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Pelo terceiro ano consecutivo, 
Fazenda Quilombo conquista 
prêmio máximo em Uberaba 
em parceria com criatórios 
internacionais
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Mal terminou a ExpoZebu e metade de 2018 já 
foi. Esta edição marca o fim desse primeiro semes-
tre e o início do quinto ano de trabalho da Revista 
Pecuária Brasil. Estamos preparados para entrar em 
julho com fôlego total para continuar acompanhando 
o melhor da pecuária brasileira.

No último bimestre, viajamos incansavelmente 
por todo país, e presenciamos infinitas demonstra-
ções da bravura dos nossos produtores rurais. Não 
teve crítica de pseudo-famoso ou greve que atrapa-
lhasse a vontade de fazer acontecer do nosso pecu-
arista. Prova disso foram os belíssimos eventos que 
tivemos o prazer de acompanhar, o Rima Weekend, 
Senepol 3G Weekend e o Encontro Vila Real, que, 
em plena greve dos caminhoneiros, lotaram a casa e 
fizeram magníficos remates.

Nesse tom de otimismo, trazemos nessa edição 
perspectivas para novos mercados, novas tecnologias 
que podem auxiliar o pecuarista a otimizar lucros, 
além de entrevistas com especialistas e grandes no-
mes do agronegócio nacional. Abrindo com chave de 
ouro a edição, temos a honra de trazer uma entrevista 
com um dos maiores incentivadores e investidores do 
setor, o senhor Dalton Dias Heringer, grande empre-
sário, selecionador e visionário capixaba. 

Também temos nas próximas páginas uma repor-
tagem especial sobre leilões de sucesso, e os resulta-
dos dos principais eventos do bimestre. Falamos ain-
da sobre carne halal e kosher, o DNA da qualidade 
de carne, a genética para produção de leite, manejo 
racional, e muito mais. Aproveite e até a próxima!

QUE VENHA O
SEGUNDO SEMESTRE

CLÁUDIA MONTEIRO
Diretora Comercial

claudiapecuariabrasil@gmail.com

#pecBR | JUNHO / JULHO 201848 JUNHO / JULHO 2018 | #pecBR 49

leilão de sucesso
Os segredos de um 

Com movimento anual estimado em R$ 2 bilhões, comércio de gado 
por lances ainda é uma das formas mais populares de comercialização, 

e, especialmente no mercado de animais melhorados geneticamente, 
tem ganhado cada vez mais espaço através de inovações 

CARLOS LOPES, DIVULGAÇÃO, GUSTAVO MIGUEL E ZZN PERES

RAÇA

O
s famosos leilões rurais reúnem pecuaris-
tas e profissionais do ramo para negocia-
rem a venda de animais de forma diferen-

ciada do mercado. Neles, as compras são 
feitas através das ofertas dos participantes, e 
o maior valor aceito pelo leiloeiro é o preço 

que fecha o negócio. Mas, o que determina 
um leilão de sucesso? Qual a fórmula de um 

remate com liquidez total, boas médias e grandes valores?

É possível afirmar, com segurança, que não existe 
apenas uma resposta para essas perguntas, mas, várias. 
Especialistas são unânimes ao afirmar que o que mais 
importa é a qualidade do que está sendo ofertado. Po-
rém, outros pontos também contam.  “São muitos fa-
tores que influenciam em um leilão de sucesso. Nunca 
é uma coisa só. Planejamento com antecedência, qua-
lidade na oferta e atenção aos detalhes e às tendência 
de mercado são essenciais”, opina o assessor pecuário 
Fernando Barros, da SAP.  

Ele ainda afirma que no caso de leilões dentro de 
grandes eventos, como a ExpoZebu, em Uberaba 
(MG), a tradição conta muito. Não é para menos. O 
famoso Leilão Elo da Raça, por exemplo, é promovi-
do há mais de 30 anos na Chácara Mata Velha, durante 
a exposição. Os resultados se superam a cada edição. 
Esse ano, depois de uma intensa disputa de quase trinta 
minutos, com lances vindos de todos os cantos do país, 
o touro Landau da Di Genio foi vendido em 50% para 
o pecuarista carioca Amândio Salomão, da Xuab Agro-
pecuária, por R$ 1,26 milhão, valorizando o animal de 
cinco anos em quase R$ 3 milhões. Foi o exemplar mais 
valorizado da 84ª ExpoZebu. 

O gerente do criatório Nelore Di Genio, Antônio 
Aurico Flores, que comemorou os ótimos resultados, 
acredita que a venda foi valorizada pelo reconhecimen-
to do trabalho de seleção da Di Genio e por ter sido 
promovida dentro de um leilão desse porte. “Sendo dú-
vida, o palco do remate tem tradição em comercializar 
animais por altos valores. E o momento que o touro 
Landau vive no senário nacional fez isso acontecer. O 
Landau apresentou suas progênies, todo seu potencial 
em produzir animais superiores e bem premiados em 
pistas e provas de ganho em peso, além de ser um touro 
muito fértil”, afirma. 

No geral, a Chácara Mata Velha disponibilizou 27 
lotes, fazendo o maior faturamento da feira: R$ 4,8 mi-
lhões, uma média de R$ 178,6 mil por animal. “Um lei-
lão para ter sucesso precisa de bons promotores, aliados 
a uma assessoria competente e comprometida, e levar a 
remate os melhores e mais cobiçados animais da atuali-
dade”, afiança Antônio Aurico. 

Assessor pecuário Fernando Barros, da SAP
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para o prato
Indo na contramão de quem acredita que o gado de pista não 

é produtivo, três julgamentos diferentes seguem a mesma 
tendência e escolhem animais bons para produção de carne 

na realidade da pecuária brasileira

Da pista 

CARLOS LOPES, GUSTAVO MIGUEL E DIVULGAÇÃO

CARNE

ExpoZebu 2018 foi uma mostra de que 
a pecuária brasileira pode ser muito pro-
dutiva, em especial quando o assunto é 
produção de carne. Três modalidades 
diferentes de julgamentos refletiram 
uma mesma tendência: a busca por ani-
mais produtivos e adaptados à realida-
de. Além do tradicional julgamento em 
pista, houve também o Campeonato 

Modelo Frigorífico, que avaliou 25 animais com fe-
nótipo ideal para o abate, e o julgamento Brahman 
a Campo, que avaliou de 44 animais criados exclusi-
vamente no sistema a campo.

Na pista, nove raças diferentes foram avaliadas 
de acordo com o que o campo precisa: produtivida-
de. “Me surpreendi com os animais apresentados. 
O gado que vimos dentro de pista foi de excelente 
qualidade, com surpreendente correção de umbigo 
tanto nos machos como nas fêmeas, ótima muscu-
latura, entre outras qualidades. Os expositores estão 
preparando muito corretamente o gado, de manei-
ra condizente com a realidade brasileira”, opinou 
João Augusto Faria, jurado da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ), que na ExpoZe-
bu 2018 foi responsável pelo julgamento da raça 
brahman, que é, por excelência, produtora de carne. 

Já o Campeonato Modelo Frigorífico foi um dos 
grandes destaques do Recinto de Avaliação das Ra-
ças Zebuínas durante a ExpoZebu, pelo segundo 
ano consecutivo. Este ano, ao todo, 25 animais das 
raças gir, guzerá, nelore, nelore mocho, sindi e ta-
bapuã foram inscritos. O julgamento aconteceu sob 
o comando do jurado Luiz Martins Bonilha Neto, 
auxiliado por Alexandre Martendal. Todos inscritos 
eram obrigatoriamente machos de 16 a 20 meses, 
participantes de algum programa de melhoramento 
genético e classificados, no máximo, em TOP 20%. 

Na raça nelore mocho, um acontecimento que 
prova essa busca pela produtividade. O campeão do 
Campeonato Modelo Frigorífico foi o mesmo touro 
consagrado Grande Campeão da raça na pista tradi-
cional. Rolex FIV da Zoller, TOP 13% do Progra-
ma de Melhoramento Genético Zebuíno (PMGZ), 
propriedade do pecuarista Raphael Zoller, da Agro-
Zoller, foi o escolhido melhor macho da raça nas 
duas categorias, e seu proprietário explica o porquê.  

“O sonho de toda seleção é ter um animal racial-
mente superior, com bons aprumos e boa carcaça. 

A

Raphael Zoller, da AgroZoller, levou para ExpoZebu o touro vencedor no Campeonato 
Modelo Frigorífico e na pista

João Augusto Faria, jurado da ABCZ, julgou a 
raça brahman auxiliado por Paula Waeny
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Mais genética, 

Melhoramento genético tornou 
possível a seleção de animais que 

produzam apenas leite não-alergênico

DIVULGAÇÃO

menos alergia

LEITE

leite é essencial para a vida huma-
na. “Precisamos nos alimentar. E 
nos alimentar bem passa pelo lei-
te”, garante a professora de Tec-

nologia de Leite e Derivados da 
Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Neila Richards. Segundo 

ela, que também é presidente da As-
sociação Gaúcha de Laticinistas e La-

ticínios (AGL), até os 20 anos é essencial consumir 
leite para garantir formação dos ossos e dos dentes. 
Porém, nem todas as pessoas conseguem digerir bem 
o alimento e absorver todos os seus nutrientes e be-
nefícios. Reside aí uma grande oportunidade para a 
pecuária leiteira. 

O setor lácteo no Brasil começa a explorar um 
importante nicho de mercado: a produção de leite 
para pessoas que possuem alergia às proteínas cha-
madas beta-caseínas, que correspondem a 30% das 
proteínas do leite. Trabalhos de melhoramento gené-
tico, desenvolvidos pela Embrapa Gado de Leite em 
parceria com as associações de criadores das raças gir 
leiteiro e girolando, irão impulsionar ainda mais esse 
segmento. Os sumários de touros do teste de progê-
nie dessas raças, que trazem características genéticas 
dos touros cujo sêmen será usado na fertilização das 
vacas, já apresentam a característica para a produção 
do leite que vem sendo chamado de “A2”. 

Os pesquisadores da Embrapa afirmam que exis-
tem evidências científicas suficientes para provar que 
a beta-caseína do leite A2 não causa reações em pes-
soas que possuem alergia a essa proteína específica. 
A alergia à proteína do leite de vaca, conhecida como 
APLV, é um problema mais observado na infância. 
Segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e 
Imunologia (Asbai), cerca de 350 mil indivíduos no 
Brasil são alérgicos. 

A pessoa que tem o problema terá que eliminar 
o leite de vaca da dieta, deixando de se beneficiar de 
uma importante fonte de cálcio e de outros nutrien-
tes num momento da vida em que o ser humano mais 
necessita. Embora os alergistas afirmem que o leite 
A2 não seja indicado para todos os casos, pode ser 
benéfico para muitas pessoas, pois a beta-caseína é a 
principal causadora da APLV.

É essencial lembrar que a alergia é diferente da 

O
Pesquisador da Embrapa Gado de Leite, 

Marcos Vinícius Barbosa da Silva

RAÇA

CARNE

LEITE

APRESENTAÇÃO



JUNHO / JULHO 2018 | #pecBR 11



#pecBR | JUNHO / JULHO 201812



JUNHO / JULHO 2018 | #pecBR 13



#pecBR | JUNHO / JULHO 201814

SUMÁRIO

86

Manejo 
racional
PG. 108

Genética
do leite



JUNHO / JULHO 2018 | #pecBR 15

SEMPRE NA PECUÁRIA BRASIL

Tipificação e certificação

DNA da qualidade
de carne

Genética recuperando 
Mariana (MG)

PG. 84

PG. 78

PG. 100

22 . PECUÁRIA EM REDE

24 . PECUÁRIA INDICA

28 . PORTEIRA ABERTA

32 . CAPA

36 . ENTREVISTA

38 . CALENDÁRIO

40 . PECUÁRIA 360º

47 . RAÇA

65 . CARNE

85 . LEITE

107 . ZONA RURAL

117 . GENTE

120 . SOCIAL

128 . PONTO DE VISTA

130 . OPINIÃO

Do registro à genômica
PG. 56



#pecBR | JUNHO / JULHO 201816

Municípios brasileiros que aparecem nessa edição 

Anta Gorda (RS)
Araçatuba (SP) 
Ariquemes (RO)
Baitaporã (PR)
Barra Longa (MG)
Barretos (SP)
Bauru (SP) 
Bebedouro (SP) 
Bela Vista (MS)
Belo Horizonte (MG)
Brotas (SP)
Caçapava (SP)
Campo Grande (MS) 
Capinópolis (MG)
Capitólio (MG) 

DNA da carne

Genômica na prática

DESTINOS INTERNACIONAIS

PIRACICABA (SP) 

MATUPÁ (MT) 

PECUÁRIA
DE ONDE

Cascavel (PR) 
Colíder (MT)
Coxilha (RS)
Cuiabá (MT) 
Curvelo (MG)
Erechim (RS)
Esteio (RS) 
Fortaleza (CE)
Goiânia (GO)
Governador Valadares (MG)
Guararapes (SP)
Indaiatuba (SP) 
Ji-Paraná (RO)
Macururé (BA) 
Manhuaçu (MG)

Mariana (MG)
Maringá (PR)
Muriaé (MG)
Nova Alvorada (RS) 
Nova Bassano (RS)
Palmas (TO)
Pará de Minas (MG)
Paracatu (MG) 
Paranaíba (MS) 
Passos (MG)
Presidente Prudente (SP)
Remanso (BA) 
Ribeirão Preto (SP)
Rio Branco (AC)
Rio Brilhante (MS)

Rio Verde (GO) 
Santa Maria da Serra (SP)
São João da Boa Vista (SP) 
São José dos Quatro Marcos (MT)
São Paulo (SP)
Sapezal (MT)
Três Lagoas (MS)
Tupaciguara (MG)
Silvanópolis (MG)
Turvolândia (MG)
Cocalinho (MT)
Uberaba (MG)
Uruguaiana (RS)

África do Sul
Austrália
Bolívia
China
Colômbia
Espanha
Estados Unidos 

Os grandes leilões 
da ExpoZebu

UBERABA (MG)

Israel
México
Nova Zelândia
Panamá
Paraguai
Rep. Dominicana 
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Atuante há quase 10 anos na área de assessoria 
de imprensa, com especialidade em Comunicação 

Empresarial, Cibele colabora constantemente com os 
conteúdos editoriais da Pecuária Brasil 

CIBELE FONSECA

COLABORADORES
SIMONE VALENTE

Jornalista, pós-graduada em Comunicação e Marketing 
pela Faculdade Cásper Líbero, Simone é diretora da Em 
Pauta Comunicação, e nesta edição colaborou com os 
contatos para produção da reportagem sobre carne halal

JOÃO VITOR HORTO

Diretor da Remate Web, João Vitor está sempre em contato 
com a equipe da Pecuária Brasil, deixando todo mundo 
atualizado sobre o que acontece nos melhores e maiores 
leilões do país 

Bacharel em Desenho Industrial pela Universidade 
do Espírito Santo e formada em Fotografia pela 

Universidade de Vila Velha, Carol atua no mercado 
fotográfico há oito anos, e nessa edição colaborou com 

belos registros da ExpoZebu 2018

CAROL PAULINO
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PECUÁRIA EM  REDE
Nos siga no Facebook e Instagram, use a hashtag #pecBR e apareça aqui!

@duarte_artur

@kowalskyribeiro

@duarte_artur

@mareshagr

@gilberto_xisto

@narapoggi

@brahmanbraunas

@glamour.rural@gir_girolando_ss

@ciamatelarangeira

@gumiguel

#pecBR

@benhur.filho.27
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@senepolrei @senepolsertanejo @taynarazoller
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romovido e editado pela Fa-
zenda Água Milagrosa, a obra 

Tabapuã, a história da raça genui-
namente brasileira foi escrita pelos 

jornalistas Raul Marques e Bruno 
Xavier, contando a história da 

raça considerada a primeira originária do Brasil. 
O livro retrata todo o trabalho de vida da famí-
lia Ortenblad e evolução do rebanho preconi-
zada e idealizada pelo zebuzeiro Fábio Zucchi 
Rodas, que deu origem a essa nova raça. São 25 
capítulos distribuídos em 80 páginas que nar-
ram a evolução genética do tabapuã.

