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SUPLEMENTAÇÃO DE BOVINOS A PASTO: FORMAS DE OBTER MELHORES
RESULTADOS
Em todo o mundo, os sistemas de produção de gado de corte
dependem amplamente de dietas à base de forragem como fonte de
nutrientes para a produção de carne. No entanto, as variações
sazonais na disponibilidade da pastagem, valor nutritivo e estrutura
do pasto de dietas ricas em forragem frequentemente afetam a
utilização de nutrientes e o desempenho animal por ingestão
inadequada de energia.

“Narasina é um ionóforo que consistentemente aumenta o

desempenho dos animais consumindo uma dieta à base de
forragem, com a finalidade aumentar a lucratividade de
sistemas de produção de bovinos de corte a pasto.”

A adição de aditivos em dietas é um aspecto importante para aumentar a produtividade
e lucratividade em sistemas de produção de bovino de corte. Os ionóforos (narasina e
monensina) são os aditivos mais estudados e utilizados nas rações de animais de
produção, principalmente por otimizar a fermentação ruminal, reduzir taxas de
distúrbios digestivos (timpanismo e acidose) e aumentar a saúde intestinal prevenindo a
coccidiose. No entanto, ainda existe uma limitação no uso de ionóforos em dietas de
animais a pasto em comparação a animais consumindo dietas com alto teor de
concentrado.
Em sistemas de pastejo, várias estratégias de suplementação (mineral, proteica e
energética) são adotadas para minimizar o desequilíbrio nutricional da forragem e
atender as exigências nutricionais dos animais. Suplementos de baixo consumo são
alternativas mais viáveis e simples em sistemas de pastejo e muitas vezes servem como
carreadores para os aditivos a serem fornecidos aos animais. Porém, programas de
suplementação em sistemas de pastejo acarretam aumento do custo de produção,
incluindo os custos dos insumos e mão-de-obra necessária para fornecer esses alimentos
de forma consistente aos animais. Muitos produtores estão reduzindo a frequência de
suplementação (2-3 vezes por semana) para minimizar os custos de produção associados
com os programas de suplementação.
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Embora a inclusão de aditivos ionóforos na dieta tem aumentado a
eficiência e desempenho de bovinos por décadas, o seu uso em
suplementos de baixo consumo oferecidos infrequentemente é
limitado devido aos seguintes fatores:
1) redução no consumo de suplemento ou pasto
2) aumento da variabilidade no consumo dentro do lote.
3) inconsistência no oferecimento dessa tecnologia em sistemas a
pasto (mão de obra)
4) aumento dos riscos de toxicidade pelos animais devido a um
aumento do tamanho da refeição caso o espaçamento no cocho
seja inadequado ou o fornecimento seja inconsistente.
Uma alternativa viável para produtores de animais a pasto é o uso
do ionóforo NARASINA. Em uma série de experimentos
conduzidos pela ESALQ-USP, narasina melhorou o desempenho de
novilhos consumindo uma dieta a base de forragem sem afetar a
ingestão de minerais (Silva et al., 2015) ou suplemento proteico
(Polizel et al., 2019).
Limede et al. (2021) reportou que narasina aumentou o ganho de
peso diário de animais consumindo uma dieta a base de forragem

em 14,8, 11,8 e 7,8% quando comparado com novilhos não suplementados, ou
suplementados com salinomicina ou flavomicina, respectivamente. Essa diferença no
ganho diário dos animais consumindo narasina resultou em animais 14 kg mais
pesados em média ao final de 140 dias de suplementação. Portanto, oferecer
narasina diariamente em suplementos minerais ou proteicos de baixo consumo
aumenta o desempenho de bovinos de corte a pasto.
É importante salientar que suplementos de baixo consumo são consumidos
irregularmente por animais em sistemas a pasto, denotando um possível efeito
duradouro desse aditivo no metabolismo ruminal de animais consumindo uma dieta
à base de forragem. De fato, em todos esses experimentos mencionados acima, a
narasina mudou a rota de fermentação ruminal favorecendo a produção de
propionato e assim explicando a melhora no desempenho de animais consumindo
uma dieta à base de forragem.
Em recentes trabalhos conduzido pela ESALQ-USP foi demonstrado um efeito
prolongado da narasina na fermentação ruminal, o que resultou em um efeito
prolongado na produção de propionato por 4 dias após a sua retirada da dieta
(Pasqualino et al., 2020). Soares et al. (2021) reportaram que suplementação de
narasina em dias alternados tiveram o mesmo efeito no metabolismo ruminal em
comparação aos animais recebendo essa molécula diariamente, demonstrando um
efeito prolongado na produção de propionato e uma alternativa para produtores de
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bovinos de corte a pasto que querem reduzir os custos dos programas
de suplementação, mas não querem abrir mão dos benefícios da
utilização de um ionóforo. Portanto, narasina é um ionóforo que
consistentemente aumenta o desempenho dos animais consumindo
uma dieta à base de forragem, podendo ser implementada em
diferentes programas de suplementação, incluindo suplementação
mineral e proteica de baixo consumo, dentro de diferentes estratégias
de fornecimento (diariamente ou dias alternados) e com uma única e
comprovada finalidade aumentar a lucratividade de sistemas de
produção de bovinos de corte a pasto.
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