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planeamento alimentar da vacada? 
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http://www.bovmais.pt  

Ação A – Planos Alimentares  
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Centro Nacional de Exposições de 
Santarém 

6 de Junho de 2018 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Os produtores precisam de estimativas, em 
tempo real, da capacidade de pastoreio das 
diferentes áreas disponíveis porque a 
capacidade das pastagens conseguirem 
satisfazer as necessidades nutritivas da vacada 
altera-se com as épocas do ano e com os anos 

Crescimento diário de pastagens 
mediterrânicas em diferentes tipos 
de Outono e Primavera (Adaptado 
de Losada e Macias, 1989) 

http://www.bovmais.pt/
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

A produtividade dos bovinos é directamente 
influenciada pela quantidade e qualidade da 
pastagem 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Os encabeçamentos devem ser dinâmicos (carga 
instantânea) por forma a manter um balanço sustentável 
entre a produção animal e a manutenção da pastagem 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

A pastagem é um ecossistema complexo em que o solo, a vegetação 
(herbácea, arbustiva e arbórea), os animais que nela se alimentam e 
as condições climáticas e edáficas interactuam e interdependem.  

solo 

vegetação 

clima 

animais 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

O ecossistema pastagem é muito 
pouco estável, havendo 
constantes alterações na 
composição florística e 
faunística, assim como na 
abundância relativa das várias 
espécies e na produção total de 
biomassa 

solo 

vegetação 

clima 

animais 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Devemos procurar a elasticidade do ecossistema, ou seja, a 
capacidade de absorver modificações e persistir, aumentando a 
sua resiliência 

As pastagens mediterrânicas são constituídas por 
uma multiplicidade de espécies, a grande maioria 
das quais anuais, de crescimento invernal e que 
terminam o seu ciclo vegetativo antes do período 
de seca. 

São pastagens muito heterogéneas 
quer na sua dimensão espacial 
quer qualitativa 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Para tentarmos dar uma resposta, percebermos algumas produções 
menos esperadas ou introduzir-mos dados em modelos de produção 
animal, precisamos de conhecer o valor nutritivo (VN) ou o valor 
alimentar (VA) da pastagem 

Valor nutritivo ≠ Valor alimentar  

O valor nutritivo (VN) depende da 
proporção de nutrientes digeridos e 
da eficiência com que eles são 
absorvidos e utilizados nos tecidos 
animais.   

Pode ser expresso pela produção 
animal/unidade de ingestão, proteína 
bruta, digestibilidade da MS ou MO, UFL 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

O VN de uma pastagem não é um valor fixo, mas 

antes um valor dinâmico que depende da 

interacção animal/alimento e é difícil de determinar 

O VN ou a composição química da erva é influenciado pelos 
seguintes factores: 
• Espécie vegetal (gramíneas, leguminosas, outras) 
• Fase de desenvolvimento (estado vegetativo) 
• Solo e fertilidade (MO, nutrientes, humidade, etc.) 
• Sistemas de pastoreio (contínuo, rotacional, etc. ) 
• Outros factores (clima, ensombramento, pragas, etc.) 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Não basta determinarmos a biomassa existente 
numa pastagem e a sua composição média para 
determinarmos o seu VN, pois os animais 
seleccionam determinadas plantas ou suas 
partes, o que pode resultar numa dieta ingerida  
muito diferente da pastagem disponível 

Vários autores observaram que os ovinos e 
bovinos, no Outono e Inverno consumiam 
muito pouco trevo subterrâneo, preferindo as 
gramíneas, enquanto que no fim da 
Primavera se verificava o inverso 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Outono Inverno Iníc. Prim. Primavera Verão 

Teor em PB (% MO) de uma pastagem á base de 
Trevo Subterrâneo e das amostras esofágicas de 

ovinos 

Pastagm Amostra esofágica 

% PB 



Projeto Go BovMais - Melhoria da produtividade da fileira dos bovinos de carne  
Seminário Plurivet, 55ª Feira Nacional de Agricultura, Santarém, 6 Junho de 2018 

O que posso ganhar com o planeamento alimentar da vacada? 

Manuel Cancela d’ Abreu, 2018 7 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Valor alimentar (VA)= Valor Nutritivo X Quantidade de  
     pastagem ingerida 

Também pode ser definido como a 
resposta produtiva dos animais ao total 
de pastagem consumida 

O VA é determinado pelas propriedades físicas e 
químicas da pastagem que influenciam quer a 
quantidade de pastagem consumida quer os nutrientes 
que se tornam disponíveis para o metabolismo dos 
ruminantes.  
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

60 a 75% das variações do valor alimentar das pastagens 
podem ser atribuídas a variações da ingestão 

A quantidade de pastagem por unidade de área 
(biomassa disponível) e a sua apresentação física 
podem ter um efeito marcante na ingestão voluntária 
dos ruminantes em sistemas de pastoreio extensivo 

A ingestão de pastagem por bovinos adultos 
é maximizada com disponibilidades próximas 
de 2.250 kg MS/ha ou 40g/kg PV 

Valores de disponibilidade de pastagem 
baixos fazem diminuir a ingestão alimentar 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

A qualidade do 
alimento ingerido 
também (VN) afecta 
grandemente a 
ingestão voluntária  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Outono Inverno Iníc. Prim. Primavera Verão 

Ingestão de ovinos (g MO/P0,75) numa pastagem à 
base de Trevo Subterrâneo 

Digistibilidade da MO (%) Ingestão (g de MO/PM) 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

A deficiência num nutriente, em especial proteína, provoca 
uma  diminuição da ingestão alimentar 

Em pastagens com baixos níveis de 
proteína e elevados de fibra, é 
comum existir uma deficiência em 
azoto e o seu fornecimento, através 
de um suplemento, 
frequentemente provoca um 
aumento substancial da ingestão 
alimentar 

Ingestão de Matéria Seca (kg/kg PV0,75) = 0,002774 X PB (% na MS) – 
                                                                           0,000864 X ADF (% na MS) + 0,09826  
                                                                                                                NRBC, 2000 



Projeto Go BovMais - Melhoria da produtividade da fileira dos bovinos de carne  
Seminário Plurivet, 55ª Feira Nacional de Agricultura, Santarém, 6 Junho de 2018 

O que posso ganhar com o planeamento alimentar da vacada? 

