
(ausência ou atraso no cio) nas 
vacas. A razão disto é que alguns 
elementos minerais exercem 
um efeito direto sobre a função 
sexual, enquanto outros, por 
interferir no consumo de ali-
mentos, atuam indiretamente 
sobre as funções reprodutivas, 
incluindo o ciclo estral.

Qual é a influência do fósforo 
na reprodução dos bovinos?
O fósforo é, entre os elementos 
minerais, aquele que exerce 
um dos efeitos mais marcan-
tes sobre a função reprodutiva 

dos bovinos. Entretanto, não 
há evidências conclusivas de 
que esse efeito decorra de uma 
ação direta do elemento sobre 
as funções ligadas à reprodu-
ção. O primeiro sintoma da 
deficiência de fósforo sobre o 
organismo animal é a perda de 
apetite; assim, seu efeito princi-
pal sobre a reprodução seria in-
direto, em consequência da re-
dução do consumo de alimen-
tos pelos animais, causando 
um estado de subnutrição que 
atuaria negativamente sobre a 
reprodução.
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Seguimos nesta edição tratando 
das melhores misturas minerais 
a serem fornecidas aos reba-
nhos de bovinos como com-
plemento alimentar. Depois de 
abordarmos os fosfatos, agora 
vamos ver, por exemplo, a adi-
ção de vitaminas e minerais aos 
suplementos alimentares.

Como aumentar a palatabili-
dade das misturas minerais?
Aumentar a palatabilidade tem 
por objetivo aumentar o consu-
mo. O consumo de uma mistu-
ra mineral é bem  relacionado 
com o seu porcentual de cloreto 
de sódio. Esse é o principal con-
trolador da ingestão de misturas 
minerais: quanto menor o por-
centual de sal comum na mistu-
ra, mais elevado o seu consumo 
e vice-versa. Além disso, o con-
sumo das misturas minerais po-
de ser aumentado até certo pon-
to, mediante a adição, em níveis 
variáveis, de ingredientes pala-
táveis, tais como: melaço em pó, 
fubá de milho, farelos diversos, 
levedura seca, palatabilizantes 
comerciais, etc. A substituição 
da mistura, de ingredientes pou-
co palatáveis por outros de boa 
palatabilidade (como a troca de 
fosfato bicálcio pelo fosfato mo-
noamônico), pode, também, 

Suplemento não exige vitaminas
contribuir significativamente 
para aumentar o seu consumo.

Quais são os benefícios da adi-
ção de vitaminas aos suple-
mentos minerais?
Normalmente, nenhum. A 
maioria das vitaminas de que 
os bovinos necessitam está pre-
sente em níveis adequados em 
sua dieta básica de forrageiras 
e grãos, ou são sintetizadas por 
micro-organismos do seu tubo 
digestivo. Para as condições de 
criação no Brasil, não se justifica 
o uso das vitaminas A, D e E (as 
mais frequentemente recomen-
dadas para inclusão na dieta de 
bovinos) pelas seguintes razões: 
  - Vitamina A – As forrageiras ver-
des são ricas em precursores (ca-
rotenoides) que se transformam 
em vitamina A no organismo 
animal, podendo acumular-se 
no fígado e ser utilizada em pe-
ríodos de deficiência alimentar.
- Vitamina D – As plantas e o 
organismo animal apresentam 
precursores dessa vitamina, 
que, pela ação dos raios solares, 
convertem-se em formas ativa-
das da vitamina. Assim, não há 
chances de ocorrer deficiência 
dessa vitamina em animais ex-
postos ao sol.
- Vitamina E – Esta também 

existe em abundância nas for-
rageiras verdes, não havendo, 
portanto, qualquer risco de sua 
deficiência em animais sob regi-
me de pasto.

A deficiência mineral poderá 
provocar anestro nas vacas? 
Por quê?
As deficiências minerais em 
geral podem provocar os mais 
variados efeitos sobre as fun-
ções produtivas e reprodutivas 
dos animais, inclusive anestro 

boa nutrição dos bovinos é um dos três aspectos mais importantes para o sucesso da atividade


