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O presente material tem o objetivo de apresentar
informações que tratam de assuntos pertinentes
a nossa agropecuária. Em formatos digitais,
diferentes mídias (vídeos, áudios e textos)
compartilham a missão de apresentar conteúdos,
informações diretas, com linguagem simples
e objetiva sobre por exemplo, “os minerais na
produção animal”. Título deste mini e-book onde
também encontramos acesso a outros temas por
meio de apenas um clique que, nos direciona para
diferentes formatos digitais, entre eles,

podcasts e webnários.
Por entender que a complexidade de determinados
assuntos também demanda maior espaço, tempo
e abordagem mais profunda, o que encontramos
neste e outros materiais no mundo “Matsuda
Digital”, é a proposta de apresentar o contato inicial
às variadas questões
presentes na atividade rural.
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Da Manutenção
a reprodução.

A correta mineralização através da suplementação
não impacta apenas na produção, a subsistência
de basicamente todo o organismo animal depende
diretamente de minerais e, para que este funcione
corretamente dentro daquilo que se considera como
um comportamento sadio, é necessário entender a
mineralização como ferramenta indispensável
no sucesso de qualquer atividade pecuária.
Uma forma explicativa de entendermos a grosso
modo a importância dos macro e micro minerais
na produção animal, é compreender suas respectivas
disponibilidades e aproveitamento (fontes de matéria
prima, formulações equilibradas e utilizações corretas
implicam diretamente nos resultados) na nutrição
de um bovino por exemplo, como pode ser observado na
figura a seguir:
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O animal mantém suas funções fisiológicas
suficientes para a sobrevivência.
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Manutenção

Produção
Aqui os níveis de ingestão e absorção dos
minerais, garantem o ganho de peso
e produção (carne ou leite).

Reprodução
Quando todas as exigências anteriores são
devidamente atendidas, é que machos
e fêmeas estarão aptos às funções
reprodutivas.

Tal como na tabela periódica dos elementos, na produção animal, os minerais também
estão subdivididos em macro minerais (fósforo, cálcio, potássio, sódio, enxofre, magnésio)
e micro minerais (cobalto, cobre, ferro, iodo, manganês, selênio e zinco).

Macrominerais

Microminerais

Cálcio
Fósforo
Sódio
Potássio

Ferro
Cobre
Manganês
Zinco
Selênio

Cloro
Enxofre
Magnésio

Iodo
Cobalto
Cromo
Boro
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É importante ressaltar aqui a interação
que há entre estes elementos, onde
alguns minerais podem contribuir ou
mesmo atrapalhar a absorção de um
outro (sinergismo e antagonismo).
Logo, o equilíbrio entre os elementos
presentes em uma formulação
(suplemento mineral), terá impacto
direto no desempenho animal.
Sabido que todos os minerais citados
são necessários e que muito do
resultado de um trabalho voltado
ao fornecimento de minerais está
ligado ao balanceamento ideal das
formulações utilizadas, podemos

citar algumas das muitas funções por
exemplo do fósforo, macro mineral
presente em todas as células corporais
onde realiza diversas funções vitais,
ligado a formação de ossos, tecidos
musculares, produção e secreção
do leite (cabe aqui o destaque de
que para cada litro de leite por
exemplo são necessários 1,8 gramas
de fósforo). Já quanto algumas das
funções dos micro minerais podemos
mencionar o manganês, que está
diretamente relacionado a produção
de espermatozoides e óvulos sadios,
inerentes ao sucesso da reprodução.
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Balanceamento

Saiba mais
Para mais informações sobre a importância
do fornecimento de minerais leia o livro “A
História da Suplementação Mineral no Brasil”,
do especialista em reprodução e nutrição
animal Dr. Fernando Antônio Nunes Carvalho.
Uma obra que oferece rico conteúdo com e
centenas de imagens que retratam o assunto
com clareza e fácil entendimento.

