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Oi, gente. Tudo bem?

Nesta Edição

Nessa 17ª edição, na coluna de mercado,
Gabriel Zylberlicht aponta para o mercado
de reposição operando em queda no mês
de julho e boi gordo em alta, resultado que
melhorou a relação de troca, mas manteve o
indicador abaixo da média histórica.
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Osvaldo Alex de Sousa apresenta “Nutrição
estratégica com Ácidos Graxos Essenciais”,
trazendo dados importantes de que a
suplementação com sais cálcicos de ácidos
graxos de soja melhorou a expressão de
genes associados com o reconhecimento
materno fetal, resultando em uma melhor
manutenção da gestação.
Por fim, no nosso “Com a palavra, os
especialistas” temos a honra de convidar
Catarina Nobre Lopes, mostrando a
importância do “Planejamento, adequação
e equilíbrio da pecuária de cria”, com
três fatores de atenção quando nos
perguntamos sobre a importância do
momento em que as matrizes se tornam
prenhes.
O Informa Nutri é preparado pela equipe da
Nutricorp e seus parceiros, para seguir com
o nosso propósito de CONHECER, INOVAR
e INSPIRAR.
Muito obrigada,
Mari Zylberlicht
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Mercado

Relação de Troca

por Gabriel Zylberlicht

Preço BZ

R$ 24,00
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Durante o período de entressafra, o mercado de reposição
sazonalmente apresenta negociações mais lentas, principalmente
pela menor qualidade das pastagens, por conta da estiagem e
temperaturas baixas. Dessa maneira, a menor demanda por animais
mais jovens aliviou a pressão de compra pelo bezerro, o que
resultou em desvalorização de preços tanto nas praças do Mato
Grosso do Sul (-1,4% MoM) como nas praças paulistas (-3,3%
MoM). Somado a isso, o boi gordo seguiu o mês passado firme, o
que resultou em valorização na média mensal de 0,4% no indicador
CEPEA à vista. A demanda firme pela matéria prima dos frigoríficos
pode ser parte justificada pela alta demanda de carne bovina
no mercado externo, principalmente para os chineses. Segundo
os dados da SECEX, foram exportadas, em julho/21, 140,3 mil
toneladas de carne in natura, uma receita de 903 milhões de
dólares.

Troca

R$ 22,00
Preço em R$/kg (CEPEA)

Mercado de reposição fecha julho em queda,
melhorando a relação de troca do pecuarista

Preço boi

Fonte: Cepa, elaborado por Nutricorp.

Dessa maneira, quando analisamos a relação de troca,
métrica que busca indicar o poder de compra do pecuarista
relacionado à venda de um boi gordo pronto para o abate
com a compra do bezerro, o mês de julho encerrou com alta,
devido à desvalorização do bezerro somada a valorização do
boi gordo. Por outro lado, o indicador segue abaixo da média
histórica.
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Nutrição estratégica com
Ácidos Graxos Essenciais
Por Osvaldo Alex de Sousa

Sabe-se que o status nutricional em que a fêmea se
encontra ao parto e no início da estação de monta (EM)
é de extrema importância para o desempenho reprodutivo
e o escore de condição corporal (ECC) é a principal
ferramenta utilizada para avaliar tal status. Carvalho (2017)
demonstrou que animais com ECC ≥ 3,0 apresentaram
maior taxa de prenhez, vs. animais com ECC ≤ 2,75 ao
parto. Além disso, a mantença do ECC entre o parto e
início da EM demonstrou ter efeito positivo sobre a função
reprodutiva do rebanho, em algumas categorias (primíparas
e secundíparas), por apresentarem maior sensibilidade em
quaisquer alterações nutricionais. De maneira simples e
direta, é preciso adotar estratégias nutricionais para que o
rebanho mantenha seu ECC do parto no início da EM.
Partindo da premissa que os animais parirão com um ECC
≥ 3,0 e entrarão com o mesmo ECC na EM, podemos
adotar tecnologias para otimizar a função reprodutiva do
rebanho, como suplementação com sais de cálcio de
ácidos graxos (SCAG) contendo ácidos graxos essenciais
(AGE), como o óleo de soja (Nutri Gordura ®). Esses AG
são considerados essenciais porque os animais não os
produzem, logo, precisamos fornecer via dieta e são de
extrema importância para reprodução, composição de
membranas celulares e sistema imune. Especificamente
sobre a função reprodutiva, Lopes et al. (2009; 2011)
reportaram benefícios de, pelo menos, 27% na taxa de
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prenhez com a suplementação estratégica de 100 g/
animal/dia de SCAG de óleo de soja, do momento da IA
até 28 dias após a IATF (Tabela 1). Vale ressaltar que o
SCAG foi incluído em um suplemento de 1 g/kg de peso
vivo (PV).
Tabela 1. Efeito da suplementação com sais cálcicos de ácidos graxos (SCAG)
de óleo de soja sobre o desempenho reprodutivo de fêmeas Nelore (Adaptado
de Lopes et al., 2009; 2011)
Item