Tabapuã, a história da raça genuinamente brasileira
Por Raul Marques e Bruno Xavier
Editado por Fazenda Água Milagrosa 
80 páginas 

Natália Escobar
Jornalista, assessora de 

comunicação e editora da 
Pecuária Brasil 

P

A HISTÓRIA 
DA RAÇA 

GENUINAMENTE 
BRASILEIRA

O QUE ESTOU LENDO

C
omercializado depois de dois meses 
de maturação em caves subterrâneas, 
o Creme de Pardinho é a mais nova 
criação da Queijaria Pardinho, marca 
da Fazenda Sant’Anna. Com notas de 
funghi e madeira no sabor, o queijo tem 
na textura cremosa o seu principal di-

ferencial. A fazenda vende para o Brasil inteiro, 
mas, para manter a qualidade única, a produção 
vai ser pequena, entre 25 e 30 peças por semana. 
O lançamento aconteceu na ExpoZebu 2018, e já 
está disponível nos melhores pontos de venda do 
país. Em São Paulo: Casa Santa Luzia, Empório 
Santa Maria, Eataly, De Betti, Mestre Queijeiro e 
Queijaria. No Rio de Janeiro: Queijo com Prosa e 
Produtos DOC. Em Minas Gerais: Roça Capital. 

CREME DE 

PARDINHO

Daniel Martins
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RANGER 2019

A Ford acabou de lançar a nova Ranger 2.2 
Diesel XLS Automática: equipada com tração 
4x2 oferece alternativa para o consumidor 
que não necessita de um veículo com tração 
4x4, mas faz questão de uma picape robusta 
com transmissão automática e muita tecno-
logia
R$ 151.890

FOSFOSAL

Suplementação com total absorção pelo ani-
mal, essa mineralização injetável produzida 
pela Virbac atua quando há maior demanda 
por nutrientes essenciais, como manejos, 
reprodução, mudanças de dieta e desmama
Preço sob consulta

“é conversa pra Boi dormir!”
Com eles, gado teimoso, ...

São Paulo - 11 9.8131.1888

DESCUBRA COMO PODEMOS AJUDAR!

Somos criadores exclusivos de Blue Heelers e Red 
Heelers, também conhecidos como Boiadeiro 
Australiano e estamos comprometidos com o 
crescimento da pecuária brasileira!
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CARLOS ALBERTO PEREIRA

Enófilo, jornalista do Agronegócio
com formação em Turismo e Hotelaria

Um brinde à saúde
ue o vinho é uma bebida milenar e tem 
registro de sua existência há mais de 

cinco mil anos (A.C.), acho que todos 
sabemos, assim como, são diversos os 

benefícios atribuídos a ele à nossa saúde. 
Neste quesito, em particular, mais do que 

os supostos benefícios, há de se levar em 
conta a seriedade do tema. Daí buscar o entendimento 
desses benefícios segundo a Medicina e a pesquisa cien-
tífica que lhe dá suporte!

Há milênios, curandeiros e reli-
giosos em seus rituais de cura se dão 
conta dos seus benefícios à saúde. 
Papiros egípcios e tábuas de antigos 
Sumérios (2.200 A.C.) já traziam re-
ceitas baseadas em vinho. Hipócrates 
(450 A.C.), considerado o pai da Me-
dicina, já recomendava o vinho como 
desinfetante, como veículo para ou-
tras drogas e até para uma dieta sau-
dável. Galeano (Século 2 D.C.), mé-
dico da Roma antiga, usava o vinho 
na cura das feridas dos gladiadores, 
agindo como desinfetante. Até o Sé-
culo 18, era considerado mais seguro 
ingerir vinho do que a água, pois na 
maioria das vezes, esta era frequente-
mente contaminada.

Mas, é na década de 1990, com a divulgação do cha-
mado “Paradoxo Francês” , que o vinho ganha o seu 
maior status e volta a ser referência em saúde. O vinho 
tem, ao longo dos tempos, despertado o interesse dos 
cientistas por apresentar, além do álcool, diversas subs-
tâncias antioxidantes em sua composição. Entre os mais 
de mil compostos encontrados no vinho, os polifenóis 
(flavonóides, taninos, catecinas, resveratrol) são os mais 
estudados. Das diversas conclusões de sérias e impor-
tantes pesquisas científicas, vou enumerar aqui algumas 
delas:

Doenças coronárias: o consumo moderado de vinho 
controla os níveis sanguíneos de algumas substâncias 
químicas inflamatórias chamadas citocinas. Estas, por 
sua vez, afetam o colesterol e as proteínas da coagulação. 
O vinho é capaz de reduzir os níveis de LDL e aumentar 
os de HDL (colesterol bom). Com relação à coagulação, 
o vinho torna as plaquetas presentes no sangue menos 

Q

PECUÁRIA INDICA

aderente e reduz os níveis de fibrina, evitando que o san-
gue coagule em locais errados. 

Doenças do cérebro: os efeitos mais conhecidos do 
álcool sobre o sistema nervoso são a embriaguez e a 
dependência alcoólica. Entretanto, quando consumido 
com parcimônia, o vinho parece reduzir o risco de de-
mência, incluindo o Mal de Alzheimer. Segundo alguns 
especialistas, os polifenóis presentes no vinho (principal-
mente nos tintos) seriam os responsáveis por evitar o 

envelhecimento das células 
cerebrais. É intrigante no-
tar que, proporcionalmente 
falando, a ação antioxidante 
dos polifenóis dos vinhos 
brancos é superior à dos 
tintos. Entretanto, a quanti-
dade de polifenóis dos tin-
tos é muito superior à dos 
brancos, tornando estes 
vinhos mais interessantes 
para as células cerebrais. 
Além da ação antioxidante, 
os vinhos melhoram a cir-
culação cerebral, como o 
fazem com a circulação co-
ronária. Sabe-se, ainda, que 
as chances de apresentar 

depressão são menores em consumidores moderados.
Doenças do aparelho digestivo: há vários séculos, São 

Paulo já recomendava “um pouco de vinho para a saúde 
do estômago”. Hoje, sabe-se que o consumo modera-
do de vinho está associado a uma menor incidência de 
úlcera péptica por uma série de razões: alívio do estres-
se, inibição da histamina, e ação antimicrobiana contra 
o Helicobacter pylori (bactéria implicada na gênese da 
úlcera duodenal). Por atuar sobre o colesterol, o vinho 
parece reduzir as chances de formação de cálculos no 
interior da vesícula biliar.

Antes de qualquer coisa, é importante salientar que 
o médico é o mais confiável guardião de nossa saúde. É 
a ele que temos que nos dirigir ao menor sinal de com-
prometimento de nossas funções orgânicas, assim como, 
cumprir rigorosamente as suas orientações e terapias in-
dicadas. Por outro lado, como foi dito, repetidas vezes, 
o consumo moderado parece ser o caminho para a feli-
cidade e saúde!

mktcap@gmail.com
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MAIO AMARELO
A Secretaria de Defesa Social, Trânsito e Transporte (Se-
dest) de Uberaba (MG), através da seção de Educação no 
Trânsito promoveu, em maio, uma campanha de conscien-
tização sobre dirigir com segurança, em parceria com a Po-
lícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal e 
a MGO Rodovias. A secretaria distribui em vários dos seus 
pontos de atuação mais de 20 mil exemplares de material 
impresso com conteúdo instrutivo para conscientizar os 
motoristas, em especial, para os perigos do uso do celular 
na direção. O objetivo é movimentar a sociedade civil e 
poder público para uma mobilização de ações que salvem 
vidas no trânsito.

PORTEIRA ABERTA

SEMANA DO
TABAPUÃ DA GÊ
De 25 a 28 de junho, o criatório Tabapuã da Gê e 
convidados promovem a primeira edição do evento 
que ofertará 70 reprodutores dos mais tradicionais 
selecionadores da raça. O evento será transmitido 
pelo Canal do Boi, e o frete será grátis. 

CANTORES NELORISTAS
Além de Wesley Safadão, que continua fazendo 
altos investimentos no nelore, o mais novo selecio-
nador da raça é o cantor Gusttavo Lima. Ele já tinha 
uma fazenda desde 2013, quando começou a convi-
ver no meio. Agora, fez um grande investimento na 
raça. Durante o Rima Weekend 2018, ele adquiriu 
um pacote especial de prenhezes de sete doadoras 
com genética da Bélgica 1 PO da NI, todas acasa-
ladas com o Kayak TE Mafra, por R$ 148,8 mil. O 
nome do plantel foi batizado de Nelore Balada. 

BRASILEIRO GANHA 
PRÊMIO INTERNACIONAL 
O Brasil está entre os cinco países agraciados com o 
2º Prêmio de Bem-estar Animal da Associação Mun-
dial de Veterinária (WVA, em inglês), homenagem 
que reconhece médicos veterinários que dedicam 
sua carreira a proteger o bem-estar de animais no 
mundo. A honraria foi entregue em maio no 34º 
Congresso Mundial de Veterinária, em Barcelona, na 
Espanha, ao professor da Universidade de São Paulo 
(USP), Adroaldo José Zanella, referência internacio-
nal no estudo do bem-estar animal. A WVA é uma 
entidade tradicional, fundada em 1863, que reúne as 
organizações de veterinária do mundo. É a principal 
organização mundial do setor. O brasileiro médico 
veterinário, coordenador do Centro de Estudos 
Comparativos em Saúde, Sustentabilidade e Bem-es-
tar da USP foi o grande vencedor da região América 
Latina após uma análise de indicações feitas por 
organizações e profissionais dos países dessa região.

LEITE NA BOLÍVIA
Em maio de 2016 foi assinado um convênio entre Asso-
ciação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGil) 
e Associação Boliviana de Criadores de Zebu (Asocebu 
Bolívia) para a implantação do controle leiteiro no país 
vizinho. Inicialmente, eram 12 rebanhos de criadores de 
gir leiteiro, usuários de genética brasileira que tiveram seus 
rebanhos controlados. Em maio de 2018, a ABCGil enviou 
para associação boliviana os valores genéticos (PTAs) das 
vacas com lactação já encerradas até fevereiro de 2018. O 
PTA médio das 67 vacas já avaliadas foi de 492,6 kg de leite 
e uma acurácia média de 0,60%, o que sinaliza um bom 
nível genético das vacas bolivianas.

CHINA INVESTE 1 BILHÃO 
EM MEGA FAZENDA
A maior “fábrica de leite” do mundo foi construída na 
China para suprir a demanda da Rússia após o boicote 
à importação de leite da União Europeia. No total, 
são mais de 100 mil vacas leiteiras. Esta será a maior 
fazenda do mundo, e custará 1 bilhão de yuan (161 mi-
lhões de dólares) de investidores da Rússia e da China. 
China’s Zhongding Dairy Farming e Russia’s Severny 
Bur irão trabalhar juntas no projeto. A expectativa é 
produzir 800 milhões de litros de leite por ano. 
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CRÉDITO PARA COMPRA 
DE TOUROS PO
A ExpoZebu 2018 recebeu a visita do governador 
de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Durante a 
passagem pela feira, ele anunciou a criação de uma 
linha de crédito voltada para aquisição de touros 
PO. Para apoiar o Pró-Genética, a linha “Geraminas 
Pecuária” terá recursos de R$7 milhões aportados 
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG). Através dela, a expectativa é de que mil 
pequenos produtores rurais tenham acesso à tecno-
logia do touro PO melhorador. Cada beneficiário 
poderá financiar apenas um reprodutor com as con-
dições especiais de 60 meses, sendo 12 de carência, 
com juros de 0,33% ao mês.

LEILÃO BRASIL/BOLÍVIA 
Durante a ExpoZebu 2018, criadores e profis-
sionais brasileiros e bolivianos se reuniram para 
organizar a promoção de um remate que congregue 
a genética dos dois países. A iniciativa partiu dos 
diretores da Asocebu Bolívia, na figura do presi-
dente Erwin Rek e do diretor Fernando Baldomar, 
e do pecuarista brasileiro Raphael Zoller, da Agro-
Zoller, do Paraná. O projeto é promover o remate 
na próxima edição da ExpoZebu, em 2019. Já 
existe a liberação dos protocolos sanitários, faltando 
apenas o acerto de alguns detalhes, e uma reunião 
está agendada com o Mapa para alinhar os trâmites 
legais do evento, que caminha para o sucesso.

NELORE NATURAL 
CHEGA À BOLÍVIA  
O Programa Nelore Natural, iniciativa da Associação dos 
Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) em parceria com 
os frigoríficos, está ultrapassando fronteiras e chega à 
Bolívia. O presidente da ACNB, Nabih Amin El Aouar, 
assinou acordo nesse sentido com o presidente da Aso-
cebu (Asociación Boliviana de Criadores de Cebú), Mario 
Ignacio Serrate, durante a 84ª Expozebu, em Uberaba 
(MG). As tratativas do acordo foram intensificadas na 
visita do gerente executivo da ACNB, André Locateli, 
a Santa Cruz de la Sierra, no início de abril, para fazer 
palestra sobre o programa Nelore Natural no Simpósio 
Latino-Americano de Produtividade em Gado de Corte. 
A equipe da ACNB responsável pelo programa Nelore 
Natural fará visita à Bolívia para iniciar o processo de 
transferência de tecnologia à Asocebu.

1º ENCONTRO 
INTERNACIONAL
DA RAÇA SINDI
A Associação Brasileira dos Criadores de Sindi (ABCSindi), 
em parceria com o  Núcleo de Criadores de Sindi do Rio 
Grande do Norte, realizará entre os dias 12 e 21 de outu-
bro o 1º Encontro Internacional da Raça Sindi, em Natal, 
no Rio Grande do Norte, durante a 56ª Festa do Boi. A 
organização está sob comando do diretor de Marketing da 
ABCSindi e presidente do Núcleo Ricardo Altévio, conhe-
cido como “Careca”. A comissão organizadora esteve com 
diretores e o presidente da ABCZ durante a ExpoZebu, 
e todos prometeram apoio ao evento. O objetivo é reunir 
criadores, técnicos e especialistas de diversos países para 
provocar uma grande discussão sobre as tendências de 
crescimento da raça em nível global. 
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PORTEIRA ABERTA

DOW ANUNCIA NOVA 
DIRETORA MARKETING
Tatiana Ciocci assume a diretoria de Marketing 
e Produto de Soluções Industriais (DIS) para 
Dow América Latina. A executiva liderará a 
equipe na região com a responsabilidade pelo 
desenvolvimento de plano e estratégia para os 
segmentos de agronegócio e bioetanol, entre 
outros. A executiva é graduada em Comuni-
cação Social com ênfase em Marketing pela 
ESPM, em São Paulo.

ZOETIS CRESCE 48% 
A empresa multinacional de saúde animal Zoetis 
registrou receita de US$ 1,4 bilhão no primeiro 
trimestre de 2018, um aumento de 11% em com-
paração com o primeiro trimestre de 2017. O lucro 
líquido do primeiro trimestre deste ano foi de US$ 
352 milhões – um crescimento de 48% no período 
comparado. Este crescimento inclui o benefício 
de uma taxa de imposto menor em 2018, devido à 
nova legislação tributária promulgada nos Estados 
Unidos no ano passado.

CANCHIM NA COLÔMBIA
Após articulação da Frente Parlamentar da Agrope-
cuária (FPA) com o governo federal, é prorrogado 
até 30 de outubro o prazo para aderir ao Programa 
de Regularização Tributária Rural (PRR), que refi-
nancia a dívida de produtores rurais com o Fundo 
de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). A 
Medida Provisória 834/2018 editada foi publicada 
no dia 30 de maio, no Diário Oficial da União.

NELORE GOIÁS REELEGE 
DIRETORIA
A diretoria da Associação Goiana do Nelore 
(AGN) foi reeleita, mantendo o pecuarista Eurico 
Velasco de Azevedo Neto como presidente. Acom-
panhado dos vice-presidentes Carlos Alberto de 
Marchi e Gil Pereira, Eurico fica na presidência até 
2020. 

