
PROPICIAS AS CONDIÇOES AlUAIS PARA CONFINAMENTO 
45° I o I MIIS DE LUCRO PI RI O CRIIDOR 

& o que o criador pode conserulr, aplicando o PBOGBAMA TOKTUGA 
(BASICO) DE ENGORDA BAPWA. 

No sistema tradicional, são necessários 10 a 11 meses para nm ao't'llho 
canbar de 5 a 6 arr6bas de peso. 
A obtenção do mesmo pnbo de~. apenas em 100 dias, perml&e: 

• SETE MESES DE ANTECIPAÇAO NO BET6BNO DO CAPITAL. 

• ECONOMIA DE 10 MESES DE PASTO. 
• MELBOB PBEÇO EM PLENA ENTBESSA.FR.A (MAIS %0~). · 



Em Inúmeras experlenclas, reaii
ZAd!lll nestes últimos 10 anos, ficou 
perfeitamente comprovado que a 
engorda de bovinos em confina
mento, realmente. proporciona bons 
resultados técnicos. Agora, pela 
senslvel e neceasl\rla ascensl!.o do 
preço do boi, tomou-se lndlscutl
vel, tamb~m. a convenlenclt. eco
nômlca dêste sistema de engorda. 
Atualmente, contamos. entio, com 
um sistema duplamente positivo, 
Isto 6, técnico e econOmicamente. e 
que nio pode deixar de ser aprovei
tado peloa criadores deseJosos de 
auferir lucros mais compenaadorea 
de seu trabalho. 

Se, no ano passado. nilo nos anl
mAvamos. como dissemos, a acon
selhar o conrtnamento em grande 
escala, hte ano. i vista dos preços 
vl~tentes . consideramos qu!llle um 
dever Insistir na adoçilo desta mo
derna técnica de engOTda de bovl-

Hoje, técnica e econômieamente mais lucrativa 
a engorda em confinamento 

nos. Agora. no lnterêsse próprio e 
da Nação. devem os criadores pre
parar-se para confinar grandes lo
tes ; pois, daqui em diante, Impor
ta. de um lado, abastecer o merca
do Interno com carne de qualidade 
e, de outro, exportar o tipo que os 
consumidores europeus p.referem e. 
pelo qual, se dispõem a dar boa 
paga. 

CONDIÇOES INDJSPENSAVEJS 

o resultado da engorda em con
finamento depende: 

1. Da aptldilo do animal; 
2. Da allmentaçllo. 

Aptldio do lllllmal 

O borlno Ideal para a engorda 
em confinamento é o animal novo: 
de raça tipicamente precoce e bem 
criado, Isto é, que na primeira Ida-

de nlo tenha aofrldo eontratempoa 
strloo, eapa-.e. de comprometer a 
oaúde e o desenvoblmento. 

Quanto mata novor. os animais, 
melhor seri a converslo alimentar. 

Para a produçio de carne tiPO 
exportaçlo, oa novilhos Ideais, pa
ra nosso ambiente, slo oe llERE
FORD ou oa de outra& raças ln
gli!sas crlad!lll no Rio Orande do 
SUl, aulm como os mestiços de 1&
meas zebulnas e ma<thos de raças 
precoces, como a Chllmlna, a Cha
roleu, 'M'archlglana, Santa Oertru
dls ete., obtidos através de fecun
daçlo natural ou artlflclal com ae
men conaelado Importado, 

Dentre os principais contratem
pos na primeira Idade, altua-se a 
aUmentação deficiente em quanti
dade e qualidade. OS animais mal 
aUmentados neste período apre
sentam ossos e abdômen encera
damente aumentados e massu 

musculares pouco desenvolvidas. 
Como conseqü~ncla, produzirão 
baixo rendimento de carne de pri
meira. 

Allmentaçio 

t , tamMm, fator condicionante 
do resultado na engorda conClua
da. Neste sistema, deve-se eonse
plr o péao mblm.o em um prazo 
mlnlmo. Pois, só nestas condições 
tom&-se posslvel a obtençlo da 
melhor conversio alimentar, de 
abundantes massas musculares, 
carne de qualidade e rendimento 
máximo na matança, que definem 
o bom resultado econOmlco. 

Para t.tlnglr-se éste alvo, é ln
dlspensivel, al~m do aUmento vo
lumoso, raçilo concentrada de boa 
qualidade. 

O chamado confinamento em re
gmle ae pasto, no qual os bovtnos 
recebem, no cocno, uma raça.o su
pttruemar de verde \Napter ou 
canal e, eventualmente, um pouco 
de raçáo concentrada, e apenas 
um semt-conllnamento, Incapaz 
dos resUltados proporcionados por 
um real conunament.O, em que sào 
sauafettas todas as condições pró
prias ao Sistema. :tate melo confi
namento devefla constttUJ.r rotina 
noe meses de seca, para evitar-se 
oe en.ormea preJUlZOS neste pertodo. 

lrlflutncla da ração 
1.• - O eanho dlarto de pêao au

menta com a quantidade de raçio 
concentrada admlnlstrada diaria
mente. 

2.• - O rendimento na matança 
cresce com a quanUdade de ração 
concentrada recebida. 