Manuel Cancela d’ Abreu, 2018 11 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Relacionar os dados da pastagem com as 
necessidades nutritivas do gado ajudará a 
optimizar a utilização dos recursos fazendo 
corresponder, em tempo real, as 
disponibilidades da pastagem às necessidades 
em nutrientes dos animais e suportar um 
maneio da pastagem adaptativo e sustentável 

Conhecer bem a quantidade e a qualidade 
da pastagem é um factor chave para o 
maneio da intensidade de pastoreio e para 
o cálculo das necessidades de 
suplementação 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 
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Totais anuais -  450 kg pv – 2220 UFL 

650 kg pv – 2728 UFL 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Quantidade de Matéria Seca (kg/dia) necessária para 
satisfazer as necessidades energéticas (UFL) das vacas 

numa pastagem à base de trevo subterrâneo 

FASE  Peso Vivo (kg) Verão Inverno 

Parição 

450 13,72 7,6 

650 16,76 9,3 

2º mês pós 
parto 

450 16,6 8,4 

650 19,6 9,8 

Desmame 

450 12,4 6,9 

650 15 8,3 

Seca e meio da 
gestação 

450 8 4,5 

650 10,6 5,9 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

A determinação da quantidade e 
qualidade da pastagem disponível 
requer muito trabalho, consome muito 
tempo e é cara e, por isso, os 
produtores frequentemente estimam a 
capacidade de pastoreio com base no 
histórico da pastagem e na observação 
visual 

Têm sido testados métodos indirectos 
utilizando diferentes sensores locais ou 
por detecção remota  a partir de imagens 
de satélite  

Alguns dos sensores testados mostram-
se promissores, sobretudo para medir a 
qualidade, necessitando contudo de 
calibrações locais 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Maio  

Herdade da Mitra 

Junho  

Julho  

Valores altos do índice NDVI 
significa maior vigor da 
vegetação 

PQI: Pasture Quality Index 
 
(Ratio entre o NDF e a 
humidade da pastagem) 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Na Ação A do GO Bovmais temos utilizado a técnica 
do corte de  amostras dentro do quadrado, fazendo 
40 cortes de 0,25 m2 para determinar a 
disponibilidade e a qualidade da pastagem 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

O crescimento da pastagem é calculado 
através da utilização de gaiolas de exclusão de 
1m2 (4 em cada folha em avaliação) colocadas 
e amostradas (0,25m2) quando os animais 
entram na folha e de novo amostradas quando 
saem 

Crescimento da pastagem = kg MS 
no 2º corte – kg MS no 1º corte  

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

No Grupo Operacional Bovmais pretendemos 
correlacionar as disponibilidades das pastagens com 
o peso vivo, condição corporal e fase fisiológica das 
vacas (secas, amamentação, …) 

Com os dados acima referidos, vamos calcular o 
nº de dias de pastoreio de uma folha em função 
do efectivo e/ou as necessidades de 
suplementação 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Com o planeamento alimentar da 
vacada é possível: 

- Evitar situações extremas da condição 
corporal 

- Melhorar os índices de fertilidade 

- Diminuir o intervalo entre partos 

- Aumentar os kg desmamados/ha 

- Ajustar o suplemento à qualidade da 
pastagem 

- Melhor utilização dos recursos alimentares 
disponíveis evitando desperdícios de 
pastagem e forragem 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Com o planeamento alimentar da 
vacada é possível: 

- Iniciar e suspender a suplementação 
nas alturas mais adequadas 

- Prever, com maior rigor, a 
quantidade de forragens que 
necessitamos para suplementar 
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Peso médio dos animais 
Nº de animais na 

vacada 

Nec. PB/kg Total kg de PV 

kg de proteína  necessário/dia 

Também temos 
como objectivo 
desenvolver uma 
folha de cálculo 
simples que 
permita ao 
produtor 
racionalizar, em 
termos biológicos e 
económicos, o 
maneio alimentar 
da sua vacada. 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

kg de proteína disponível 
na pastagem 

kg de proteína 
necessária /dia 

Nº de dias de pastoreio  
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O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Exploração Data Folha kg MO/ha % PB Kg PB/ha 

A 23/3 1 332,6 11,8 47,3 

A 3/4 2 241 10,2 31,2 

A 20/4 3 1478,7 15 264,8 

A 10/5 1 1962,6 15,5 341,8 

B 12/4 1 820,4 15,9 153,6 

B 7/5 2 2563 12,4 353,8 

C 19/4 1 1885,6 15 322,7 

D 24/4 1 1142,2 16,7 218,9 

E 26/4 1 3427,8 6,6 253,3 

Disponibilidades em Matéria Orgânica (MO) e Proteína 
Bruta (PB) em pastagens de alguns dos produtores 
associados ao projecto 

O que posso ganhar com o planeamento 
alimentar da vacada? 

Muito obrigado pela vossa atenção 