ECC lote 1

Experimento 1

4,4 ± 0,3

Controle

39,6 (182/459)

SCAG

51,2 (231/451)

Experimento 2

31,3 (82/262)

SCAG
Experimento 3

29,3%

0,04

37,1%

0,05

27,1%

0,07

42,9 (109/254)
ND 2

Controle
SCAG

2

Valor de P

4,7 ± 0,04

Controle

1

Taxa de Prenhez (%) Beneficio (%)

37,7 (85/239)
47,9 (127/265)

ECC na escala de 1 a 9
Não demonstrado no artigo
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Os resultados reportados dos estudos foram creditados,
basicamente, à melhoria na manutenção da gestação
(Spencer & Bazer, 2004). Entretanto, após os primeiros
resultados, ficou a dúvida se o efeito positivo dessa
estratégia foi em relação ao aumento de ingestão de energia
ou por conta da suplementação especifica com AGE
presentes no SCAG. Por isso, experimentos subsequentes
avaliaram o efeito da suplementação com SCAG saturados
(óleo de palma) ou poli-insaturados em animais B. indicus
(Cipriano et al., 2016; Cooke et al., 2014; Lopes et al.,
2009; 2011) e B. taurus (Brandão et al., 2018), mantendo,
assim, semelhante consumo de energia e proteína entre os
grupos (Tabela 2).
Tabela 2. Efeito da suplementação com sais cálcio de ácidos graxos (SCAG)
de óleo de palma (OP) ou soja (OS) sobre o desempenho reprodutivo de fêmeas
B. indicus (Cooke et al., 2014; Lopes et al., 2009; 2011) ou B. taurus (Brandão
et al., 2018)
Item

ECC lote 1

Taxa de Prenhez (%) Beneficio (%)

Valor de P

FÊMEAS ZEBUÍNAS

Experimento 4
OP

35,5 (85/239)

OS

47,9 (127/265)

Experimento 5

42,2 (131/312)

OS

50,5 (263/522)

0,02

20,2%

0,03

16,4%

0,01

5,2 ± 0,03

OP

51,7 (193/388)

OS

60,2 (226/383)

1

34,9%

4,7 ± 0,04

OP
FÊMEAS TAURINAS
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4,7 ± 0,04

ECC na escala de 1 a 9
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A partir desses estudos, podemos concluir que os
resultados positivos da suplementação com SCAG de óleo
de soja na função reprodutiva do rebanho são oriundos
dos AGE e não do consumo de energia do suplemento.
Sendo assim, a incorporação dos AGE nos tecidos dos
animais e ações especificas do ômega-6 (ácido linoleico
e seus derivativos) nos tecidos reprodutivos e plasma, o
aumento no volume do CL e concentrações plasmáticas
de progesterona ganham destaque. Além disso, a
suplementação com óleo de soja melhorou a expressão
de genes associados com o reconhecimento materno fetal
(prostaglandin E synthase e interferon-tau), resultando
em melhor manutenção da gestação (Cooke et al., 2014;
Cipriano et al., 2016; Tabela 3).
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Tabela 3. Concentrações de interferon-tau (IFN-tau) no fluido uterino, concentrações plasmáticas de progesterona (P4), volume do corpo lúteo (CL) e
expressão de genes associados à manutenção de gestação de fêmeas B. indicus, suplementadas ou não com SCAG de óleo soja (Adaptado de Cooke et
al., 2014; Cipriano et al., 2016)
Controle

SCAG

EPM

Valor de P

Ômega-6

0,296

0,595

0,022

< 0,01

Ômega-3

0,143

0,136

0,005

0,41

Ômega-6

0,549

0,938

0,136

0,05

Ômega-3

0,433

0,637

0,09

0,12

Ômega-6

12,719

17,798

1,197

< 0,01

Ômega-3

6,044

5,359

0,488

0,32

Ômega-6

0,384

2,045

0,755

0,13

Ômega-3

1,439

1,923

0,578

0,56

5,1

21,0

5,0

0,03

2,99

7,89

1,49

0,02

ISG-15

23,7

33,8

2,6

< 0,01

Myxovirusresistance 2

27,6

47,1

4,2

< 0,01

20,50-oligoadenylate synthetase

35,2

48,1

3,8

0,02

Item
Plasma, mg/mL

Endométrio, mg/g

CL, mg/g

Concepto, mg/g

Desta forma, se assumirmos que animais que concebem
mais cedo na EM irão parir mais cedo na estação de
parição, consideramos que desmamarão bezerros(as) mais
pesados e, consequentemente, resultarão em retorno maior
para a operação de cria. Essa situação se faz ainda mais
importante na realidade dos preços de bezerros e reposição
citados no início desse artigo.
Sendo assim, para obtenção de tais objetivos, deve-se
evitar deficiências nutricionais da ordem macro no rebanho,
em outras palavras, os animais terão que parir com ECC ≥
3,0 e entrar na EM com o mesmo ECC. Para, então, aplicar
estratégias especificas, como a suplementação com SCAG
de óleo de soja (Nutri Gordura ®; Nutricorp) durante o
protocolo de IATF e os 30 dias posteriores ao mesmo, para
a otimização do reconhecimento materno fetal, manutenção
da gestação e, consequente, incremento nos índices
reprodutivos da operação.