Requisitos da raçlo concentrada 
a) Ser apetectvel; 
b) Corrigir aa deficiências do 

alimento volumoso em protelnas, 
minerais, vitaminas e demais nu
triente& lndlapemavelll; 

c) Garantir o mlnlmo de ganho 
diário de ptso pt.ra a engorda lu
crativa; • 

dl Ser concentrada de rato e 
não apenas de nome, pois só assim 
proporcionará, com quantidades 
razoãveiS, canho de pêso lucrativo; 

e) Possuir os elementos lndls
peh!lâvels t boa conversão, tala 
como 01 estimulantes da flora mi
crobiana do rúmen; 

rJ Conter 01 elementos de pro
teçio contra qualquer deflcléncla, 
os quais garantem o mt\xlmo de 
conversio alimentar e mantêm oa 
novilhos em perfeito estado de 
1a\lde. 

Quantidade de raçllo concentrada 
Depende do tipo de novilho a ser 

produzido. Atualmente, na Europa, 
engordam-se novilhos exclusiva
mente com ração concentrada, al
cançando-se ganhos diários de or
dem de 1.300 gramas. Blo bezer
ros destinado& a prod.uztr o "'VI
TBLIONK... aue vat oara o mata
douro 
~ 
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abatido com 12-14 meses e 400-1!00 
quilos, recebe pouca raçio volumo
sa ( 2 a 3 quilos de feno de alfaia 
ou 6 a 8 quilos de silagem de mi 
lho) e 8·8 quilos de ração concen
trada. 

O NOVILHO GORDO, abatido aos 
15-18 meses e com 500-600 quilos, 
recebe maior quantidade de volu
mosos e menor de concentrados. 

Como rerra b651ca, a quantidade 
ótlma de ração concentrada, de al
to valor biológico, ~ de um quilo 
para cada 110 de pbo vivo. 

A maior parte da raçlo poderã 
ser produzida na fazenda, pols 80% 
da ração concentrada aão represen
tadoc pelo milho. Bntio, t autl
clente acrescentar ao milho 20% 
de um concentrado de alta quali
dade como o BOVINGORDA, para 
preparar-se uma raçlo Ideal. 

Operando com novilhos zebu, que 
recebiam bastante aUmento volu
moso e 3 quilos dltrlos de raçlo 
concentrada, obtivemos aumento 
dll\rlo médio de 900 a 1.000 era
mas. 

Com novilhos m~•tlços - 1/2 
aanpe europeu e 1/2 sanpe z~bu 
- alcançamos aumentos diArloa 
médios de 1.300 gramas, com qua
tro quUoe de concentrado por dia. 

Alimento volumoso - Quanto 
melhor fór o alimento volumoso, 
tanto melhores serão a conversão, 
o aumento diArlo e o rendimento 
na matança. 

Os principais aUmentos volumo
lOS, na ordem de qualidade, sio: 

1.• - Silagem d~ milho, colhido 
na consistência cerosa: 

2.• - Silagem de sorgo granado : 
3.• - Silagem mista de milho e 

Napler ; 
4.• - Silagem mista de sorgo e 

Napler ; 
5.•- Silagem de Napler ; 
6.• - Cana-de-açúcar picada ; 
7.• - Napler verde; 

alimentos ve.rdes ou 
o feno de alrata de 

uva qua•ouau.::r. que ocuparia o 1 .• 
•----- --- --·- no ... -•• • _,.,to 



rrograma TORTUGA (Básico) de Engorda Rápida 
Este programa Ylsa: 

1. Produção de carne. de boa qualidade em plena entressafra. 

2. Aproveitamento, ao máximo, dos produtos e subprodutos disponivels na 
própria fazenda. 

3 . Alivio dos pastos na época da sêca. 

4. Finalmente, maiores ganhos para o criador ·- vendt!ndo o novilho gordo pelo 
preço de entressafra. 

E IIIDI 

5. Suplementar a aUmentação do rebanho durante a sêca, de modo a não perder 
pêso e manter-se em plena forma para produzir na época das águas. 

O Departa•ento Técnico da "TORTUGI" está A dlspo
slcio para planificar Juntamente com Y. S. a engorda 
rápida de seu gado, aproYeltando as disponibilidades 
de sua Fazenda • Consulte-nos. 

UMA NOVA FÓRMULA- POTENCIADA 

Concentrado para o preparo de rações 

destinadas ao bovino de corte. 

NíVEIS DE GARANTIA 

Umidade . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . • . . • . 11 '9'ó 
Matéria mineral . . . . . . . • . . . • . • . . • . • • 15% 
Proteina bruta (minimo) . . . .. • .. .. .. 55% 
Ext. etéreo (mínimo) . . . . • . . • . . . • . • • . 3% 
Mat. tlbrosa (mb.imo) • . .. .. . .. • .. .. lO«Jó 
Ext. não azotados . . . . . . . . . . . . . . • . • • • 6~ 
Relação fosfo-cálclca . . . . . . . . . . . . . . . . 1:% 
N.D.T ..................•..•..••... 'Z1,'J5% 
Val6r enerrétlco ...........••• 3.200 ealfkr 

ENRIQUECIMENTO (·POR QUILO) 

Yltamlna A . . . . . . . . .. .. .. • • .. .. . 35.000 UI 
Vitamina D3 . .. • • .. . .. .. .. .. . . .. '2.000 UI 
Maero e micro elementos mlnerats: 
Cálcio, Fósforo, Níquel, Cobalto, Cobre, Fer
ro, Manranês, etc. 

A- C IA. ZOOTECNICA AGRÁRIA 
MatriZ: Rua Progresso, 219 (Sto. Amaro> - C.P. 12.635 
Tels. ~69-0247 - 269-1092 - 269-5259 São PaÚlo 
Filial: Avenida Farrapos, 2.955 - Tel.: 22-7747 - C. P. 3.084 
Põrto' Alegre - Rio Grande do Sul 