MONSANTO INVESTE US$ 
1,6 MILHÃO NO RS
A unidade da Monsanto em Coxilha (RS) foi ex-
pandida e passa a abrigar pesquisas em soja. A área, 
que já era de pesquisa em milho, será multiculturas, 
unificando soja e milho na mesma unidade. Para 
concretizar a expansão, a Monsanto investiu US$ 
1,6 milhão. Foram ampliadas as estruturas físicas da 
unidade e houve a modernização de laboratórios e 
equipamentos.
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BIOGÉNESIS BAGÓ 
REFORÇA EQUIPE NO 
BRASIL
A multinacional de saúde animal anuncia duas no-
vas contratações que vêm para reforçar a equipe no 
Brasil. O médico veterinário Bruno Ozawa assume 
o cargo de coordenador de assuntos regulatórios e 
também médico veterinário Marcus Cruz é o novo 
gerente de relacionamento.

Os médicos veterinários Bruno Osawa e Marcus Cruz 

YES ANUNCIA NOVO 
GERENTE
Carlos Alberto Paraguassu é o novo gerente técnico 
comercial da Yes, empresa de biotecnologia em nutrição 
animal. O engenheiro agônomo entra para a equipe para ser 
o responsável por gerenciar comercialmente os estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além da região 
de Pará de Minas (MG). 



#pecBR | JUNHO / JULHO 201832

CAPA

CASUARINA
conquista mais um 

Grande Campeonato, dessa vez
durante a ExpoZebu 

Fazenda Quilombo (Brasil),  Belas Artes (Brasil),  El Tesoro (Colômbia), 
e Pryca (República Dominicana): quatro tradicionais criatórios latino-
americanos estão constantemente em busca da excelência genética 

para produção de leite e comemoram o título do Grande Campeonato 
conquistado pela bela matriz Casuarina 

DIVULGAÇÃO 
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Q
uando entrou na pista de julgamento da 84ª ExpoZe-
bu, a matriz Gir Leiteiro Casuarina FIV Cal já tinha o 
título de Grande Campeã Nacional - Expogil, Gran-
de Campeã Internacional - Megaleite e Melhor Fêmea 
do Ranking Nacional da Raça 2015/2016, além de ter 
sido a Grande Campeã da Interestadual em 2018, den-
tre outros inúmeros títulos de Melhor Úbere de Con-
cursos Leiteiros e pistas de julgamento, Campeonatos 
e Grande Campeonatos em exposições regionais. A ex-
pectativa não poderia ser maior para uma das matrizes 
mais completas e premiadas da atualidade.

Casuarina FIV CAL, de criação da Fazenda Calciolândia e de pro-
priedade dos selecionadores brasileiros Winston F. Almeida Drum-
mond, da Fazenda Quilombo, e Carlos Jacob Wallauer, da Fazenda 
Belas Artes, teve 50% de suas cotas comercializada no Leilão Gir 
Leiteiro Nacional, no dia 29 de abril, durante a ExpoZebu 2018, cin-
co dias antes de ser consagrada a Grande Campeã do evento, que é 
a maior exposição zebuína do mundo. Parceiros estrangeiros que a 
adquiriram: 25% de sua propriedade pertence ao Rancho Pryca (do 
selecionador José Martí, da República Dominicana) e 25% à Ganade-
ria El Tesoro (do criador Don Jorge Enrique Moreno, da Colômbia).

Esse quarteto de selecionadores possui várias doadoras em par-
ceria, de genética superior, com objetivo de evoluir seus respectivos 
rebanhos em seus países de origem e de melhorar a produção leiteira 
da América Latina. “É uma parceria de sucesso que contribui muito 
para o melhoramento do gir leiteiro não apenas no Brasil, mas em 
todos os países em que está presente. Foi uma felicidade e sucesso 
coroar essa parceria na pista mais pesada do mundo, aqui na ExpoZe-
bu”, afirma o criador Winston Drummond, da Fazenda Quilombo. 

Casuarina é filha de Jaguar TE do Gavião e da matriz Quica Cal 
(lactação de 8.395 kg de leite), advinda da consagrada genética da 
Fazenda Calciolândia, de Gabriel Donato de Andrade e filhos. Casua-
rina atingiu lactação de 9.705 kg de leite, tendo parido pela última vez 
em outubro de 2017. Sua trajetória também conta com premiações 
em diversas pistas e em Concursos Leiteiros, como em Paracatu e 
Brasília, quando conquistou os títulos de Grande Campeã, Campeã 

Condomínio Casuarina FIV CAL: Carlos Wallauer (Fazenda Belas Artes), Winston Drummond (Fazenda Quilombo), 
Jorge Andrés (El Tesoro) e José Martí (Rancho Pryca)
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Premiação da Grande Campeã Casuarina durante a Expozebu 2018

CAPA

Vaca Adulta e Melhor Úbere Adulto. Ela foi a Grande 
Campeã da Nacional (ExpoGil 2016) e Grande Campeã 
da Internacional do Gir Leiteiro, durante a Megaleite 
2016.

“Casuarina possui estrutura e capacidade corporal que 
impressionam, reunindo feminilidade e caracterização 
racial impecável, além de excelentes aprumos já como 
Vaca Sênior, aos mais de oito anos de idade. Além da 
força leiteira extraordinária em seu conjunto de amplitu-
de de peito, perímetro torácico, capacidade de costado, a 
matriz apresenta um sistema mamário excepcional, mo-
derno e produtivo, com fortes aparatos de sustentação, 
forma e volume adequados e correção de tetos. Ela pos-
sui todos os predicados que se busca em uma Grande 
Campeã”, afirma a consultora técnica em evolução de 
rebanhos, médica veterinária, doutora em Reprodução 
Animal, jurada efetiva da ABCZ e Girolando, atualmen-
te atuando pela Padma Consultoria, Tatiane Almeida 
Drummond Tetzner, que é responsável técnica pelo re-
banho, seleção de doadoras e acasalamentos dirigidos da 
Fazenda Quilombo. 

Parcerias de sucesso
A Fazenda Quilombo, situada no município de Ca-

pinópolis, no Triângulo Mineiro, seleciona gir leiteiro 
desde 2010, quando o criador Winston adquiriu matrizes 
de genética diferenciada de importantes criatórios. Logo 
depois veio a seleção Girolando Minas Leite, a partir de 
doadoras renomadas adquiridas e também de matrizes gi-
rolando ½ com touros holandeses mundialmente consa-
grados. Atualmente, a fazenda produz muito leite e muita 
genética com as duas raças, em moderna estrutura para 
manejo integrado. Detentora dos dois últimos Títulos de 
Melhor Fêmea do Ranking Nacional do Gir Leiteiro, em 
2015/16 com a matriz Casuarina FIV CAL, e a 2ª Melhor 
Fêmea do Ranking com a matriz Luther; e a atual Melhor 
Fêmea do Ranking Nacional 2016/17 com a matriz De-
vassa FIV WAD.

Em 2015, o criatório começou a expandir suas fron-
teiras através de parcerias latino-americanas. Hoje, a 
Fazenda Quilombo possui doadoras em parceria com 
criadores em vários países e também no Brasil. Entre os 
vários parceiros em busca da melhor genética para produ-
ção de leite no mundo, destaque para os criatórios parcei-
ros na matriz Grande Campeã da ExpoZebu, Casuarina 
FIV CAL.

A Fazenda Belas Artes, por exemplo, sedia o primo-
roso trabalho de seleção do gir leiteiro e de girolando de 
Carlos Jacob Wallauer, em Rio Brilhante, no sudoeste do 
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Premiação do Campeonato Vaca Sênior

Fabrício, José Martí, Winston Drummond e Jorge Andrés

Mato Grosso do Sul. Carlos iniciou a seleção em 2003, e 
hoje é detentor de muitas premiações como Melhor Ex-
positor e Melhor Criador de Girolando em exposições e 
feiras regionais no estado do Mato Grosso do Sul nos úl-
timos anos, além de já ter feito uma campeã no Torneiro 
Leiteiro da ExpoZebu 2017. O criador iniciou a parceira 
com a Fazenda Quilombo em 2012, e hoje Carlos afir-
ma que colhe os frutos desse condomínio. Além de gir e 
girolando, Carlos também cria jersey e holandês no Rio 
Grande do Sul. 

Já a colombiana Ganadería El Tesoro está localizada 
no município de La Dorada, Caldas, Colômbia, na região 
Magdalena Medio. O proprietário Jorge Enrique Moreno 
Rodriguez e sua esposa Dona Consuelo Ramírez come-
çaram a criar o gado comercial em 1997. Iniciou a seleção 
de gir leiteiro no ano de 2002, quando também se tornou 
sócio da Asocebu Colômbia. Logo em seguida, iniciou a 
seleção de brahman cinza e vermelho, guzerá e, em 2015, 
nelore pintado. Começou com um pequeno núcleo de 
animais adquiridos de diferentes fazendas na Colômbia, 
começando os acasalamentos com touros brasileiros pro-
vados positivos. Em 2008, adquiriu os primeiros embri-
ões brasileiros da Fazenda Mutum.  Em 2012, viajaram ao 
Brasil para participar da ExpoZebu e fizeram as primeiras 
compras das melhores fêmeas de gir leiteiro, adquirindo, 
inclusive, clones da Profana de Brasília e da Dengosa TE 
F Mutum, além de comprar alguns animais jovens. No 
ano de 2011 o título de Melhor Expositor de Gir Leiteiro 
na Colômbia, e de ai em diante, tem ganhado inúmeras 
exposições na Colômbia, foi até ano 2014 que começo 
a ganhar o título de melhor Criador e Melhor Expositor 
nas exposições mais importante da Colômbia. A família 
Moreno realiza anualmente um leilão chamado Los Teso-
ros del Gyr, um dos mais importante de Colômbia, que 
acontece no mês de novembro.

O Rancho Pryca, por sua vez, começou há quatro 
anos a selecionar a raça em seu país, a República Do-
minicana. O selecionador José Martí já conquistou pre-
miações de destaque na Exposição Nacional de Santo 
Domingo em 2018, com o Grande Campeonato de Ma-
chos e vários Campeonatos de Fêmeas, abrilhantando a 
exposição mais importante do seu país. José Martí ini-
ciou as parcerias no Brasil já fazem três anos, e é parcei-
ro da Fazenda Quilombo em várias doadoras renoma-
das, dentre elas a também Grande Campeã ExpoZebu 
2017, Grande Campeã Megaleite 2017, Melhor úbere 
em diversos Concursos Leiteiros e pistas de julgamento, 
a atual Melhor Fêmea do Ranking Nacional 2016/2017, 
Devassa FIV WAD. 

Premiação da Grande Campeã Casuarina durante a ExpoZebu 2018
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ENTREVISTA

AGRONEGÓCIO
NA PRÁTICA

DALTON DIAS HERINGER

D
alton Dias Heringer vai completar 80 anos em 2018. Quando ele 
conta sobre os negócios agropecuários da família e sua trajetória até 
chegar aqui, é com orgulho e vontade de fazer muito mais. A vitalida-
de na fala de Dalton não refletem os quase 60 anos de profissão, mas a 
vivência sim. Ele formou-se em Agronomia e começou a trabalhar na 
fazenda do pai aos 22 anos, quando a família plantava café em Manhua-
çu, município da Zona da Mata de Minas Gerais. Foi lá que ele começou 
a produzir, empacotar e vender adubo aos agricultores da região, por 

iniciativa própria. Ele acreditava que a fertilização poderia multiplicar os ganhos 
da agropecuária. Assim, em 1969, depois de muitos estudos e trabalho duro, fun-
dou a Fertilizantes Heringer, que hoje atua em todo país e é a maior empresa do 
Espírito Santo em faturamento, de acordo com o Valor Econômico (2017).

Pecuária Brasil . Como e porque o senhor decidiu trabalhar como empre-
endedor rural?
Dalton Dias Heringer . Quando me formei em Agronomia, um agrônomo 
conhecido meu me disse que eu devia ir para longe das fazendas do papai quan-
do me formasse. De acordo com esse conhecido, agrônomo que vai trabalhar 
em terra de pai tem duas opções de destino: falir com os negócios da família ou 
desistir e virar funcionário público. Um dos motivos para essa afirmação é porque 
as faculdades de Agronomia, em geral, formam só na teoria, não dão o conheci-
mento prático. Porém, eu decidi trabalhar sim na fazenda do meu pai, e sabia que 
nenhum daqueles dois destinos seria o meu. Não é fácil. Mas deu certo, o que me 

Com quase 60 anos de profissão e 80 de vida, o empresário visionário frente às 
empresas Fertil izantes Heringer e Nelore Heringer garante que só é possível ter 

sucesso no campo com muito conhecimento prático e experiência

CLÁUDIA MONTEIRO 
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deixa muito satisfeito. 
PB . E qual o segredo para con-
tinuar trabalhando com tanta 
vitalidade depois de quase 60 anos 
como profissional?
DH . Trabalhar com fertilizantes 
é uma das coisas que me faz muito 
bem, inclusive para saúde. Meu amigo 
Wilson, fundador da Fertibras, é 20 
anos mais velho que eu, sendo que 
completará 100 anos em 2018. Outro 
amigo, o Fernando Cardoso, funda-
dor dos fertilizantes Manah, já está 
com quase 104 anos e uma vitalida-
de invejável para qualquer jovem. 
Por isso, acredito que trabalhar com 
fertilizantes está ligado à longevidade, 
e acredito que tenho muito traba-
lho pela frente. Além disso, procuro 
manter uma rotina saudável e não 
levar a vida tão a sério, mantendo a 
tranquilidade. 

PB . E como manter essa tranqui-
lidade frente a uma empresa como 
a Heringer?
DH . Não adianta perder o sono por 
conta do momento econômico, dos 
problemas que aparecem, das coisas 
que não dão certo ou da subida do 
dólar. Devemos fazer nossa parte, 
trabalhar com o que podemos, e 
confiar nesse trabalho. Nem sempre 
pensei assim, já passei por momentos 
difíceis que me desgastaram muito. 
Sou uma pessoa nervosa, mas não 
adianta ser. Hoje, levo o trabalho com 
mais segurança e tranquilidade. 

PB . Como é a sua rotina de traba-
lho e convivência com os colabo-
radores da Heringer?
DH . Viajo muito o país todo a 
trabalho. Temos 22 polos de gerência 
da Heringer no país, e sempre que 
posso estou em contato com a equi-
pe. É importante para empresa que 

os donos estejam  próximo dos 
funcionários. Por isso, organizo 
constantemente reuniões e falo 
para os colaboradores muito 
sobre potencializar vendas, cati-
var o cliente, prestar um serviço 
de qualidade para ter preferên-
cia, enfim. Precisamos ganhar 
dinheiro honestamente e dormir 
tranquilo. É um trabalho que eu 
faço e tenho o reconhecimento 
direto da minha equipe, que é 
muito importante. 

PB . E o futuro da empresa, 
como será?
DH . Meu filho Dalton, junto ao 
meu genro Rodrigo, que é prati-
camente um segundo filho, são 
plenamente aptos para continuar 
o negócio. Tenho confiança no 
futuro da Heringer, o que me 
tranquiliza. 

PB . E o futuro do agronegó-
cio, como o senhor enxerga?

DH . Hoje, tudo depende da 
competitividade. Em alguns pro-
dutos, o Brasil é imbatível, como, 
por exemplo, o suco de laranja 
e o café. Já seguimentos como 
a soja vão crescer muito ainda, 
porque nenhum país no mundo 
tem tanta terra plana e tempo 
regular para a cultura, com pos-
sibilidade de fazer dois plantios 
por ano. Isso também acontecerá 
com o gado de corte, pelo mes-
mo motivo. Então, confiamos no 
futuro. 

