
 INTRODUÇÃO

São uma fonte sólida de suplementação estratégica que 

fornecem proteina, energia e minerais, compensando em parte 

o déficit nutricional dos rebanhos durante a época da seca. 

 QUE SÃO OS BLOCOS MULTINUTRICIONAIS? 

Durante os cíclicos períodos de seca no Semiárido 

Nordestino, a criação de bovinos, caprinos e ovinos é altamente 

comprometida em decorrência da reduzida oferta de forragens  

e pela baixa qualidade nutricional das mesmas que não 

atendem as necessidades nutricionais para o crescimento e a 

produção satisfatória dos rebanhos localizados nessas áreas. 

Com base nessa realidade e com o objetivo de reduzir as 

perdas de peso corporal ,  o compromet imento do 

desenvolvimento e a drástica redução da produção desses 

rebanhos, uma alternativa altamente rentável é a utilização 

estratégica da suplementação alimentar.

Além do manejo estratégico das pastagens nativas, da 

conservação de forragens (silagem e feno), outra alternativa de 

suplementação que, há muitos anos, é utilizada com sucesso 

em outras áreas semiáridas e áridas do mundo é o consumo 

dos Blocos Multinutricionais. 

Desde 2008, a Empresa Estadual de Pesquisa 

Agropecuária da Paraíba S.A. - EMEPA-PB vem  pesquisando 

diferentes opções de composição e textura dos Blocos com o 

objetivo de  desenvolver, adaptar e validar a utilização de forma 

abrangente e contínua dos mesmos nos rebanhos de ovinos, 

caprinos e bovinos no Semiárido Nordestino. 
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QUAL É A COMPOSIÇÃO DOS BLOCOS?

Tabela 1: Um exemplo de composição (%) para blocos 

multinutricionais.
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Fontes proteicas (farelos de soja, algodão);

Fontes energéticas (milho, sorgo, mandioca);

Minerais; 

Feno de forrageiras; 

Ureia que é a principal fonte de nitrogênio não 

proteico;

Melaço;

Agente solidificante (bentonita, a cal hidratada ou o 

cimento).
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 Pesquisas desenvolvidas pela EMEPA-PB com ovinos, 

na Estação Experimental Pendência, mostraram que os 

animais que receberam blocos na época seca ganharam 

peso, apesar da limitação nutricional dos pastos ofertados. 

RESULTADOS DE PRODUÇÃO 
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Gráfico 1: Desempenho de ovinos em pastejo na caatinga, com a 

utilização de diferentes fontes de suplementação nutricional.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO 
DOS BLOCOS?4

Incrementam o aporte de nutrientes para os animais 

pelo consumo restringido de uma mistura de 

ingredientes (melaço, ureia, farelos e sal mineral) 

compactados, de modo a fornecer nutrientes 

gradativamente ao longo do dia (nitrogênio, energia, 

macro e microminerais);

Aumentam a ingestão e digestão de alimentos de 

baixa qualidade (pasto seco, bagaço de cana,

outros); 

Melhoram o desempenho produtivo e reprodutivo;

Facilitam o transporte e o manejo;

Minimizam o risco de intoxicação com ureia. 