EXPRESSÃO GÊNICA
Concepto
IFN-tau
Prostaglandin E synthase
Plasma

10

Informa Nutri #17

Agosto/2021

Informa Nutri #17

Agosto/2021

11

Com a palavra, o especialista

Planejamento, adequação e
equilíbrio da pecuária de cria
Catarina Lopes

A atividade de cria é de primordial importância por se tratar
da base da pecuária. O sucesso produtivo do animal está
fortemente ligado ao seu desempenho durante essa fase,
uma vez que é o início da atividade do segmento, seja ele
leite ou corte. Por isso, para que haja a otimização dos
índices zootécnicos e produtividade do setor, o esforço
primordial deve ser focado na fêmea (bezerra, novilha e/ou
vaca), já que ela é quem vai fornecer o principal produto, o
bezerro. O sucesso de uma operação de cria é multifatorial,
depende de bom manejo, boa nutrição e um plano
reprodutivo adequado à realidade da fazenda, seja com
estação de monta natural, inseminação artificial, repasse de
touros, etc.

No entanto, além da fêmea se tornar prenhe, o
sucesso da pecuária de cria está atrelado ao
momento que a mesma emprenhou durante a
estação de monta (EM) e quando ela irá parir,
desmamar a sua cria e, consequentemente,
quantos kg de bezerros/vaca exposta irá produzir.
É sabido e bem definido que a adoção da EM
nas operações de cria traz inúmeros benefícios
para as operação, como melhoramento genético,
concentração dos manejos (nascimento,
desmama), homogeneidade de produção
(bezerros), entre outros. Desta forma, iremos focar
no momento em que a fêmea se torna gestante
ao decorrer da EM e em quantos kg de bezerros
serão produzidos por vaca exposta a EM.
Sendo que a EM serve para definir o momento
em que queremos que o bezerro nasça e que
devemos sempre pensar no equilíbrio da vaca
e bezerro, qual o momento ótimo para ocorrer a
parição? O que desejo na fazenda? Vaca prenha?
Bezerro nascido? Ou kg desmamado?
O clima do centro oeste brasileiro é caracterizado
por estações bem definidas com períodos
chuvosos (novembro – abril) e períodos de seca
(maio – outubro). Consequentemente, há flutuação
na oferta de forragem em quantidade e qualidade.
Nesse sentido, dentro da pecuária de cria a
adequação/personalização dos manejos (EM e
parição), as estações do ano trazem benefícios
para a operação como um todo, de forma que
as matrizes ficam prenhes e passam o terço
inicial e médio de gestação nos períodos com
melhor oferta e qualidade de forragem (período
das águas), para parirem no período da seca.
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Os animais provenientes das matrizes que se tornam
prenhes no início da EM são denominados/
conhecidos como “bezerros do cedo”.

Qual a importância do momento em que as
matrizes se tornam prenhes?
1. Desafio sanitário ao recém-nascido: os animais
que nascem no período seco do ano, não enfrentam
lama e umidade. Desta forma, reduz-se os riscos de
infecções e doenças, uma vez que o animal, no início
de sua vida, ainda não possui o sistema imune maduro
e, consequentemente, baixa imunidade. Sendo assim,
o planejamento do momento do nascimento com o
menor risco sanitário aos recém-nascidos reflete em
animais mais saudáveis durante a fase inicial da vida
produtiva, evitando retardo do desempenho (morbidade)
e resultando em melhores índices zootécnicos ao
desmame (ganho de peso diário e peso vivo).

3. Dias pós parto: maior porcentagem de vacas
paridas antes ou bem no início da EM.
Em resumo, ao planejar o sistema produtivo de cada
propriedade, busca-se o equilíbrio entre todos os
fatores que podem influenciar a safra de bezerro (EM,
parição, EM seguinte, entre outros), mas, vale ressaltar,
que quando falamos da pecuária de cria, devemos
pensar no “conjunto” por completo e não somente em
índices isolados, como a taxa de prenhez, e junto com
o planejamento da operação e tecnologias disponíveis,
buscar otimizar maior produção de kg de bezerros
desmamados por matriz exposta na EM.

2. Nutrição vaca-bezerro: tendo em vista a
sazonalidade climática e a flutuação da oferta de
quantidade e qualidade das pastagens durante o ano,
as matrizes que se tornam prenhes no início das
chuvas (novembro-dezembro) passarão maior tempo
de sua gestação (terço inicial e médio) com oferta
de forragem em quantidade e qualidade. A nível de
desenvolvimento fetal, o terço inicial é responsável,
principalmente, pela organogênese (formação dos
órgãos) e o terço médio pela miogênese, ou seja,
formação das fibras musculares.
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