PB . A Heringer está constan-
temente promovendo eventos 
técnicos que reúnem gran-
des grupos de estudantes de 
diversas universidades. Qual 
o valor das gerações futuras 
para empresa?
DH . É de extrema importân-
cia. Acreditamos nesses eventos 
porque, através deles, podemos 
mostrar coisas práticas, que faze-
mos na nossa fazenda e dá certo, 
indo muito além da teoria. Boa 
parte dos professores das escolas 
de Agronomia e Ciências Agrá-
rias não tem a vivência, apesar de 
terem o conteúdo. Ver na prática 
é essencial. Eu tive a oportunida-
de de cursar Agronomia e a sorte 
de ter tido a vivência, porque a 
vida me levou a trabalhar com 
o meu pai na fazenda e fundar 
a Heringer. Mas, as escolas não 
costumam ter essa parte. Assim, 
conseguimos fazer e mostrar na 
prática o que a maioria só conse-
gue na teoria. Teoria sem prática 
é letra morta. Mantemos uma 
relação próxima com os metres e 
professores da nossa área, alguns 
até aposentados que continuaram 
na ativa como consultores. Isso 
tem nos ajudado muito. 
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CALENDÁRIO
EXPOPAR 
26 a 30 de junho 
Paranaíba (MS) 
(67) 3668.1017

EXPO AGROPECUÁRIA 
28 a 30 de junho 
Remanso (BA) 
(74) 99131.3155

PECNORDESTE 
5 a 7 de julho 
Fortaleza (CE)
pecnordestefaec.org.br

EXPO DE GOVERNADOR 
VALADARES
5 a 15 de julho 
Governador Valadares (MG)
expoagrogv.com.br

EAPIC 
6 a 15 de julho 
São João da Boa Vista (SP) 
eapic.com.br

EXPO ARAÇATUBA 
7 a 16 de julho 
Araçatuba (SP) 
expoaracatuba.com.br

EXPOAGRO CUIABÁ 
7 a 16 de julho 
Cuiabá (MT) 
acrimat@acrimat.com.br

EXPOLIDER
11 a 15 de julho
Colíder (MT)
sistemafamato.org.br

EXPO RIO VERDE 
12 a 22 de julho 
Rio Verde (GO) 
(64) 99907.4063

EXPOBEL 
13 a 22 de julho 
Bela Vista (MS)
sindicatoruraldebelavista.com.br

CAMPO GRANDE EXPO 
16 a 20 de julho 
Campo Grande (MS) 
(67) 3043.0027

NACIONAL MANGALARGA 
MACHADOR
 17 a 28 de julho 
Belho Horizonte (MG)
abccmm.org.br

NACIONAL DO
CAVALO ÁRABE
18 a 22 de julho 
Indaiatuba (SP) 
abcca.com.br

EXPOMACURURÉ 
20 a 22 de julho 
Macururé (BA) 
(75) 9913.7587

SHOW PECUÁRIO 
24 a 27 de julho 
Cascavel (PR) 
(45) 3225.343

EXPO PARACATU
29 de julho a 6 agosto 
Paracatu (MG)
coopervap.com.br/expoparacatu

FEACOOP 
30 de julho a 2 de agosto 
Bebedouro (SP) 
coopercitrus.com.br

NACIONAL DO GUZERÁ 
1º a 5 de agosto 
Paracatu (MG) 
guzera.org.br

EXPOACRE
1ª a 5 de agosto
Rio Branco (AC)
neloreacre@hotmail.com

EXPO BAURU 
2 a 12 de agosto 
Bauru (SP) 
(14) 3236.1040

EXPOINTER
25 de agosto a 2 de setembro 
Esteio (RS) 
expointer.rs.gov.br

ZOOTEC 2018
27 a 30 de agosto
Goiânia (GO)
sbzzootec2018@gmail.com

EXPOMARCOS
8 a 16 de setembro 
São José dos Quatro Marcos (MT)
sistemafamato.org.br

EXPOINEL E
EXPOBRAHMAN
24 a 30 de setembro
Uberaba (MG)
nelore.org.br

EXPOCRUZ 
16 a 29 de setembro
Santa Cruz (Bolívia)
expocruz.com.br

EXPOGENÉTICA 
19 a 27 de agosto 
Uberaba (MG) 
abcz.org.br 
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PECUÁRIA 360     EXPOZEBU 2018O

GRANDES CAMPEÕES 
Na pista da ExpoZebu concorreram 1,8 mil animais. 
No nelore, a Grande Campeã foi Ronda Cristal, de 
Aguinaldo Ramos, e a Reservada foi Rima FIV Nike 
2, da Rima Agroflorestal; já o Grande Campeão co-
roado foi Beduíno FIV Al Canaã, de Aguinaldo Ra-
mos, e o Reservado foi Rima FIV Magristrado, da 
Rima Agroflorestal. No brahman, a Grande Campeã 
foi CABR Ômega 2436, e a Reservada foi CABR 
Party 2527, ambas de Paulo de Castro Marques; o 
Grande Campeão foi MRBR 77 1392, de Mary Lúcia 
Cardoso, e o Reservado foi MR Faruk Assu, da Assu 
Agropecuária. No gir, a Grande Campeã escolhida 
foi Maestrina BI, e a Reservada Guariroba G BI, 
enquanto o Grande Campeão é Gaiato BI, e o Re-
servado é Lindo BI, todos propriedade de José Luiz 
Junqueira Barros. Já no gir leiteiro, a Grande Campeã 
é a capa desta edição da Pecuária Brasil, a Casua-
rina FIV CAL, de Winston Drumond e parceiros; 
enquanto a Reservada foi Bruneca FIV Cabo Verde, 
de Maurício Coelho. Já o Grande Campeão do gir lei-
teiro foi Koro FIV Vila Rica, de Dilson Cordeiro, e o 
Reservado foi 238 San Giorgio, de Ângelo Lucciola 
Neto. Na raça guzerá, a Grande Campeã é Embaixa-
triz LBN, de Leandro Botelho Neiva, e a Reservada 
é Arlete PEAC, de Arilson Silva Carvalho; o Grande 
Campeão é Dago LBN, e o Reservado é Falcão LBN, 
ambos de Leandro Neiva. No indubrasil, Renato Mi-
randa Caetano Borges é o proprietário dos quatro 
melhores animais da raça: a Grande Campeã Balada 
do Cassú, a Reservada Eternity do Cassú, o Grande 
Campeão Elo do Cassú, e o Reservado, Camarote 
do Cassú. No nelore mocho, a Grande Campeã foi 
Formiga Neta da Car, de Dalila Botelho, e a Reser-
vada foi Susie da LOUZ, de Lourival Louza Júnior; 
enquanto o Grande Campeão foi Rolex FIV da Zol-
ler, de Raphael Zoller, e o Reservado foi Salgueiro 
da CAR, também de Dalila. Já na raça sindi, Ângelo 
Tibery levou as melhores fêmeas: a Grande Campeã 
Campina FIV OT, e a Reservada, Cora OT; enquan-
to o Grande Campeão foi Guereiro AJCF, de Adal-
dio Castilho Filho, e o Reservado é Alexander FIV, 
de Marcelo Tavares de Melo. No tabapuã, a Grande 
Campeã foi Q-Bela FIV do Goiás, de Gustavo Oli-
veira e Souza, e a Reservada foi Heterogênea TJG, 
de Maria Cecília Junqueira Germano; já o Grande 
Campeão foi Urro FIV de Tabapuã, do Espólio Fa-
bio Zucchi Rodas, e o Reservado, CZT Gustavo FIV, 
de Carlos Otto Laure.

EXPOZEBU BATE
R$ 176 MILHÕES 
O valor em negócios movimentados pela 84ª ExpoZebu 
ultrapassou os R$176 milhões, o que revelou um cresci-
mento superior a 20% em relação a 2017. Os patrocínios 
tiveram aumento de 60% em relação a 2017. A área co-
mercial do Parque Fernando Costa foi 100% ocupada. 
Os leilões e shoppings bateram a casa dos R$33,8 mi-
lhões. E os negócios internacionais dispararam: aumen-
to de mais de 30%. Além da movimentação financeira, 
a feira reuniu mais de 240 mil pessoas e a quantidade de 
visitantes estrangeiros foi o maior da história do evento: 
mais de 500, vindo de 36 países. 

SINDI EM DESTAQUE 
Na ExpoZebu, o sindi contou com a participação de 
quase 200 animais, e, pelo terceiro ano consecutivo, é 
a terceira raça com maior representatividade. Além do 
julgamento, a raça estrelou o 8º Essência da Raça Sindi, 
no dia 1º, que comercializou 45 lotes e faturou R$ 1,217 
milhão de reais, e o virtual Reserva Sindi Bom Jesus, re-
alizado no dia 10, disponibilizou ao mercado 72 animais 
a campo por  R$ 592 mil. A Associação Brasileira dos 
Criadores de Sindi (ABCSindi) ainda homenageou cola-
boradores da raça em um encontro de criadores na Casa 
do Sindi, no dia 3.

Presidente da ABCSindi e vice-presidente da ABCZ, Ronaldo Bichuette
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LEILÃO TABAPUÃ
PESO PESADO
O remate promovido pela Associação Brasileira dos Cria-
dores de Tabapuã (ABCT) durante a ExpoZebu foi um 
sucesso. Com média de R$ 26,3 mil para as fêmeas e R$ 
18,9 mil para os machos, o leilão contou com assessoria 
de Guilherme Tricca. Antes do remate, os melhores do 
Ranking 2017 da raça tabapuã foram premiados.

MÉRITO INDUBRASIL 
A Associação Brasileira de Criadores de Indubrasil (ABCI), 
com 56 anos de fundação, realizou no dia 2 de maio, durante 
a ExpoZebu 2018, a entrega das Comendas “Mérito Indu-
brasil”.  Os homenageados foram Arnaldo Manuel Macha-
do Borges, Rodrigo Caetano Borges, Jairo Machado Borges 
Furtado, Ormeu Soares da Mata, Francisco Alves dos Santos 
e Ivan Apóstolo Sobral.  Em seu pronunciamento, o pre-
sidente da ABCI agradeceu o apoio de todos os criadores 
tradicionais e novos, que mantém os investimentos e a dedi-
cação ao trabalho de melhoramento genético da raça. 

RANKING DO GUZERÁ 
A festa de entrega dos Melhores do Ranking 2016/2017 da 
Associação de Criadores de Guzerá do Brasil (ACGB) foi 
promovida no dia 3, no Palanque Vicente Araújo de Souza 
Júnior, reunindo guzeratistas de todo país. O criatório que 
levou os títulos de Melhor Criador e Melhor Expositor foi 
o Guzerá Três Irmãos, que desde 1988 seleciona a raça em 
Três Lagoas (MS). O Melhor Novo Criador foi Antônio 
Gomes Perianes Neto, e o Melhor Novo Expositor foi o 
Condomínio Tachy do Sal.

BRAHMAN TALK SHOW 
A Associação de Criadores de Brahman do Brasil (ACBB) 
promoveu extensa programação durante a 84ª ExpoZebu, 
incluindo a primeira edição do Brahman Talk Show, um en-
contro internacional de criadores e especialistas, que contou 
com a presença de convidados vindos de sete países. O ob-
jetivo foi compartilhar experiências e mostrar a eficiência da 
raça em vários modelos de pecuária ao redor do mundo. O 
evento reuniu dezenas de pessoas para conhecer casos de su-
cesso com o zebuíno em diversos países. Participaram como 
debatedores o pecuarista brasileiro Alexandre Coccapieller 
Ferreira, o médico veterinário do Panamá Avelino Ureña Ra-
mos, o pecuarista do México José Manuel Gochicoa Acos-
ta, o presidente da Associação Colombiana de Criadores de 
Gado Zebu (Asocebu) Mauricio Moreno Roa, o pecuarista 
do Paraguai Marcio Pohl, o técnico da Bolívia Fernando 
Baldomar, o agropecuarista sul-africano Diederik Johannes 
Lodewyk, o estadunidense que trouxe para o Brasil o primei-
ro exemplar da raça Johnny Jeafcoat, e o médico veterinário 
responsável técnico da Casa Branca Agropastoril Leonardo 
Pinheiro Machado. 

A secretária executiva Daliene Lacerda e o presidente da ABCI Roberto Góes entregam o Mérito 
Indubrasil a Arnaldo Borges, presidente da ABCZ
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EXPOCURVELO 
De 7 a 13 de maio, a Associação Mineira dos Cri-
adores de Zebu (AMCZ) promoveu no Parque 
Antônio Ernesto de Salvo a ExpoCurvelo, esse 
ano em sua 75ª edição. O patrono escolhido para 
o evento foi o pecuarista e empresário Jônadan 
Ma, criador de girolando. Houveram leilões e jul-
gamentos das raças guzerá, gir, nelore, mangalar-
ga marchador, holandesa e seus cruzamentos.

CAMINHOS DO LEITE
A sustentabilidade da produção leiteira foi dis-
cutida no Workshop “Caminhos do Leite”, real-
izado no dia 3 de maio, no Centro de Convenções 
da Cana-de-Açúcar, do IAC, durante a Agrishow, 
em Ribeirão Preto. O evento reuniu especialistas 
na produção de leite e pecuaristas e foi organi-
zado pelo Instituto de Zootecnia (IZ-APTA), da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo. Após o workshop, os par-
ticipantes puderam degustar queijos artesanais e 
vinhos produzidos no estado de São Paulo.

Modesto Wielewicki

NACIONAL DO
MANGALARGA
De 23 a 25 de maio o Recinto Mello Moraes, 
em Bauru (SP), recebeu pela primeira vez a 
Exposição Brasileira do Cavalo Mangalarga, 
promovida pela Associação Brasileira dos 
Criadores do Cavalo da Raça Mangalarga 
(ABCCRMangalarga). Mais de 2,5 mil pes-
soas prestigiaram o evento, que reuniu mais 
de 200 animais.
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EXPOINGÁ
A 46ª edição da Exposição Feira Agropecuária, Indus-
trial e Comercial de Maringá, realizada de 3 a 14 de 
maio, atingiu R$ 569,2 milhões em negócios gerados 
e prospectados, e um número de 625,6 mil visitantes. 
Com um dia a mais de programação, este ano, a feira 
ultrapassou a expectativa dos organizadores, crescen-
do 25% em volume financeiro e 10% em público, no 
comparativo com 2017. Na pecuária os números foram 
recordes. Um total de 9.620 animais, entre bovinos, 
ovinos, caprinos, equinos, suínos, asininos e pequenos 
animais, com 87 raças, estiveram em exposição, provas, 
julgamentos e leilões.  

EXPOVALE 
A 12ª Exposição de Caprinos e Ovinos do Vale do 
São Francisco (Expovale) foi promovida de 9 a 13 de 
maio pela Prefeitura Municipal através da Agência de 
Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuá-
ria (ADEAP). Dezenas de expositores e animais das 
mais variadas raças se reuniram na feira, que tem evi-
denciado anualmente a caprinovinocultura do Vale 
do São Francisco – um dos setores que cresce signi-
ficativamente em Juazeiro e tem contribuído com o 
crescimento econômico da região.

RONDÔNIA RURAL SHOW
De 23 a 26 de maio, Ji-Paraná (RO) sediou a 7ª Ron-
dônia Rural Show, uma das dez maiores feiras do 
agronegócio do Brasil e a maior da região Norte, em 
sua primeira edição internacional. O evento reuniu 
458 expositores e foram formuladas propostas de ne-
gócios que ultrapassaram os R$500 milhões de reais, 
com 93 eventos educacionais e pedagógicos.

AGROTINS
De 8 a 12 de maio foi promovida a 18ª edição da 
Agrotins, a Feira de Tecnologia Agropecuária 
do Tocantins, em Palmas (TO). Este ano, o 
tema do evento foi “O futuro da agroindústria 
sustentável”. Foram mais de R$ 2 bilhões em 
movimentações e prospecções de negócios fi-
nanceiros, um recorde. Mais de 142 mil pessoas 
visitaram a feira, que contou com 678 exposi-
tores e parceiros vindos de mais de 100 mu-
nicípios diferentes. 

36ª EXPOCAPITU 
Foi promovido entre os dias 25 a 31 de maio a 36ª 
Exposição Agropecuária e Industrial e 25ª Festa do 
Peão de Tupaciguara (MG). O evento contou com ex-
posição de gado, parque de diversões, leilões, shows, 
praça de alimentação, rodeio e palestras técnicas. 

NUTRIÇÃO EM FOCO
No dia 25 de abril, a Connan, uma das principais in-
dústrias de nutrição animal do Brasil, promoveu um 
evento direcionado a pecuaristas e parceiros de Ari-
quemes (RO) e região para apresentar estratégias nutri-
cionais para a pecuária. Mais de 70 pessoas entre clien-
tes e representantes comerciais estiveram presentes no 
evento, que contou com uma palestra do pesquisador 
Rodrigo Gomes, da Embrapa Campo Grande.

