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SUPLEMENTACÃO ALIMENTAR COM RES1DUOS DA AGROINDOSTRIA
EM BUBALINOS NA FASE DE CRESCIMENTO

o uso exclusivo de gramíneas na alimentação de bubalinos
na fase de crescimento, mesmo propiciando rendimento satisfat6rio,
em termos de Amazônia, ainda deixa a desejar, comparando-se cor:! re
banho de regiões com pecuária mais desenvolvida.

A eficiência reprodutiva e produtiva do rebanho da região
poderá ser melhorada, com custos não muito elevados, Droporcionando
aos animais, ainda na fase de crescimento, uma alimentação mais equ!
librada e de maior valor nutritivo, ap~oveitando-se resíduos da
agroindústria local.

Objetivando determinar o nível ideal para aproveitamento
do farelo de rama de mandioca na suplementação alimentar de bubali
nos em crescimento, foi'conduzido no Laborat6rio de Nutrição Animal
do CPATU-EMBRAPA um experimento, utilizando trinta e dois bezerros
desmamados, com idade média de dez meses, os quais foram reunidos
em oito grupos de quatro animais formados por duas fêmeas e dois
machos, em delineamento inteiramente casualizado. Os animais forarr
mantidos em pastagem de Quicuio-da-Amazônia <Brachiaria humidicoZa)
sob sistema rotacionado, utilizando-se quatro piquetes de 2,3 ha.
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o período de adaptação ã alimentação e ao manejo foi de
quinze dias. Cada grupo de animais recebeu suplementação de 50g de
minerais (80% de farinha de osso, 20% de sal comum iodado, l20g de
sulfato de cobalto e 100g de sulfato de cobre), misturadas com
1,1 kg/cabeça/dia das seguintes raçoes:

I - 100% de farelo de trigó
11 - 75% de farelo de trigo + l5~ de rama de mandioca +10%

de raspa de mandioca
111 - 65% de farelo de tt>igo + 20% de rama de mand Looa + 15%

de raspa de mandioca
IV - 55% de f'ar-e Lo de trigo + 25% de rama de mandioca + 20%

de raspa de mandioca
V - 60% de farelo de trigo + 30% de rama de mandioca + 10%

de milho com palha e sabugo (MTPS)
VI - 50% de farelo de trigo + 35% de rama de mandioca + 15%

de milho co~ palha e sabugo (MTPS)
VII - 40% de f ar-e Lo de trigo + 40% de rama de mandioca + 20%

de milho com palha e sabugo (MTPS)
VIII - Sem suplementação

As pesagens foram efetuadas no início do experimento e a
cada 28 dias, com os animais em jeium de aproximadamente 14 horas.

Os ganhos de peso em 140 dias e diário foram, respectiv~
mente, em kg/animal: I - 101,3 e 0,723; 11 - 112,4 e 0,802; 111-
94,6 e 0,676; IV - 86,9 e 0,621; V - 93,4 e 0,667; VI - 95,9 e
0,694; VII - 84,3 e 0,602; e VIII - 74,0 e 0,529.

A análise da variância mostrou que os tratamentos I, 11,
111, V e VI apresentaram desenvolvimentos significativamente melho
res no ganho de peso dos animais, quando comparados com os obtidos
nos tratamentos IV, VII e VIII, evidenciando uma tendência"de dimi
nuição de ganho, como o aumento da proporção" da rama de mandioca.
Observou-se que a proporção de rama de mandioca na mistura não deve
ultrapassar o nível de 35% e as de raspa de mandioca e MTPS. não P2
dem ser superiores a 15%.
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