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O primeiro Informa Nutri do ano saiu, nossa 
22ª edição! Gostaria de informar que o 
nosso informativo passará a ser bimensal. 
Dessa forma, vamos entregar um material 
ainda mais completo, trazendo o que há de 
mais recente nas pesquisas e seus impactos 
para a melhoria de produtividade, além 
do contexto do que vêm acontecendo no 
mercado, resultados e expectativas de preços 
e produção.

Nessa edição, na coluna de mercado, trago os 
impactos do aumento das exportações com 
o retorno da China e o recorde de preço do 
boi gordo que ultrapassou a barreira de 340 
reais/@. Em seguida, Osvaldo Alex de Sousa 
apresenta os impactos negativos do estresse 
no transporte dos animais e estratégias 
visando minimizar as perdas de produtividade 
por conta deste manejo obrigatório.

O Informa Nutri é preparado pela equipe da 
Nutricorp e seus parceiros para seguir com 
o nosso propósito de CONHECER, INOVAR e 
INSPIRAR.

Abraço,

Gabriel Zylberlicht

E aí, pessoal. 
  Tudo bem?

GABRIEL ZYLBERLICHT
P&D | BI

(19) 98133.0807
(19) 3551.2244 
www.nutricorp.com.br
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Mercado 
por Gabriel Zylberlicht

Mercado do boi gordo inicia o ano aquecido e com preço 
recorde

Todo começo de ciclo de ocorre de forma mais lenta, espaçada, sem muitas 
novidades; afinal, para nós brasileiros “o ano só começa depois do carnaval”, 
correto? Aparentemente o mercado do boi gordo não segue muito essa 
“regra”. O primeiro mês de 2022 já acabou e, com ele, um novo recorde nas 
cotações do boi gordo. Segundo o indicador CEPEA/B3, as cotações do boi 
gordo para jan./22 fecharam em média R$ 338,46/@, sendo que o patamar 
de 340 reais/@ foi rompido no final do mês.

O resultado de alta nos preços pode ser explicado pelo maior peso no 
lado da demanda em relação à oferta. O mercado externo assumiu o papel 
de protagonista, puxado pelo forte peso da China e praticamente todos 
os maiores importadores. Segundo os dados da Associação Brasileira de 
Frigoríficos (Abrafrigo), dos 20 maiores importadores de carne bovina, 17 
apresentaram alta nas compras. A China, que sempre atuou como principal 
destino da nossa proteína, voltou as compras após o fim do embargo de 
mais de 4 meses por conta do caso atípico de Encefalopatia Espongiforme 
Bovina (EEB). Dessa maneira, o mês de janeiro encerrou com a importação 
de aproximadamente 160 mil toneladas, 26,8% maior que o mesmo período 
do ano passado.

Informa Nutri #22  Fevereiro/2022
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Fonte: Cepa, elaborado por Nutricorp.
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Passando para o mercado futuro, o sentimento é de 
estabilidade das cotações para os próximos meses, o 
que traz certo otimismo no planejamento do primeiro giro 
do confinamento. Por outro lado, a atividade em 2022 
deve ser tratada com muita cautela, visto o aumento 
no custo das matérias primas. Um dos indicadores da 
atividade, a relação de troca entre boi gordo e milho, 
apontou queda no fechamento de janeiro. Isso se deu 
pela maior valorização do milho 9,1%MoM (em relação 
ao mês anterior) vs. Boi Gordo que foi de 5,5%MoM, 
ilustrados na tabela e gráfico abaixo.

Tabela 1. Média das cotações do indicador à vista e preço do milho

Gráfico 1. Relação de troca entre a venda de um boi gordo 
pronto para o abate e compra de saco de milho.

Variação

Preço MoM YoY

Boi Gordo ( R$ / @ ) R$ 22,56  5,5%  17,1%
Milho ( R$ / SC ) R$ 96,04  9,1%  14,8%

Fonte: CEPEA, elaborado por Nutricorp
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Dessa maneira, a relação de troca fechou jan./22 em 3,52, 3,33% 
abaixo do mês anterior e abaixo da média histórica do indicador.