FESTLEITE NO RS
Em 28 de abril foi promovido o julgamento das raças 
gir leiteiro e girolando na 7ª Festleite, no Parque Mu-
nicipal de Eventos Aldi João Bisleri, em Anta Gorda 
(RS). O julgamento foi conduzido pelo médico veteri-
nário Wagner Marques. A Grande Campeã gir leiteiro 
foi Fita FIV das Nogueiras, do expositor Álvaro José 
Bombonatto, de Nova Alvorada (RS). Já no girolando, 
a Grande Campeã foi Brilhante Zamp, do criador e 
expositor Airton Zampiron, de Nova Bassano (RS).



#pecBR | JUNHO / JULHO 201844

PECUÁRIA 360O

ENCONTRO VILA REAL 
O selecionador e investidor Maurício Ianni recebeu 
criadores de toda parte do país na sua propriedade 
em Brotas (SP) para o mega evento Encontro Vila 
Real, nos dias 1º e 2 de junho. A movimentação fi-
nanceira bateu R$ 2,9 milhões com a venda de 126 
lotes de prenhezes e animais.  Além dos remates, o 
final de semana ainda contou com campeonato de 
trupo e show do cantor Daniel. 

50 ANOS DE SABIÁ
A fazenda do Sabiá, de Alberto Laborne Valle Mendes, 
com o seu filho Betinho Mendes à frente dos negócios, 
comemorou seu cinquentenário na seleção da raça nelo-
re com leilões que ofertaram um dos mais qualificados 
bancos genéticos da pecuária brasileira. A oferta de be-
zerras, doadoras, animais de pista e prenhezes teve casa 
cheia em Capitólio (MG) e foi um sucesso absoluto.

REMATE GIBERTONI
Comemorando 12 anos de trabalho na seleção do nelo-
re, o criatório Nelore Gibertoni promoveu dois remates 
virtuais em 4 e 5 de junho. Foram ofertados 136 lotes 
de prenhezes e animais de elite e produção, arrematados 
por R$ 1,2 milhão.

SENEPOL 3G WEEKEND
A família Garcia, uma das mais tradicionais da seleção 
de senepol, promoveu mais uma edição da 3G Weekend, 
na sede da Fazenda Santa Inês, em Barretos (SP). No 
total, foram realizados três remates que comercializaram 
touros, embriões, fêmeas de elite e cotas de participação 
do programa do criatório Investment Partners por R$ 
4,1 milhões.

RIMA WEEKEND
Mais uma vez, a Rima Agropecuária agitou o interior de 
Minas Gerais com o Rima Weekend. Mesmo em meio a 
greve dos caminhoneiros e a crise de abastecimento em 
todo o país, o Rima Weekend 2018 foi um sucesso. Os 
selecionadores Ricardo e Bruno Vicintin não mediram 
esforços para receber os convidados, 25 a 27 de maio. 
O resultado compensou. O Rima Weekend cresceu 20% 
em relação ao ano passado, atingindo a cifra de R$ 9,8 
milhões.

Rubens Ferreira
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TRIO BONSUCESSO 2018
Imbele BONS, matriz da seleção Bonsucesso - Ne-
lore Zan, destacou-se na 5ª edição do TRIO Bonsu-
cesso 2018 - principal evento do calendário da fa-
zenda, realizado em 26 de maio, na sede da marca, 
em Guararapes (SP). Mãe do Maranhão BONS, um 
dos touros destaques do portfólio de vendas da CRV 
Lagoa, a fêmea foi o lote mais valorizado de todo 
o remate. O Grupo Edeconsil, do estado do Mara-
nhão, quem a arrematou por R$ 50,4 mil. Mesmo 
com uma quantidade menor de ofertas, uma vez que 
a fazenda decidiu disponibilizar apenas os recentes 
destaques da seleção, o valor médio por cabeça teve 
um resultado semelhante ao evento do ano passado. 
Nessa edição, a Bonsucesso vendeu 74 touros pela 
média de R$ 10,2 mil, e 42 matrizes pela média de R$ 
10,8 mil. Em 2017, a oferta de 140 machos rendeu 
a média de R$ 11,7 mil e 110 fêmeas gerou a média 
de R$ 8,5 mil. 

AGRISHOW ALCANÇA
R$ 2,7 BILHÕES 
A maior edição de todos os tempos da Agrishow termi-
nou no dia 4 de maio com um crescimento na realização 
de negócios de cerca de 22%, o que significa um volume 
de R$ 2,7 bilhões. Na edição anterior, foram registrados 
negócios da ordem de R$ 2,2 bilhões. Por segmento, o 
crescimento na intenção de compra de máquinas e equi-
pamentos é: armazenagem (15%), grãos, frutas e café 
(25%), pecuária (8%) e irrigação (14%). A 25ª Agrishow 
recebeu 159 mil pessoas nos cinco dias de evento. 

SEMINÁRIO DE
BOVINOCULTURA DE LEITE
A segunda edição do Seminário de Bovinocultura de 
Leite do Alto Uruguai Gaúcho foi promovido no dia 3 
de maio, em Erechim (RS), e contou com a presença de 
600 produtores de leite da região Norte do Rio Grande 
do Sul para debater os desafios do setor lácteo. Na oca-
sião, o secretário-executivo do Sindicato da Indústria de 
Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat), Darlan Pa-
lharini, apresentou dados e alternativas para o mercado.

NA ESPANHA
A Alimentaria Barcelona, uma das principais feiras de 
alimentação, bebidas e foodservice do mundo, encerrou 
com sucesso sua maior edição dos últimos anos, na qual 
ofereceu à indústria alimentícia uma grande plataforma 
de internacionalização e negócio, com um alto nível de 
inovação e tendo a gastronomia como valor diferencial. 
O evento, que foi realizado entre 16 a 19 de abril de 2018 
em Fira de Barcelona (Espanha), atraiu centenas de em-
presas expositoras latino-americanas e cerca de 5,5 mil 
visitantes provenientes da região.

ITAPITOCAI
O 9º Remate da Estância Itapitocai comercializou 160 
terneiros e 100 novilhos sobreano certificados pela As-
sociação Brasileira de Angus no Parque Agrícola e Pas-
toril de Uruguaiana (RS) no dia 24 de abril. Ao todo, o 
leilão faturou mais de R$ 1,4 milhão com a venda de 
910 exemplares. A média geral entre novilhas prenhas, 
novilhas, vacas novas, novilhos, terneiros, vacas de in-
vernar e vacas novas foi de R$ 1,5 mil. Compradores de 
oito cidades da região participaram do leilão, que teve 
duração de quase três horas. O valor médio por quilo de 
exemplar certificado fechou em R$ 6,1 para os terneiros 
e R$ 6 para os novilhos sobreano.
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GENÉTICA
DO REGISTRO À GENÔMICA

ASSOGIR
NA EXPOZEBU 

RAÇA
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Leilões de sucesso 

#pecBR

GRANDES PROMOTORES FALAM SOBRE AS TENDÊNCIAS DE REMATE DE GADO
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leilão de sucesso
Os segredos de um 

Com movimento anual estimado em R$ 2 bilhões, comércio de gado 
por lances ainda é uma das formas mais populares de comercialização, 

e, especialmente no mercado de animais melhorados geneticamente, 
tem ganhado cada vez mais espaço através de inovações 

CARLOS LOPES, DIVULGAÇÃO, GUSTAVO MIGUEL E ZZN PERES

RAÇA

O
s famosos leilões rurais reúnem pecuaris-
tas e profissionais do ramo para negocia-
rem a venda de animais de forma diferen-

ciada do mercado. Neles, as compras são 
feitas através das ofertas dos participantes, e 
o maior valor aceito pelo leiloeiro é o preço 

que fecha o negócio. Mas, o que determina 
um leilão de sucesso? Qual a fórmula de um 

remate com liquidez total, boas médias e grandes valores?
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É possível afirmar, com segurança, que não existe 
apenas uma resposta para essas perguntas, mas, várias. 
Especialistas são unânimes ao afirmar que o que mais 
importa é a qualidade do que está sendo ofertado. Po-
rém, outros pontos também contam.  “São muitos fa-
tores que influenciam em um leilão de sucesso. Nunca 
é uma coisa só. Planejamento com antecedência, qua-
lidade na oferta e atenção aos detalhes e às tendência 
de mercado são essenciais”, opina o assessor pecuário 
Fernando Barros, da SAP.  

Ele ainda afirma que no caso de leilões dentro de 
grandes eventos, como a ExpoZebu, em Uberaba 
(MG), a tradição conta muito. Não é para menos. O 
famoso Leilão Elo da Raça, por exemplo, é promovi-
do há mais de 30 anos na Chácara Mata Velha, durante 
a exposição. Os resultados se superam a cada edição. 
Esse ano, depois de uma intensa disputa de quase trinta 
minutos, com lances vindos de todos os cantos do país, 
o touro Landau da Di Genio foi vendido em 50% para 
o pecuarista carioca Amândio Salomão, da Xuab Agro-
pecuária, por R$ 1,26 milhão, valorizando o animal de 
cinco anos em quase R$ 3 milhões. Foi o exemplar mais 
valorizado da 84ª ExpoZebu. 

O gerente do criatório Nelore Di Genio, Antônio 
Aurico Flores, que comemorou os ótimos resultados, 
acredita que a venda foi valorizada pelo reconhecimen-
to do trabalho de seleção da Di Genio e por ter sido 
promovida dentro de um leilão desse porte. “Sendo dú-
vida, o palco do remate tem tradição em comercializar 
animais por altos valores. E o momento que o touro 
Landau vive no senário nacional fez isso acontecer. O 
Landau apresentou suas progênies, todo seu potencial 
em produzir animais superiores e bem premiados em 
pistas e provas de ganho em peso, além de ser um touro 
muito fértil”, afirma. 

No geral, a Chácara Mata Velha disponibilizou 27 
lotes, fazendo o maior faturamento da feira: R$ 4,8 mi-
lhões, uma média de R$ 178,6 mil por animal. “Um lei-
lão para ter sucesso precisa de bons promotores, aliados 
a uma assessoria competente e comprometida, e levar a 
remate os melhores e mais cobiçados animais da atuali-
dade”, afiança Antônio Aurico. 

Assessor pecuário Fernando Barros, da SAP
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No mercado de seleção genética leiteira, os leilões 
de maior destaque são das raças gir leiteiro, holandês 
e seus cruzamentos. Um dos mais tradicionais é o da 
Fazenda Brasília, criatório com quase 60 anos de traba-
lho. A seleção comandada por Flávio Peres promove, 
em média, três remates por ano, com diferentes focos. 
Esse ano serão seis, ao todo. Na ExpoZebu, ele é pro-
motor do mais antigo, o Tradição Gir Leiteiro. Esse 
ano em sua 27ª edição, promovido em parceria com a 
Fazenda Mutum, Fazenda Calciolândia e Fazendas do 
Basa, o faturamento foi superior a R$ 1,3 milhão com 
a venda de 24 animais. “As médias desse ano foram 
mais baixas esse ano por conta do momento econômi-
co, mas, o faturamento foi bom e a liquidez também”, 
conta o pecuarista.

Virtual ou presencial?
Em 2010, a Fazenda Brasília já promovia a déci-

ma edição de seu leilão virtual. Em março de 2018, a 
27ª edição foi transmitida para todo Brasil via internet. 
Além de virtual, o remate foi transmitido pelo Canal 
Rural e levou exemplares da genética do criatório de 
Flávio, em São Pedro dos Ferros (MG), para Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Foram R$ 693,4 mil movimentados com a venda de 78 
novilhas e vacas ao preço médio de R$ 8,9 mil. 

É inegável que a modalidade de compra e venda 
online tem fortalecido o mercado do agronegócio. Os 
leilões não ficam de fora. São inúmeras as ferramen-
tas de venda por lance na internet: aplicativos, sites, 
portais. Além das várias opções para transmitir online, 
também existe a já mais tradicional transmissão pelos 

RAÇA

O proprietário da Xuab Agropecuária Amândio Salomão e Antônio Aurico, gerente da 
Fazenda Di Genio, no Leilão Elo da Raça, na ExpoZebu 2018
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canais de TV. O difícil é escolher. Para o selecio-
nador a frente da Fazenda Brasília, o importante 
é planejar a viabilidade econômica do evento. Se 
não der lucro, não tem razão de ser.

A decisão é feita através de uma prospecção 
de público e faturamento. “Tudo depende da 
quantidade, idade e qualidade do que queremos 
vender. O leilão virtual é uma opção para baixar 
custos. O preço de uma transmissão pela TV em 
um grande evento, como, por exemplo, a Mega-
leite, chega a R$ 85 mil. Nesse caso específico, 
optamos pelo virtual para transmitir o remate 
presencial, pelo valor de R$ 12 mil a transmis-
são” conta Flávio. 

Ele explica, ainda, que a escolha pelo presen-
cial é por ocasião da feira, que reúne centenas 
de criadores de todo país em Belo Horizonte 
(MG), o que potencialmente agrega valor ao 
evento. “No leilão virtual é possível vender mais 
animais com menor custo. Já no presencial, é 
necessário ofertar animais diferenciados, de 
maior valor, em menor quantidade, para que as 
médias de preço sejam mais altas e compensem 
a despesa com o evento, que não é baixa”.

Já o pecuarista Ronaldo Alves prefere a mo-
dalidade presencial. Nome à frente seleção da 
Fazenda Eldorado, no município de Pontalin-
da, noroeste de São Paulo, o criador prefere o 
contato direto entre comprador e vendedor. “A 
vantagem de um leilão presencial é imensa. Você 
nunca vai ver a Fazenda Eldorado fazer um lei-
lão virtual. No presencial, você consegue trazer 
o comprador para dentro da sua fazenda, o cria-
dor pode ver de perto as vacas, e a negociação 
acontece de forma mais tranquila. No presencial 
as coisas acontecem”, afirma.

Venda parcelada
No Brasil, o praticado nos leilões de bovinos 

é a venda parcelada em 30 vezes. Já na Bolívia, 
as vendas são parceladas em apenas 12. Ronaldo 
vem tentando adotar o modelo do país vizinho. 
No último leilão da Fazenda Eldorado, o pecu-
arista vendeu em duas entradas de duas mais 12 
parcelas (2+2+12), perfazendo um total de 14 
parcelas. “Para a fazenda foi muito satisfatório. 
Atingimos a meta. Para o mercado, poso garan-

Flávio Peres, da Fazenda Brasília, promove o mais antigo remate da 
ExpZebu, o Tradição Gir Leiteiro
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RAÇA

tir através dos próprios compradores, foi melhor ainda. 
Ontem mesmo um criador me enviou uma mensagem 
dizendo que não tinha feito uma compra no leilão, mas, 
sim, ganho um presente”, conta.

Porém, nem todo mundo saiu tão satisfeito. “A lei-
loeira e a assessoria não gostaram tanto assim do re-
sultado, porque em leilões de 30 parcelas conseguimos 
faturar praticamente o dobro. Só que o problema com 
esse parcelamento mais longo é que as chances de ina-
dimplência são infinitamente maiores, e o tempo até 
recebermos o valor total não compensa. O comprador 
tem a falsa noção de que enquanto está pagando pelo 
animal, o vendedor é responsável por ele, o que não é 
verdade. Já passei por situações onde uma rês teve pro-
blemas de manejo e o dono não quis terminar de pagar. 
Por isso, o foco principal do nosso trabalho é fazer a 
venda somente em 12 parcelas, para que o faturamento 
pague as despesas da fazenda e possa ser reinvestido”, 
explica. 

Ronaldo colocou os números na ponta do lápis. “Eu 
vendo R$ 5 milhões por ano na nossa propriedade. Di-
vidido em 27 pagamentos, recebo R$ 182 mil por mês. 
Quando eu transfiro um faturamento menor, de R$ 3,5 
milhões, em 12 parcelas, recebemos R$ 290 mil/mês. 
Pensando que a despesa para manter a fazenda é de R$ 
180 mil, no meu caso, é inviável trabalhar com 30 par-
celas”. Ele pondera, no entanto, adaptar o formato para 
20 parcelas, para atender melhor ao parceiros, revelando 
mais um dos segredos de um leilão de sucesso: atender 
bem ao mercado. 

