta, uma vez que essa prática
seria uma forma muito mais cara de
fertilizar os pastos com o fósforo.
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6.

Quanto maior o consumo
diário de uma mistura
mineral, melhor seria a
qualidade dessa mistura.

A

maior ou menor ingestão de
uma mistura mineral reflete, an-

tes de tudo, seu teor de cloreto de
sódio (sal). Uma vez adaptados, os
bovinos não ingerem mais de 35g de
sal por dia, mas, se reduzirmos os teores dessa substância à metade ou a
25%, ou menos, como ocorre com algumas misturas minerais, os animais
podem ingerir até mais de 120g dessas misturas minerais diariamente!
Isto é péssimo para o proprietário,
que irá pagar, sem necessidade, pelas 3-4 vezes a mais que os bovinos
irão ingerir a mistura mineral comercial, já suficientemente cara.