Adquira diretamente com o autor:
fer.a.n.carvalho@uol.com.br
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“Os minerais vão ter ação direta no rúmen do animal, mais
especificamente na atividade da microbiota ruminal (bactérias,
protozoários e fungos) onde ocorre a digestão do alimento de
um ruminante. Um animal bem suplementado vai ter uma
melhor digestão desse alimento devido a uma microbiota mais
ativa e mais eficiente, consequentemente irá ganhar mais peso,
produzir mais leite ou mesmo um bezerro de melhor qualidade.
Para tanto, somado aos níveis de minerais que fornecemos
para os animais, a fonte de cada mineral também alterará sua
absorção e seu desempenho, é importante observar a existência
de diversas fontes de cada
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Palavra do Especialista

JOÃO GABRIEL CARVALHO

Médico Veterinário
CRMV 40.430

tipo de mineral, como por exemplo os micro minerais,
comumente encontrados no mercado e que podem ser divididos
em sulfatos ou óxidos, presentes ou não nos suplementos
minerais. Os sulfatos são os que proporcionam a melhor
absorção e aproveitamento superior pelo animal, quando em
comparação com os óxidos, impactando a sua produtividade e
resultado” (Biodisponibilidade).
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Ao compreendermos que a busca
por desempenhos cada vez mais
satisfatórios nos índices produtivos das
diferentes espécies e categorias animais
através da suplementação mineral,
busca atender atividades pecuárias cuja
maior parte da produção está destinada
a alimentação humana em todo
o mundo, segurança alimentar
é essencial. Grande parte dessa
confiabilidade é conquistada através
da constante viabilização de processos
que partem desde a seleção da
matéria prima, rígidos procedimentos

laboratoriais e processos fabris que
obrigatoriamente garantam a qualidade
e, então natural confiabilidade destes
insumos.
A irresponsabilidade na elaboração
de formulações minerais pode gerar
consequências graves, como doenças
advindas da ingestão de determinado
produto como por exemplo, leite com
resquícios de metais pesados. O link
a seguir, contém entrevistas com
especialistas que explicam esta e outras
situações ao abordar o tema “controle
de qualidade”.
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Qualidade

Faça o Dowload do Podcast

Controle de Qualidade Matsuda
Com a palavra de especialistas em nutrição animal e pastagens
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sem sombra de dúvidas a mais sustentável
e economicamente viável para um país de
clima tropical como o nosso. Sendo assim,
protocolos nutricionais específicos partem
do princípio do uso das pastagens como
base alimentar e, com o uso de suplementos
minerais formulados especialmente para
a melhor produção neste contexto, obedecem
às mudanças da disponibilidade e
qualidade de massa durante as diferentes
sazonalidades; sempre em busca de
precocidade e melhores índices zootécnicos.
(programa desempenho máximo).

Arte: Daniel Taguchi

Ainda é necessário enfatizar a vital
importância dos minerais no sucesso de
todo tipo de dieta, sendo estes, essenciais
para o processo de aproveitamento das
pastagens ou volumoso, desde a ingestão,
digestão até a absorção e aproveitamento da
proteína e energia presentes nessas fontes.
Hoje existem formulações minerais
específicas que atendem com exatidão as
diferentes modalidades pecuárias como
confinamento ou semi-confinamento, tal
como a mais presente no Brasil, a pecuária
a pasto (gramíneas tropicais), considerada
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ESPECIFICIDADE

A figura ilustra o uso de diferentes formulações num ciclo produtivo, neste caso, a produção de carne a pasto,
obedecendo espécie, categoria animal, variação do clima e consequente qualidade das pastagens.
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QUALIDADE DAS
SEMENTES DE FORRAGEIRAS

Com o Engenheiro Agrônomo Pedro Henrique Lorençoni

Como apresentado, o uso de gramíneas tropicais como base da nutrição
animal é uma vocação da pecuária brasileira e, naturalmente, também norteia
o empreendimento de tecnologias no desenvolvimento de suplementos minerais
para este sistema de produção. Com base nessa devida importância, assista
ao webnário “Qualidade das Sementes de Pastagem” com o eng. agrônomo
Pedro Henrique Lorençoni. Um bate papo com transmissão ao vivo pela internet
através do nosso facebook. Você é nosso convidado e poderá interagir nos
mandando a sua dúvida ou sugestão.
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#ASSISTA O WEBNÁRIO

Foto: Bruno Zaupa

Transmissão ao vivo no facebook dia 23/03 (sábado) às 9h30 horário de Brasília.
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www.matsuda.com.br

+55 (18) 3226-2000
matsuda@matsuda.com.br
Matriz: Álvares Machado - Rod. Raposo Tavares, SP 270 Km 575
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