Ronaldo Alves, da Fazenda Eldorado
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DO REGISTRO
A GENÔMICA
Melhoramento genético zebuíno 
comemora 80 anos com novos 
recursos tecnológicos que prometem 
revolucionar a seleção

D
o primeiro registro genealógico zebuíno no Brasil 
até hoje, 80 anos se passaram. Foi pouco tempo, se 

comparado à evolução tecnológica alcançada nesse 
período. Hoje, além dos registros genealógicos, a As-

sociação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) 
oferece muitos outros programas e serviços de me-

lhoramento genético. Desde a década de 1960 são re-
alizadas avaliações zootécnicas seriais, cujo princípio 

se assenta no melhoramento genético contínuo das raças zebuínas. 
Nesse percurso, a entidade acumulou milhões de informações sobre 
animais e rebanhos brasileiros dispostas em um banco de dados que 
impactam diretamente no aumento da produtividade e rentabilidade 
da cadeia da carne, leite e derivados, tanto no mercado interno quanto 
no externo.

Hoje, a pecuária conta com a genômica, a mais avançada tecnolo-
gia disponível no setor de genética. Em 24 de abril, em Brasília (DF), 
a ABCZ e a Embrapa assinaram um Acordo de Cooperação Técnica. 
Com a parceria, as duas instituições se unem para a obtenção de es-

DIVULGAÇÃO

RAÇA
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timativas únicas de valor genético genômico das raças 
zebuínas no Brasil, o que dará importante contribuição 
para a qualidade da carne e para eficiência alimentar 
dos animais em sistemas de produção mais sustentá-
veis. Um dos resultados esperados com o acordo é a 
formação de um banco de dados robusto com bases 
unificadas, que permitirá uniformizar as avalições ge-
néticas das raças zebuínas brasileiras. Com isso, será 
possível disponibilizar informações técnicas para iden-
tificar reprodutores geneticamente superiores com im-
portante aporte para o melhoramento animal.

“Não tenho dúvidas que esse é um novo momento 
para pecuária brasileira”, afirmou o diretor de Inova-
ção e Tecnologia da Embrapa, Cleber Soares. Ele sa-
lientou a importância do trabalho que tem sido reali-
zado no Brasil com as raças zebuínas. “Em 40 anos, 
passamos de país importador de bovinos para expor-
tador de genética superior. O zebu já evoluiu muito 
e ainda tem muito a evoluir com os resultados dessa 
parceria”, afirmou.

Arnaldo Borges, presidente da ABCZ, disse que 
o plano de trabalho estabelecido entre as duas insti-
tuições será colocado em prática de imediato e que a 
intenção é que a iniciativa, que neste momento atende 
aos bovinos de corte, seja expandida para atender tam-
bém ao gado leiteiro. “Temos experiência em trabalhar 
em parceria com a Embrapa desde 1983, e já tivemos 
importantes resultados para os nossos programas de 
melhoramento. Um trabalho unificado vai trazer um 
grande impacto para o mercado nacional e internacio-
nal. Os criadores de zebu vão ter à disposição informa-
ções geradas por duas entidades que são referência”, 
festejou.

O pesquisador Luiz Otávio Campos da Silva, da 
Embrapa Gado de Corte explicou que com o projeto 
serão feitas coletas de dados padronizadas e sistêmicas 
referentes a pedigree, fenótipos e genótipos de milha-
res de animais que formarão a população de referên-
cia. “A partir daí será possível calcular de forma mais 
precisa os valores genéticos genômicos de bovinos de 
corte, criados em condições específicas em diferentes 
sistemas de produção”, esclareceu.

Com aporte de recursos do Governo Federal da 
ordem de R$ 3,5 milhões, o projeto será desenvolvido 
no prazo de um ano. Atualmente existem cerca de 170 
milhões de animais com genética zebuína no Brasil.

Entre as principais vantagens da genômica estão o 
ganho em acurácia, com a maximização do melhora-
mento genético ao longo do tempo, e o controle da 

Ronney Mamede, chefe-geral interino da Embrapa Gado de Corte, Cleber Oliveira, diretor-
executivo de Inovação e Negócios da Embrapa e Arnaldo Borges, Presidente da ABCZ, 

assinam acordo de cooperação técnica

Pesquisador Luiz Otávio Campos da Silva, da Embrapa Gado de Corte
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endogamia. Para determinadas características, o auxí-
lio da genômica na seleção de bovinos será altamen-
te impactante, como consumo e eficiência alimentar, 
resistência à doenças/parasitas, qualidade de produto 
(maciez, perfil de ácidos graxos, etc.). Essas são carac-
terísticas de alto valor econômico para a pecuária de 
corte. A genômica ainda poderá auxiliar para destacar 
do rebanho animais com defeitos genéticos recessivos, 
que não são detectados em uma avaliação visual do bo-
vino, mas podem ser transmitidos às futuras gerações 
e causar prejuízos.

O professor José Fernando Garcia, da Universida-
de Estadual Paulista (Unesp), especialista em Melho-
ramento Genético e um dos precursores da Seleção 
Genômica nos rebanhos brasileiros acredita que a ge-
nômica é uma tecnologia unificada, que atende a várias 
possibilidades. Foi sobre isso que ele falou na palestra 
de abertura do 8° Workshop de Genômica Aplicada, 
realizado entre os dias 26 e 28 de fevereiro, em Araça-
tuba (SP). “Você pode certificar o seu produto, a sua 
raça, pode fazer paternidade, melhoramento para ca-
racterísticas que são desejáveis, retirar os genes nega-
tivos por seleção. É um conjunto de tecnologias que 
as espécies vegetais, por exemplo, já estão usando com 
muito mais agressividade. E nós, como técnicos e pes-
quisadores da genômica, temos a obrigação de mostrar 
ao pecuarista, ao produtor, que esse investimento vai 
trazer importantes resultados”, afirmou. 

Um dos programas de avaliação que usam da genô-
mica é o Programa de Melhoramento Genético para 
Bovinos de Corte (Paint) da CRV Lagoa, que há mais 
de duas décadas reúne informações do rebanho brasi-
leiro em seu banco de dados para análise. O HerdOp-
timizer é a ferramenta criada pela empresa em parceria 
com a Neogen para genotipar, através de chips, os re-
banhos parceiros. O objetivo dessa tecnologia é fazer 
com que a genômica chegue à pecuária comercial, atin-
gindo uma porcentagem cada vez maior do rebanho 
brasileiro. Até o final de 2017, serão genotipados mais 
de dois mil animais. 

A partir de uma seleção, a empresa pretende ajudar 
os produtores a selecionar as melhores fêmeas de sua 
propriedade com seus objetivos de seleção, quer seja 
vender bezerros, ter melhores matrizes, sendo possí-
vel melhorar todo o rebanho da fazenda. “Queremos 

entrar no rebanho comercial com a avaliação genômi-
ca, avançando progressivamente até que todas as novi-
lhas estejam genotipadas. A partir daí, o produtor usará 
touros genotipados para acasalar, e, no futuro, terá um 
rebanho mais eficiente e produtivo”, explica o gerente 
de Inovação e Rebanho da CRV Lagoa, César Frazon.

“Novas tecnologias, como a genômica, são mui-
to importantes para a nossa cadeia agropecuária. Ela 
vai agregar muito valor na questão da produtividade e 
da rentabilidade”, acredita Bento Gonzaga, da PSLM 
pecuária, que trabalha com ciclo completo na pecuá-
ria na região de Matupá (MT) e participa do Paint da 
CRV Lagoa. Ao seu lado, o pecuarista Neto Junqueira, 
cujas propriedades na região de Presidente Prudente 
(SP) também participam do Paint, aposta na tecnologia. 
“Trabalhamos com o objetivo de produzir uma genética 
de qualidade para agregar e melhorar a produtividade 
da pecuária brasileira para que esta possa andar junto 
com outras culturas em termos de rentabilidade. E te-
mos convicção absoluta de que a genômica vem para 
auxiliar e, principalmente, antecipar os resultados do 
melhoramento genético”, afirma. 

Professor José Fernando Garcia, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), um dos 
precursores da seleção genômica nos rebanhos brasileiros
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Raça recebeu novos invest imentos através da Assogir ,  que 
promoveu grande programação durante a maior fei ra zebuína 

do mundo,  e agora pl aneja ampliar  as at iv idades e ações

CLÁUDIA MONTEIRO

A
Associação Brasileira dos Criadores de Gir 
(Assogir) promoveu extensa programação 
durante a 84ª ExpoZebu, em Uberaba 
(MG). A sede, que desde o fim do evento 
está funcionando diariamente das 13h30 
às 17h30, esteve aberta todos os dias e 
lotada durante a feira. Além de receber a 

todos os criadores e interessados, no dia 2 de maio a en-
tidade promoveu a reinauguração do espaço dedicado à 
raça dentro do Parque Fernando Costa, em frente ao res-
taurante Cupim Grill. O prédio foi batizado de Sede Na-
cional da Raça Gir Zeide Sab, uma homenagem póstuma 
a um dos maiores e mais tradicional criadores da raça. A 
recepção foi batizada de Arnaldo Machado Borges e a 
sala de reunião de José Alfredo Barreto, ambos nomes 
de grande importância para construção da raça no Brasil.

“A ExpoZebu deste ano, além reunir amigos dos qua-
tro cantos desse Brasil, foi uma vitrine de qualidade com 
os animais expostos. Mostramos ao mercado a qualidade 
e versatilidade da raça. Tivemos, ainda, importante as-
sembleia da diretoria com seus associados, seguida de um 
almoço com os criadores, quando pudemos homenagear 
grandes ícones na criação de gir. Tivemos, também, um 
ciclo de palestras e debates em parceria com universida-
des e lançamos a Grife do Gir, que está funcionando e é 
um grande sucesso entre os amantes da raça. A partir de 
julho teremos nossa vitrine virtual”, conta o novo diretor 
de marketing da Assogir, Jorge Sab.

Na pista, os trabalhos foram conduzidos pelo jurado 
Domingos Marcelo Cenachi Pesce. Médico veterinário, 
doutor em Zootecnia e professor da PUC, o profissional 
julga a raça desde 2000 e é muito conhecido e admirado 

GIR BRILHA
NA EXPOZEBU

no meio girista. A Grande Campeã escolhida foi Maes-
trina BI, e a Reservada Grande Campeã, Guariroba G 
BI. Já o Grande Campeão foi Gaiato BI, e o Reservado 
Grande Campeão foi Lindo BI, todos propriedade de 
José Luiz Junqueira Barros.

Passada a euforia da maior exposição zebuína do 
mundo, a diretoria da Assogir está empenhada em am-
pliar e concretizar projetos em prol da raça. “Estamos 
organizando a participação do gir em exposições em 
todo o Brasil, com foco na divulgação da raça. Além dis-
so, estamos em busca de parcerias com entidades sérias 
em prol do melhoramento genético da raça. Queremos 
também nos organizar para promover a participação de 
todos os criadores nas decisões. Temos uma gestão de-
mocrática com objetivo de aproximar criadores e garan-
tir credibilidade”, afirma Jorge. 

A Assogir foi fundada em maio de 1956, comple-
tando 62 anos de trabalhos em prol da raça em 2018. O 
objetivo, desde a fundação até os dias atuais, é a defesa 
dos interesses de criadores de gir de todo o território 
nacional e a divulgação das vantagens da raça de dupla 
aptidão. Esse ano, a entidade passa por um momen-
to de boas expectativas e renovação. O criador e in-
vestidor da raça, membro do Conselho Consultivo da 
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) 
José Luiz Barros é o novo presidente da entidade, tendo 
assumido o cargo em fevereiro. Bi Junqueira, como é 
conhecido no setor, já chegou promovendo mudanças 
e define o momento como uma reinauguração da As-
sogir. “Estamos empolgados com o trabalho e a reno-
vação. É o momento de colocar o gir em evidência”, 
finaliza o presidente. 
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SENEPOL NA 
TERRA DO ZEBU

Com a presença 
de pecuaristas 
de vários países, 
Circuito de Palestras 
Técnicas sobre a raça 
apresentou genômica 
e outras tecnologias 
do setor

DIVULGAÇÃO

Q
uem passou pelo Circuito de Pales-
tras Técnicas da Mostra “Senepol 

na Terra do Zebu”, no dia 3 de maio, 
acompanhou os resultados de pesqui-

sas sobre o genoma da raça senepol, 
entre várias outras novidades. O evento 

aconteceu na sede da Central Uberaba, 
na cidade de Uberaba (MG), e contou 

com a presença de mais de 250 pessoas, 
incluindo estrangeiros de vários países da América Latina.

O pesquisador norte-americano do Departamento Ame-
ricano de Agricultura (USDA), Tad Sonstegard, que minis-
trou palestra durante o evento, falou sobre o gene Slick (maior 
capacidade de tolerar altas temperaturas ambientais sem re-
dução da produtividade), que está presente na raça. Segundo 
o professor da Unesp Jaboticabal, José Fernando Garcia, o 
senepol mostrou ser um grande transmissor dessa caracte-
rística para seus descendentes. “O Slick também está sendo 
incorporado aos rebanhos leiteiros. Já existem pesquisas nos 
Estados Unidos para incorporar esse gene à raça holandesa”, 
informou o pesquisador, que ministrou palestra sobre o uso 
da genômica na seleção de senepol no Brasil. 

O superintendente Técnico da Associação Brasileira dos 
Criadores de Bovinos Senepol (ABCB Senepol), Celso Me-
nezes,  apresentou ao público as vantagens da raça para a 
pecuária de corte, e reforçou que a produção de animais de 
genética superior é fundamental para o avanço do setor. “O 
maior concorrente de qualquer raça bovina de corte no Brasil 
é o boi de boiada (animal sem qualquer comprovação de ser 
geneticamente superior)”, assegura. 

O evento ainda teve palestra sobre reprodução, ministra-
da pelo médico veterinário Athos de Assunção Pastore. Após 
as palestras, os visitantes conheceram os animais senepol 
participantes da Mostra. O pecuarista do Panamá Apolonio 
Herrera, que está no Brasil em busca de tecnologias que pos-
sam melhorar a qualidade de seu rebanho, ficou impressiona-
do com os animais senepol expostos na Mostra. “A genética 
selecionada no Brasil contribuirá muito para a evolução do 
rebanho panamenho. São animais com porte e aprumos ide-
ais para o tipo de pecuária que desenvolvemos por lá”, diz 
Herrera, que utiliza a raça em cruzamento com zebu há cinco 
anos e pretende importar a genética dos touros brasileiros.

RAÇA
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A Fazenda Santa Thereza, em 
Rondônia, mantém um sistema 
de cria, recria e engorda em que, 

desde 2002, o uso da raça Senepol no 
cruzamento industrial vem aumentando 
as margens de lucro. “A rentabilidade que 
esse ti po de cruzamento proporciona é 
bem acima de outras raças. Dos produtos 
que entrego, os melhores preços que 
consigo são pelos meio-sangue Senepol”, 
assegura o pecuarista Juliano Augusto 
Zambonatt o, que já recebeu bonifi cação 
do frigorífi co por causa da qualidade dos 
meio-sangue Senepol que produz.

Já na Fazenda Vale dos Ipês, em Barra 
do Garças/MT, a raça tem viabilizado a 

produção de bezerros. A média de peso à 
desmama para as fêmeas passou de 220 kg 
e, nos machos, foi de 250 kg, em sistema 
a pasto e sem creep-feeding. “Procurei 
adquirir sêmen de touros que poderiam 
me dar mais peso e conseguimos 
resultado superior a 83% de prenhez e 
grande padronização dos bezerros”, diz o 
pecuarista Eti ene Silva.

A Fazenda Cima, em Sapezal/MT, 
começou, há três anos, a uti lizar touros 
Senepol em vacas Nelore para conseguir 
maior heterose nos cruzamentos.

Segundo o pecuarista Diego Cima, no 
tricross, a raça também apresentou bom 

desempenho. A bezerrada desmamou 
com 278 kg de média e aos oito meses de 
idade (machos). A fazenda não trabalha 
com creep-feeding. Já na fase de engorda, 
os machos meio-sangue foram abati dos 
com idade média de 13 meses e pesaram, 
no gancho, 268,05 kg. O rendimento de 
carcaça foi de 54%.

Para mais informações:
(34) 3210 2324 ou (34) 9 9962 4357
pmgs@senepol.org.br
falecomadiretoria@senepol.org.br
www.senepol.org.br

Senepol eleva ganhos
na cria, recria e engorda
Fazendas que estão utilizando a raça em
cruzamento industrial contabilizam bons resultados
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O NELORE É A NOSSA MOEDA.
SUA VALORIZAÇÃO DEPENDE DE INVESTIMENTO 
E COMPROMETIMENTO.

