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Apresentação
 
 

 

Desde 2012, a Embrapa Agrossilvipastoril realiza a Jornada Científica da 

Embrapa Agrossilvipasotril (JCEA) para a divulgação de resultados científicos de 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores e estudantes da Embrapa, de 

instituições de ensino e empresas de Mato Grosso. O evento promove o intercâmbio 

de conhecimento entre pesquisadores, estudantes e profissionais de instituições e 

empresas do estado, colocando em discussão temas relevantes para a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação no setor agropecuário. Em sua nona edição, realizada 

em 14 de outubro de 2020, a IX JCEA promoveu palestras de pesquisadores que 

abordaram temas importantes para a complementação na formação científica e 

acadêmica de futuros profissionais: a experimentação e a ética na rotina do 

pesquisador e inovação na pesquisa agropecuária. Na presente edição do 

evento em formato online, realizada juntamente com o IV Encontro de Ciências e 

Tecnologias Agrossustentáveis, foram apresentados 49 trabalhos, nas áreas de 

Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Ciências Ambientais. Cabe destacar o 

esforço e dedicação do Comitê de Iniciação Científica (CIC) que, com o apoio de 

vários colegas e setores da Unidade, realizou a IX JCEA e IV ECTA com adaptações 

por conta da pandemia da Covid-19. 
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PERFIL HEMATOLÓGICO DE NOVILHAS NELORE CRIADAS EM SISTEMAS 
INTEGRADOS NO NORTE DE MATO GROSSO5 

 

Kássila Fernanda Bertogna1*, Luciano Bastos Lopes2, Marcelo Oster Rezende1, Fagner 
Júnior Gomes3 

 
1*UFMT, Sinop, MT, kassilafernanda@hotmail.com, marceloosterrezende@gmail.com; 
2 Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, luciano.lopes@embrapa.br;  
3 UFMT, Sinop, MT, 4  USP/ESALQ, Piracicaba, SP, fagner_junior@usp.br.  
 
A análise de parâmetros hematológicos em bovinos pode ser uma ferramenta para avaliar 
tanto o estado de saúde, como o grau de estresse térmico o qual o animal está sendo 
submetido, uma vez que o sangue está diretamente envolvido com nos mecanismos de 
troca de calor. Alterações de elementos sanguíneos como valores de hematócrito, leucócitos 
circulantes e quantidade de eritrócitos podem ser associadas ao estresse calórico. 
Deste modo, o objetivo do estudo foi avaliar o perfil hematológico de novilhas Nelore pré-
púberes (n=48) criadas em sistemas de integração. O experimento foi conduzido na área 
experimental da Embrapa Agrossilvipastoril, localizada em Sinop, MT, durante o período de 
abril a agosto de 2019. Os animais foram distribuídos nos sistemas de produção seguindo o 
delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Foram avaliados os seguintes 
sistemas de produção: Pecuária exclusiva (P); Lavoura-pecuária (iLP) e Lavoura-Pecuária-
Floresta (iLPF) com eucalipto em renques simples e triplo. As coletas de sangue foram 
realizadas a cada 28 dias, para as seguintes análises: leucócitos totais, número de 
hemácias, hematócrito e proteínas totais. A análise estatística dos dados foi realizada 
utilizando o método de modelos lineares gerais mistos com estrutura paramétrica (PROC 
MIXED, SAS® 9.4). As comparações múltiplas foram realizadas pelo teste t de Student. Não 
houve diferença significativa entre os tratamentos (P > 0,05). No entanto, todos os animais 
apresentaram valores superiores de leucócitos totais, comparados ao valor de referência 
para a espécie (4.000 a 12.000 células µL-1), que pode ser atribuído a faixa etária dos 
animais, uma vez que, bovinos mais jovens geralmente apresentam discreta leucocitose, 
que tende a diminuir com o avançar da idade.  
 
Palavras-chave: bovinos, estresse, leucocitose, sistemas integrados. 
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