O resultado desse indicador aponta o quanto a atividade de 
confinamento em 2022 será desafiadora e necessitará de muita 
atenção em todas as pontas, do planejamento e estudo do caixa da 
fazenda à estratégia nutricional, manejo e programação de abate. 
A produtividade e investimentos visando a otimização dos índices 
zootécnicos, seja ele por mudanças nutricionais e de manejo, inclusão 
de aditivos e melhora na qualidade dos alimentos ofertados precisará 
ser analisada nos mínimos detalhes, pois a lucratividade da atividade 
dependerá da excelência dos resultados em todas as etapas dentro 
da porteira. 

Informa Nutri #22  Fevereiro/2022
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Os impactos negativos do estresse no 
transporte dos animais e estratégias 
visando minimizar as perdas de 
produtividade

Osvaldo de Sousa

É sabido que durante a vida produtiva, os bovinos passam 
por diversas experiências que conferem estresse ao rebanho, 
resultantes dos manejos obrigatórios/necessários para que o 
objetivo da bovinocultura seja alcançado: entregar proteína animal 
de qualidade na mesa do consumidor. Entre esses manejos que, 
até certo ponto, se tornam imprescindíveis, podemos destacar a 
desmama, transporte entre fazendas, confinamento e frigorífico, 
vacinação e exposição a novos ambientes, grupos hierárquicos 
e diferentes dietas. Dentre esses manejos, o período de entrada 
no confinamento é um dos mais críticos, devido ao acúmulo de 
estressores em um curto intervalo de tempo (Cooke, 2017). 

Como apresentado em um boletim anterior (“Efeitos do estresse 
do transporte” - Abril/21; blog Nutricorp), o estresse resultante 
de manejos retira o organismo de sua zona de conforto 
(homeostase), fazendo com que o mesmo ative mecanismos 
[resposta da fase aguda (RFA)] para que o animal retome sua 
homeostase. A ativação desses mecanismos, invariavelmente, 
drena nutrientes que inicialmente seriam destinados aos 
processos anabólicos (ganho de peso e produção de leite; 
Johnson, 1997) para o restabelecimento da homeostase, 
podendo limitar a eficiência das tecnologias adotadas na 
operação de confinamento (nutrição, genética e sanidade, por 
exemplo; Figura 1).
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Figura 1. Impactos do estresse e bem-estar animal sobre o potencial de produção 
do rebanho e possíveis impactos sobre a eficiência das tecnologias adotadas na 
operação de confinamento (Adaptado da lei de Liebig, 1850).

Desta maneira, a Nutricorp vem buscando mostrar 
os reais benefícios e/ou fatores que possam 
influenciar a utilização de SecureCattle® (SC) nos 
manejos que antecedem a entrada dos animais 
no confinamento, especificamente no momento 
de embarque dos animais para o confinamento. 
Com base nesse racional, Fonseca et al., (2021), 
delinearam um experimento para avaliar o efeito da 
administração de SC no momento do embarque 
pré-transporte dos animais para o confinamento 
sobre os parâmetros produtivos do rebanho. 
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Foram utilizados 100 machos não castrados Nelore, os 
animais foram randomizados no momento do manejo 
de embarque dos animais para o confinamento de 
acordo com o peso corporal (PC) e atribuídos a 1 de 
2 tratamentos: Controle = Sem a administração de 
5 mL de SecureCattle® no momento do embarque 
para o confinamento e SecureCattle® = Com a 
administração de 5 mL de SecureCattle® no momento 
do embarque para o confinamento. Os animais foram 
embarcados em caminhões distintos (cada grupo em 
1 caminhão; 50 animais/caminhão) e transportados 
por aproximadamente 44 horas até o confinamento de 
destino (Camapuã/MS >> Guaiçara/SP). Ao chegar no 
confinamento, foi feito o manejo sanitário nos animais e 
alocados em baias coletivas (8 ou 9 animais/baia). Os 
animais foram submetidos ao mesmo protocolo sanitário 
e nutricional (Tabela 1).
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Tabela 1. Dietas experimentais ofertadas a bovinos Nelore recebendo 
ou não SecureCattle® no momento do embarque para o confinamento