Acesse www.nelore.org.br
e descubra as vantagens de ter um leilão o� cial.
(11) 3293.8900    •    leilaoo� cial@nelore.org.br

LEILÃO DA SABIÁ
50 ANOS
9 DE JUNHO - 12h30 - CANAL RURAL
FAZENDA DO SABIÁ
CAPITÓLIO - MG
(31) 3281-5255 - (31) 98791-4561

11º LEILÃO GUADALUPE
PRENHEZES & FÊMEAS 2018
28 DE JULHO - 13h30 - CANAL RURAL
FAZENDA GUADALUPE
VIRTUAL
(18) 3303-7200

PRENHEZES & FÊMEAS 2018
GUADALUPE

11º LEILÃO

LEILÃO VIRTUAL
CRL AGROPECUÁRIA
19 DE JUNHO - 21h - CANAL RURAL
CRL AGROPECUÁRIA - THIAGO 
ROCHA LOPES
VIRTUAL
(31) 99795-0227

LEILÃO VIRTUAL GENÉTICA 
AGROPECUÁRIA 2L
26 DE JUNHO - 21h - CANAL RURAL
CÁSSIO E VINÍCIUS LUCENTE - 
AGOPECUÁRIA 2L
VIRTUAL
(16) 3957-2238

LEILÃO TOUROS TERRA BOA
1 DE JULHO - 14h - CANAL RURAL
JOSÉ LUIZ NIEMEYER DOS SANTOS
GUARARAPES - SP
(18) 3606-1132 - (18) 99666-9926

LEILÃO VIRTUAL BRUMADO 
MACHOS E FÊMEAS POI
5 DE JULHO - 21h - CANAL RURAL
FAZENDA BRUMADO - ANTONIO 
JOSÉ PRATA CARVALHO
VIRTUAL
(17) 3322-0166

19º LEILÃO KATAYAMA
TOUROS NELORE
18 DE AGOSTO - 13h30 - CANAL DO BOI
KATAYAMA PECUÁRIA
GUARARAPES - SP
(18) 3606-9000

19º LEILÃO KATAYAMA
MATRIZES NELORE
19 DE AGOSTO - 13h30 - CANAL DO BOI
KATAYAMA PECUÁRIA
GUARARAPES - SP
(18) 3606-9000

LEILÃO VIRTUAL DE
TOUROS VRC & FILHAS
7 DE AGOSTO - 21h - CANAL RURAL
VICENTE RODRIGUES DA CUNHA
LUCIANA R. DA CUNHA OLIVEIRA
LILIANA R. DA CUNHA ROCHA
VIRTUAL
(18) 3623-8101 - (18) 3623-8763

LEILÃO VIRTUAL DE
FÊMEAS VRC & FILHAS
11 DE SETEMBRO - 21h - CANAL RURAL
VICENTE RODRIGUES DA CUNHA
LUCIANA R. DA CUNHA OLIVEIRA
LILIANA R. DA CUNHA ROCHA
VIRTUAL
(18) 3623-8101 - (18) 3623-8763

LEILÃO EPRODUTORES
NELOVALE 2018
8 DE JULHO - 11h30
FERNANDO BARBOSA TEIXEIRA
RIO BRANCO - AC
(68) 99985-0419

11º LEILÃO GUADALUPE
TOUROS 2018
29 DE JULHO - 10h30 - CANAL RURAL
FAZENDA GUADALUPE
VIRTUAL
(18) 3303-7200

TOUROS 2018
GUADALUPE

11º LEILÃO
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FRIGORÍFICO
TOURO MODELO 

CARNE
PRODUÇÃO . MERCADO . ARROBA

Mercado kosher e halal
CARNE PRODUZIDA DENTRO DOS PRECEITOS
RELIGIOSOS É TENDÊNCIA

#pecBR
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Carne
Maior exportador de carne bovina do mundo, o Brasil  tem espaço 

para se fortalecer no mercado mundial de carnes halal e kosher,  de 
maior valor agregado, mas precisará se adequar às exigências dos 

consumidores rel igiosos 

DIVULGAÇÃO

Brasil é considerado o maior produtor e exportador 
mundial de carne bovina e segundo maior de frangos, 
além de ser líder na comercialização de carnes halal e 
kosher, produzidas sob regência de normas religiosas. 
Porém, ainda é um mercado que pode ser melhor ab-
sorvido, especialmente por ser de alto valor agregado. 
Alimentos kosher e halal compõem um nicho promis-
sor na indústria, amparados por crenças religiosas que 

regem a fabricação. 
Os termos halal e kosher se referem a condutas corretas de acor-

do com as religiões islâmica e judaica, respectivamente. As regras 
halal são baseadas em passagens do texto sagrado islâmico, o Al-
corão, enquanto as diretrizes kosher são retiradas das escrituras sa-

O

religiosa
Carne
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gradas contidas no Torá, o livro sagrado dos judeus. 
Ambas as práticas abrangem orientações alimenta-
res. Por mais que hajam similaridades entre elas em 
relação à alimentação, existem também distinções 
importantes que fazem com que não sejam substi-
tutivas.

Diretor executivo da certificadora Fambras Ha-
lal, Mohamed El Zoghbi explica a diferença entre 
os dois processos: “são parecidos, no entanto, no 
abate halal o nome de Deus é professado a cada ani-
mal abatido, enquanto no segundo, o fazem apenas 
no primeiro e no último, por pensarem que é um 
desperdício falarem o nome de Deus tantas vezes 
fora de contexto. Outra diferença é que, de acordo 
com a jurisprudência islâmica, qualquer muçulmano 
são pode realizar o abate dos animais. Já no kosher, 
apenas um tipo de rabino, chamado Sachet, pode re-
alizar o abate. Ele é treinado especificamente para 
essa tarefa, e nenhum outro judeu pode realizá-la”, 
elucida.

Mohamed ainda afirma que há divergências tam-
bém entre o que cada processo considera sadio (ani-
mais e partes de animais). “Os muçulmanos consi-
deram todas as partes do gado ou do carneiro halal, 
caso tenham sido abatidos corretamente. Os judeus, 
por sua vez, consideram apenas a parte dianteira des-
ses animais aceitável. A parte traseira não é conside-
rada kosher. Enquanto o Islam considera carne de 
coelho, aves selvagens, marisco pato e ganso halal, 
o judaísmo não as considera kosher. Por outro lado, 
enquanto o kosher aceita qualquer tipo de enzima, 
mesmo proveninentes de animais não kosher, o halal 
restringe a apenas aceitar as que vem dos animais 
permitidos para consumo. Um exemplo disso é que 
o kosher certifica gelatinas feitas com banha de por-
co, mesmo que o porco não seja considerado um 
animal apropriado para consumo. Já o halal certifica 
apenas gelatinas vegetais”, explica.

Importante ressaltar, ainda, que ambas são religi-
ões monoteístas (que acreditam em um único Deus) 
e que o respeito entre ambas é mutuo. Inclusive, na 
ausência de carne halal, consumidores muçulmanos 
são autorizados a consumir a carne kosher, uma vez 
que ambos os abates são realizados em nome de um 
único Deus.

Mercado kosher em adaptação 
Até junho de 2018, os frigoríficos brasileiros e do 

Mercosul de abate kosher precisarão estar adequa-
dos à nova normativa de Israel, que inclui mudanças 



#pecBR | JUNHO / JULHO 201868

CARNE

Diretor Executivo da Fambras Halal, Mohamed El Zoghbi

Consultor e especialista em abate kosher, Felipe Kleiman

no abate dos bovinos, com a instalação de boxes ro-
tativos para imobilização e procedimentos ligados ao 
abate humanitário e bem-estar animal. 

“São mudanças que, de um lado, podem tirar os 
frigoríficos brasileiros (sete plantas, no total, incluin-
do os grandes players) desse segmento de alto valor 
agregado e, de outro, podem representar uma grande 
oportunidade para os frigoríficos que desejam parti-
cipar desse mercado”, destaca Felipe Kleiman, con-
sultor em projetos Kosher, que desenvolve soluções 
para o processo de abate no novo marco de bem-es-
tar animal.

Pelas novas normas, os frigoríficos terão de pas-
sar por importantes adequações. “Estamos notan-
do aumento da demanda por produtos de alto valor 
agregado, o que cria excelentes oportunidades para as 
indústrias que investem no abate kosher. O mesmo 
pode ser dito em relação ao bem-estar animal, foco 
da nova normativa de Israel. Uma das exigências é 
a instalação de box rotativo nas plantas, para evitar 
contusões, minimizar o estresse e proporcionar rá-
pida insensibilização do animal”, afirma o consultor.

O especialista em abate kosher assinalou que a in-
dústria precisa se preparar para enfrentar a esperada 
queda da capacidade de abate com o uso do box rota-
tivo. “Paralelamente ao bem-estar proporcionado aos 
animais, o box rotativo deve, sim, reduzir o ritmo de 
abate por hora. Entretanto, é possível estudar a ins-
talação de dois boxes nos frigoríficos, resultando em 
maior produtividade. O mais importante é que a exi-
gência deverá ser cumprida, mas é grande o potencial 
do mercado de Israel para a carne bovina kosher”, 
explica Felipe.

Trata-se de um negócio em expansão, que repre-
senta atualmente cerca de US$ 70 milhões para os 
frigoríficos brasileiros. Porém, há alguns anos, as 
vendas atingiam US$ 140 milhões/ano. Felipe foi 
aos Estados Unidos no final de 2017, onde partici-
pou de visitas técnicas a frigoríficos e teve encontros 
com especialistas em bem-estar animal, como Tem-
ple Grandin, a mais importante personalidade desse 
segmento.

O roteiro incluiu 15 cidades em oito estados nor-
te-americanos, com a visita a quatro frigoríficos que 
trabalham exclusivamente com abate kosher. Nessas 
indústrias, “foi de grande valor compreender o fun-
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cionamento dos boxes rotativos de imobilização de 
bois, destinados a melhorar o bem-estar dos animais 
na contenção prévia ao abate”, assinala o consultor 
brasileiro.

Ele informa que o frigorífico norte-americano 
com os melhores resultados em termos de bem-es-
tar animal conseguiu isso depois de cinco anos, com 
a constante melhoria do design e a automação dos 
pontos-chaves do box rotativo. “A maioria desses 
equipamentos deixa as fábricas sem esse grau de oti-
mização, sem essa sintonia fina com as condições de 
bem-estar animal”, conta. 

“O mercado potencial é grande e as possibilidades 
de o Brasil voltar a crescer em abate kosher são imen-
sas. Porém, o desafio é preparar os frigoríficos para 
atender à normativa de Israel. Infelizmente, poucos 
estão dando a atenção devida à mudança das normas 
de abate e, por consequência, a esse importante seg-
mento de negócio”, ressalta Felipe. 

Abate halal 
A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira afirma 

que o Brasil tem 90% dos seus frigoríficos habilita-
dos para produzir proteína animal halal e seus deri-
vados. O país já figura como o maior exportador de 
carne para o mundo islâmico – apenas bovina e de 
frango, já que o consumo de suínos é proibido pelo 
Islam. O volume da carne brasileira, ainda segundo 
a Câmara Árabe, entretanto, alcança apenas 20% da 
população muçulmana no mundo, de cerca de 1,8 bi-
lhão de pessoas. 

Em um mercado que atinge ¼ da população mun-
dial, o consumo destes produtos que exigem o certi-
ficado halal cresce diariamente. Segundo levantamen-
to realizado pelo instituto americano Pew Research 
Center, a população de muçulmanos crescerá 73% 
entre 2010 e 2050. Atualmente, há em torno de 1,8 
bilhão de islâmicos. 

Para exportar para os países muçulmanos, os fri-
goríficos brasileiros precisam realizar o abate halal, 
sendo certificados por empresa reconhecida inter-
nacionalmente como apta para implantar o sistema, 
treinar, fornecer a mão de obra especializada e fis-
calizar todo o processo realizado, com rastreamento 
rigoroso dos produtos. 

Em frigoríficos, por exemplo, são necessárias al-

gumas condições: o abate deve ser efetuado por 
um muçulmano; a face do animal deve estar vol-
tada para a Meca; o sangue precisa ser extraído 
da carcaça para evitar contaminação; deve ser 
uma morte rápida para evitar sofrimento ao ani-
mal, além de uma higienização perfeita. Tanto o 
processo de abate como o de transporte (do con-
gelamento ao carregamento) são fiscalizados por 
auditores ou supervisores muçulmanos para cer-
tificar sua eficiência e cumprimento das normas. 
É importante que o abate halal tenha um local 
próprio e separado para evitar contaminação com 
outros tipos de carne. 

As empresas interessadas em exportar seus 
produtos – carnes, doces, sucos, ração para ani-
mais, entre outros - para as comunidades muçul-
manas devem procurar uma empresa especiali-
zada que emita o certificado halal. O auditor da 
certificadora brasileira Cdial Halal, Sheik Juma 
Momade, esclarece que o processo não é demo-
rado, basta que as empresas estejam em confor-
midade com todas as normas estabelecidas para 
exportação halal. “Se as empresas não estiverem 
de acordo com as normas determinadas, são ins-
truídas a corrigirem os processos. A certificação, 
na maioria das vezes, é dinâmica. Mas depende 
muito da disponibilidade da empresa em cumprir 
as exigências. Assim que a empresa estiver apta, a 
inspeção é realizada por auditores técnicos e reli-
giosos da Cdial Halal”, ressalta.

A primeira certificadora halal brasileira é a 
Fambras Halal, que opera desde 1979. Ela é res-
ponsável pela certificação de marcas como Sadia, 
Seara, Perdigão, JBS, Estrela, Redentor, Frigol, 
entre outros. “Halal é muito mais do que o abate 
em si. É um conceito que beneficia toda a huma-
nidade. Engana-se quem acredita que o conceito 
limita-se à degola de um animal e ao ritual. Halal 
é muito mais do que isso. Trata-se de um padrão 
ético e moral de ações lícitas no ambiente social, 
na conduta, na Justiça, nas vestimentas, nas finan-
ças e na alimentação”, diz Dib Ahmad El Tarrass, 
gestor de desenvolvimento da Fambras Halal.

O abate halal é executado separadamente do 
não-halal. Os animais, para serem abatidos, devem 
ser saudáveis e aprovados pelas autoridades sani-
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tárias competentes, estando em perfeitas condições 
físicas. O abate é executado apenas por um muçul-
mano mentalmente sadio, que entenda, totalmente, o 
fundamento das regras e das condições relacionadas 
ao abate de animais no Islam. O abate é feito com 
intenção e o sangrador deve estar totalmente ciente 
de sua ação. A frase em árabe Bismillah Allahu Akbar 
(em português, “em nome de Deus, Deus é maior”) 
tem de ser invocada imediatamente antes do abate. 

Os equipamentos e os utensílios utilizados no 
abate são exclusivos para esse tipo de degola e a faca 
do abate deve ser afiada porque a sangria deve ser re-
alizada apenas uma vez. A “ação cortante” do abate 
é permitida, já que as facas do abate não são desco-
ladas do animal durante o abate, diminuindo o so-
frimento infringido. O ato do abate corta a traqueia, 
esôfago, as artérias e a veia jugular, para apressar o 
sangramento e a morte do animal. Após o abate, o 
esgotamento do sangue deve ser espontâneo e com-
pleto. Um inspetor mulçumano treinado é indicado 
e tem a responsabilidade de checar se os animais são 
abatidos corretamente, de acordo com a Sharia (lei 
islâmica).

