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Resumo1

Existe uma grande variedade de misturas minerais disponíveis no 

mercado, sem que, muitas vezes, o produtor de gado de corte tenha 
condições de ut ilizar critérios técnicos na decisão sobre qual produto 
escolher. Objet ivou-se neste estudo avaliar as variações nos níveis 
de garant ia de macrominerais de misturas minerais disponíveis no 

mercado de forma a identif icar a necessidade do desenvolvimento de 
ferramentas que auxiliem na escolha pelo produtor. Foi realizada uma 
busca na internet por empresas de nutrição animal (n= 37), onde foram 
colhidos informações de níveis de garant ia (concentração em g/kg) de 
Ca, P, Mg, Na de misturas minerais (n= 217) e da categoria para qual 

o produto é recomendado, sendo divididos em cria, recria, engorda e 
reprodução. Teores mínimos, máximo e médio foram obt idos e o coe-
f iciente de variação calculado. Em uma avaliação em conjunto, foram 
encontrados os resultados Ca (g/kg) - Média: 149; Máx.: 210; Mín.: 

90; C.V.: 19,91%. P (g/kg) - Média: 65,01; Máx.: 28,0; Mín.:24,84; 
C.V.: 110,0%; Na (g/kg) - Média: 131,17; Máx.: 18,0; Mín.: 19,78; 
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C.V.: 202,0%; S (g/kg) - Média: 15,42; Máx.: 1,00; Mín.: 55,42; 
C.V.: 41,90%. Mg (g/kg) - Média: 7,32; Máx.: 4,00; Mín.: 46,11; 

C.V.: 20,0%. Nos dados em conjunto, observou-se maiores variações 
para P e Na. Analisando por categoria, maiores variações ocorreram 
para S (54%) na categoria cria, S e Mg (56 e 45%, respect ivamente) 
na categoria recria, S e Mg (57 e 45%, respect ivamente) na categoria 
engorda e Mg e S (33% e 28%, respect ivamente) na categoria repro-

dução. Apesar das variações em enxofre e magnésio serem maiores, 
as variações dos outros elementos também são relevantes (~ 20%). A 
alta variação encontrada reforça a necessidade de se ut ilizar misturas 
minerais específ icas para cada categoria animal e de ferramentas que 

auxiliem o produtor a escolher o produto que melhor atenda às exigên-
cias de seu rebanho.
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