Item
Dieta

Adaptação Crescimento Terminação

Composição da dieta, % MS

  Silagem de capim 22,00 4,80 4,70
  Milho moído 38,30 46,55 53,00

  Caroço de algodão 17,00 20,00 20,00
  Farelo de soja -- 10,00 --

  Farelo de amendoim 11,00 -- --
  Farelo de algodão -- 5,00 5,50

  DDG -- -- 8,95
  Bagaço de cana 7,17 3,40 3,00
  Melaço de soja -- 5,90 --

  Ureia 0,60 0,30 --
  Ureia Protegida 0,50 0,55 1,40

  Núcleo 3,22 3,00 3,00
  Água 0,21 0,50 0,45

Perfil Nutricional, % MS

  MS 59,1 78,9 80,5
  PB 17,8 19,5 20,0

  FDN 28,9 22,2 23,7
  FDNfe 14,0 14,1 13,5

  EE 6,2 6,9 7,2
  Amido 29,0 34,7 39,2
  NDT 74,4 80,1 81,0

ME, Mcal/kg 2,75 2,96 3,00
ELm, Mcal/kg 1,80 1,98 2,02
ELg, Mcal/kg 1,16 1,33 1,36
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A utilização de SC no momento do embarque para o 
confinamento demonstrou ser eficaz em melhorar a ingestão 
de matéria seca (IMS) durante o período de adaptação 
(+380g; P = 0.03), ganho médio diário (GMD) durante todo 
o período de terminação (+156g; P < 0.001) e a eficiência 
alimentar (EA) dos animais (P = 0.05), resultando e maior PC 
final (+14 kg; P = 0.03), e maior peso de carcaça quente 
(PCQ) ao final do período de terminação dos animais (+8,8 
kg; P = 0.03; Tabela 2).
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Tabela 2. Parâmetros de desempenho e característica de carcaça 
de bovinos Nelore recebendo ou não SecureCattle® no momento 
do embarque para o confinamento

Item Controle SecureCattle® Diferença 
SC-Controle Valor de P

PV, kg

Embarque 341.20 341.10 0.97
Chegada no 
confinamento 302.80 300.00 0.44

Adaptação 336.10 342.00 0.15
Crescimento 395.90 405.40 +9.50 0.06
Terminação 457.10 471.30 +14.20 0.03

Perda de PV, % 11.3 12.0 0.07

Ingestão de matéria seca, kg

Adaptação 6.52 6.90 +0.38 0.03
Crescimento 9.50 9.76 0.27
Terminação 9.48 9.93 0.07

Total 8.97 9.33 0.08

Ganho médio 
diário, kg/dia
Adaptação 1.789 2.210 +0.421 <0.0001

Crescimento 1.447 1.548 +0.101 0.16
Terminação 1.274 1.372 +0.098 0.10

Total 1.430 1.586 +0.156 <0.001

Eficiência alimentar, g/kg de MS

Adaptação 274 321 +47 <0.001
Crescimento 154 159 0.58
Terminação 135 139 0.39

Total 160 170 +10 <0.001

Peso de car-
caça quente, kg 260.10 268.90 +0.0012 0.03

Rendimento de 
carcaça, % 56.88% 57.00% +8.8 0.03
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Em resumo, a administração de SC nos manejos que 
antecedem o início do confinamento (transporte para o 
confinamento) melhorou os parâmetros de desempenho 
dos animais, aumentando o PCQ e, impactando 
positivamente o bolso do produtor, resultando em uma 
maior receita por animal. Desta forma, podemos concluir 
que o uso de SC pré transporte para o confinamento 
otimizou o desempenho produtivo do rebanho, conferindo 
maior produtividade e rentabilidade na operação de 
confinamento. 
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Não deixe que 
o estresse dos 
seus animais 
impeça esse 
fim de tarde.