Apesar de serem destinados ao consumo ligado à 
religião, o gestor da Fambras Halal afirma que outros 
consumidores não-religiosos estão procurando cada 
vez mais os produtos halal. De acordo com a empre-
sa, em todo o mundo, percebe-se claramente uma 
tendência de consumidores não-muçulmanos bus-
cando adquirir halal por desejarem a segurança que 
eles oferecem. “Esse raciocínio faz todo o sentido. 
Os produtos halal exigem das indústrias a implanta-
ção de uma série de padrões e controles de qualida-
de, o controle dos insumos, do nível de agrotóxicos, 
da manipulação dos alimentos, da rastreabilidade. 
São parâmetros bastante diferentes e bem mais rigo-
rosos do que os adotados na indústria comum, que 
garantem mais segurança aos produtos alimentícios. 
Em se tratando da proteína animal, além de tudo, há 
a certeza de que não existiu o sofrimento do animal 
e que o método do abate foi o mais ético e correto 
existente”, afirma Dib. 
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para o prato
Indo na contramão de quem acredita que o gado de pista não 

é produtivo, três julgamentos diferentes seguem a mesma 
tendência e escolhem animais bons para produção de carne 

na realidade da pecuária brasileira

Da pista 

CARLOS LOPES, GUSTAVO MIGUEL E DIVULGAÇÃO

CARNE
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ExpoZebu 2018 foi uma mostra de que 
a pecuária brasileira pode ser muito pro-
dutiva, em especial quando o assunto é 
produção de carne. Três modalidades 
diferentes de julgamentos refletiram 
uma mesma tendência: a busca por ani-
mais produtivos e adaptados à realida-
de. Além do tradicional julgamento em 
pista, houve também o Campeonato 

Modelo Frigorífico, que avaliou 25 animais com fe-
nótipo ideal para o abate, e o julgamento Brahman 
a Campo, que avaliou de 44 animais criados exclusi-
vamente no sistema a campo.

Na pista, nove raças diferentes foram avaliadas 
de acordo com o que o campo precisa: produtivida-
de. “Me surpreendi com os animais apresentados. 
O gado que vimos dentro de pista foi de excelente 
qualidade, com surpreendente correção de umbigo 
tanto nos machos como nas fêmeas, ótima muscu-
latura, entre outras qualidades. Os expositores estão 
preparando muito corretamente o gado, de manei-
ra condizente com a realidade brasileira”, opinou 
João Augusto Faria, jurado da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ), que na ExpoZe-
bu 2018 foi responsável pelo julgamento da raça 
brahman, que é, por excelência, produtora de carne. 

Já o Campeonato Modelo Frigorífico foi um dos 
grandes destaques do Recinto de Avaliação das Ra-
ças Zebuínas durante a ExpoZebu, pelo segundo 
ano consecutivo. Este ano, ao todo, 25 animais das 
raças gir, guzerá, nelore, nelore mocho, sindi e ta-
bapuã foram inscritos. O julgamento aconteceu sob 
o comando do jurado Luiz Martins Bonilha Neto, 
auxiliado por Alexandre Martendal. Todos inscritos 
eram obrigatoriamente machos de 16 a 20 meses, 
participantes de algum programa de melhoramento 
genético e classificados, no máximo, em TOP 20%. 

Na raça nelore mocho, um acontecimento que 
prova essa busca pela produtividade. O campeão do 
Campeonato Modelo Frigorífico foi o mesmo touro 
consagrado Grande Campeão da raça na pista tradi-
cional. Rolex FIV da Zoller, TOP 13% do Progra-
ma de Melhoramento Genético Zebuíno (PMGZ), 
propriedade do pecuarista Raphael Zoller, da Agro-
Zoller, foi o escolhido melhor macho da raça nas 
duas categorias, e seu proprietário explica o porquê.  

“O sonho de toda seleção é ter um animal racial-
mente superior, com bons aprumos e boa carcaça. 

A

Raphael Zoller, da AgroZoller, levou para ExpoZebu o touro vencedor no Campeonato 
Modelo Frigorífico e na pista

João Augusto Faria, jurado da ABCZ, julgou a 
raça brahman auxiliado por Paula Waeny
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Julgamento Brahman a Campo

Por isso, um animal que passa pela chancela da pista 
e do Campeonato Frigorífico, é um animal perfeito 
para pecuária brasileira. Isso porque sabemos que a 
busca pelo melhoramento genético é a procura por 
um padrão racial que evidencie as características da 
raça e seus aprumos, e também a busca por animais 
economicamente produtivos, com boa carcaça, que 
produzam a campo com qualidade na nossa realida-
de. O rebanho ideal para ser terminado a campo é 
aquele que, a pasto com suplementação proteica no 
inverno, produz animais para o abate antes dos 24 
meses, o que é a realidade brasileira. O Campeonato 
Frigorífico se atenta justamente a esses critérios da 
carcaça, permitindo analisar quais aqueles que têm 
mais potencial de rendimento”, explica Raphael.  

O Campeonato também premiou: na raça gir, o 
touro Plutão BI, da Fazenda Café Velho; no guze-
rá, o exemplar Globo VII FIV da CM, da Fazenda 
Santa Virgínia; no nelore, Baruk FIV Bomtempo, da 
Ipê Ouro; na raça sindi, o touro Apolo Sindi da FTI, 
da Fazenda Três Irmãos; e na raça tabapuã, levou 
o título o touro Hame TJG, da Fazenda Chapadão. 

Julgamento a campo
Enquanto os Estados Unidos confina mais de 

90% de todo o seu rebanho, o Brasil consegue um 
alto índice de produção anual usando o sistema de 
engorda a pasto. Mais rentável, a engorda adotada 
desde os primórdios é o mais aceito entre pecuaris-
tas e especialistas do ramo. Para a pesquisadora de 
manejo de pastagem da Embrapa Gado de Corte, 
Valeria Pacheco Euclides, “animais criados em pas-
tos viabilizam a competitividade brasileira, ou seja, 
o custo de produção é mais barato em relação aos 
criados em confinamento”.



JUNHO / JULHO 2018 | #pecBR 77

Presidente da ACBB Paulo Scatolin entrega a premiação pelo melhor touro do 
julgamento a campo a Noel Abade, responsável pelo criatório Portobello, na companhia 

do criador Charles Maia, que adquiriu o exemplar

Acreditando que avaliar animais aptos para esse 
sistema de produção é uma necessidade, a Associação 
de Criadores de Brahman do Brasil (ACBB) promo-
veu, também durante a ExpoZebu, um julgamento 
especial . Anteriormente aos grandes campeonatos 
de pista, foram conhecidos os melhores exemplares 
do Julgamento Brahman a Campo, que avaliou de 44 
animais criados exclusivamente no sistema a campo, 
comprovando a rusticidade da raça, única que pro-
move essa modalidade de julgamento nessa edição da 
feira. A fêmea Grande Campeã foi a Miss W2R POI 
1076, propriedade de Wilson Roberto Rodrigues. A 
Reservada Grande Campeã foi Elegance da Canaã, 
propriedade da Agropecuária Leopoldino.

Já no campeonato dos machos, o Grande Cam-
peão foi Mister 2632 Portobello, propriedade do 
Resort Portobello. O exemplar foi arrematado 
pelo criador Charles Wanderley Maia no Shopping 
Brahman, também promovido pela ACBB durante a 
ExpoZebu. “Charles tem um olho de águia, e justa-
mente por isso se interessou por esse touro rústico, 
provado nesse campeonato que demonstra animais 
funcionais a campo, que não precisam de nenhum 
cuidado especial para atingir seu máximo potencial”, 
conta Noel Abade, responsável pelo gado do cria-
tório Portobello. O Reservado Grande Campeão foi 
Mister Uber POI 1550, propriedade de Aldo Silva 
Valente Júnior.
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CARNE

O DNA
da qualidade

Cientistas decifram relação entre o DNA e a qualidade da 
carne em bovinos da raça nelore

GISELE ROSSO, EMBRAPA E DIVULGAÇÃO 
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P
rojeções indicam que até 2027 
o Brasil deve continuar aumen-
tando sua participação no merca-

do mundial da carne. De acordo 
com a Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp) e 

MBAgro, entre 2016 e 2027, a alta 
na produção será de 21% e a expor-
tação líquida deverá crescer 53%. 

Como o mercado externo é exigente, instituições de pes-
quisas brasileiras trabalham diariamente para que o país 
ofereça um produto de alta qualidade, obtido por meio do 
melhoramento animal.

Há mais de 20 anos a comunidade científica fala em 
usar a informação do genoma para selecionar reproduto-
res. Trata-se de uma tendência mundial do melhoramento 
animal e a Embrapa Pecuária Sudeste tem acompanha-
do esse avanço. Há apenas seis anos, a seleção genômi-
ca foi inserida nos processos de melhoramento. Agora, 
pesquisadores deram um passo importante no uso da 
informação genética para melhorar a qualidade da carne 
e a eficiência alimentar em bovinos da raça nelore. Eles 
conseguiram identificar regiões do genoma que contro-
lam a expressão dos genes relacionados a essas caracterís-
ticas. Esse avanço permitirá o uso da biotecnologia para 
realizar melhoramentos com mais precisão no intuito de 
obter animais com desempenho zootécnico aprimorado 
e que ofereçam carne de melhor qualidade, características 
extremamente interessantes para o mercado. 

A pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste Lu-
ciana Regitano faz parte do grupo que desenvolve esses 
estudos. Segundo ela, a pesquisa conseguiu juntar a in-
formação dos marcadores de DNA com a informação 
da quantidade de RNA de cada gene no músculo do ani-
mal. Essa conexão permitiu elaborar o mapa do genoma 
do nelore para identificar as regiões que mais interferem 
no nível de expressão do gene, o que a ciência chama de 
eQTL (Expression Quantitative Trait Loci). A cientista 
ressalta que esse trabalho fecha uma lacuna no conheci-
mento sobre o tema.

A informação genética contida no DNA do nelore 
nem sempre se manifesta no animal. Características liga-
das à qualidade da carne, como maciez e quantidade de 
gordura subcutânea, por exemplo, só estarão expressas se, 
em determinado momento, o DNA conseguir transmitir 
essa informação para que ela se torne “visível” no bovino. 
Para descobrir esse mecanismo de transmissão, cientistas 
estão investindo na conexão de informações de diferentes 
origens.

“Quando foram inspecionadas as regiões do genoma 
que regulam os fenótipos (que mais contribuem para a 

maciez da carne, para a quantidade de gordura 
subcutânea, para a eficiência alimentar ou outras 
características visíveis), descobriu-se que não exis-
tem genes dentro delas”, explica a pesquisadora. Ou 
seja, aqueles pontos do genoma que mais afetam a 
variação de maciez, de quantidade de gordura, de 
concentração de ferro e outras características são 
desertos gênicos.

A grande lacuna são os fatores de regulação da 
expressão. Quando a pesquisa mapeia essas regiões, 
está mapeando elementos regulatórios do genoma 
que afetam muitos genes simultaneamente, por isso 
eles têm uma importância tão grande na variação 
do fenótipo, para saber se o animal é mais produ-
tivo ou menos produtivo. Os pesquisadores agora 
esperam identificar quais são as mutações nos genes 
que propiciariam a edição do genoma. Em caráter 
experimental, a edição já é feita, mas um dos gran-
des pontos ainda em aberto é conhecer quais muta-
ções determinam um fenótipo como, por exemplo, 
aquelas que resultarão em animais mais produtivos 
ou menos produtivos.

A Embrapa e parceiros avançaram com as pes-
quisas sobre essas mutações. Em 2017, foi feito um 
extenso trabalho para identificar quais são os mi-
croRNAs (miRNAs) que atuam sobre quais genes 
alvos, e como isso modula o fenótipo. Agora, na 
fase final do projeto, está prevista a validação dessas 
informações. A pesquisa genômica procura detalhar 
mecanismos biológicos que explicam diferenças na 
quantidade de gordura subcutânea, gordura entre-
meada na carne, no perfil de ácidos graxos e outras 
características do nelore. Até o momento, após a 
análise de 800 animais, os estudos apresentam uma 
extensa variação genética para essas características 
que interessam à produção.

Os pesquisadores descobriram também que há 
regiões do genoma importantes para regular essa 
variação. “O genoma começa a ser explorado e 
deixa de ser uma caixa-preta. O grupo agora tem 
condições de apontar a região específica do cro-
mossomo que explica a diferença entre os animais”, 
afirma Luciana. 

Os cientistas querem saber como essas in-
formações se expressam. Para isso, fizeram o se-
quenciamento de todo o RNA mensageiro e dos 
miRNAs do músculo de 200 animais, dos quais já 
tinham informações sobre qualidade de carne. Em 
médio prazo, a pesquisa vai favorecer produtores de 
gado de corte de elite que vão poder se beneficiar 
de estimativas mais acuradas de valor genético. Em 
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longo prazo, a população será favorecida, pois terá acesso a 
uma carne mais macia e mais saudável, e os pecuaristas terão 
seus custos de produção reduzidos por meio da melhora na 
eficiência alimentar dos animais.

Perspectivas da pesquisa
Pós-graduandos da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-USP), em Pi-
racicaba, liderados pelos professores Gerson Barreto Mourão 
e Luiz Lehmann Coutinho, têm atuado no projeto temático 
“Bases moleculares da qualidade da carne em bovinos da raça 
Nelore”, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (Fapesp).

Segundo o professor Gerson, nos últimos anos, as pesqui-
sas registraram avanços importantes como a identificação de 
regiões genômicas associadas a características de produção, 
qualidade da carne e perfil de ácidos graxos. Ele também cita 
a identificação de RNAs mensageiros, microRNAs e proteínas 
diferencialmente expressos no tecido muscular de grupos de 
animais com fenótipos extremos para características de maciez, 
gordura intramuscular, perfil de ácidos graxos, área de olho de 
lombo, gordura subcutânea, concentração muscular de mine-
rais e eficiência alimentar.

“É possível concluir que esse projeto contribuiu para o 
avanço do conhecimento sobre o controle genético e metabo-
lismo envolvidos em características de interesse econômico na 
raça nelore, deixando ainda como legado um riquíssimo banco 
de dados do genoma funcional do músculo bovino”, afirma 
Gerson. 

A pesquisa já gerou mais de 20 artigos científicos, 24 resu-
mos nacionais, 45 internacionais, seis teses de doutorado e seis 
dissertações de mestrado. “Estamos melhorando a compreen-
são dos mecanismos genéticos e do metabolismo envolvidos 
na produção de carne em animais da raça nelore. A pós-dou-
toranda Juliana Petrini, que está sob minha supervisão, acredita 
que a utilização do conhecimento em biologia molecular se in-
tegrará às ferramentas tradicionais de melhoramento genético, 
com boa chance para seleção acurada de reprodutores geneti-
camente superiores em características de difícil coleta e avalia-
ções, como a maciez da carne”, explica Gerson, ressaltando a 
capacitação de recursos humanos nas áreas de bioinformática 
e genômica com os projetos de iniciação científica, mestrado e 
doutorado do projeto de pesquisa.

O trabalho também é apoiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Além da 
Embrapa e da Esalq-USP, também participam a Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), a Faculdade de Medicina Ve-
terinária e Zootecnia da USP (FMVZ-USP), Iowa State Uni-
versity, University of  Missouri, Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation (CSIRO), University of  Wis-
consin. Também fazem parte da pesquisa a Embrapa Infor-
mática Agropecuária (SP) e a Embrapa Gado de Corte (MS).

Pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, Luciana Regitano ressalta 
que esse trabalho fecha uma lacuna no conhecimento sobre o tema

CARNE
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Criação do novo Sistema Brasileiro de Classificação e Tipificação 
de Carcaças Bovinas avança e será analisado pelo Mapa

DIVULGAÇÃO

para carcaça bovina
Um novo sistema

Aproposta do setor produtivo para um 
novo sistema nacional de classificação 
e tipificação de carcaças bovinas foi o 
tema central da reunião da Comissão 
Nacional da Bovinocultura de Corte 
da Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA), durante a 84ª 
Expozebu, em Uberaba (MG). O mo-

delo proposto é fruto do trabalho do grupo de discussão 
composto pela Associação Nacional da Pecuária Inten-
siva (Assocon), Associação Brasileira de Angus (ABA), 
Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) e Asso-
ciação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne 
(Abiec), com apoio da Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp), representada pelo professor Sérgio Pflan-
zer, e Universidade de São Paulo (USP), com a professora 
Angélica Pereira.

O objetivo é criar um padrão único, auditável, para 
a classificação das carcaças bovinas feita nas diversas 
unidades frigoríficas do país. “A partir dessa informação 
confiável, teremos condições de conhecer melhor o perfil 
da carcaça produzida no Brasil e traçar caminhos para 
melhorar a produção de carne bovina como um todo”, 
explica Alberto Pessina, presidente do Conselho de Ad-
ministração da Assocon. A proposta é que o sistema de 
classificação e tipificação de carcaças tenha gestão com-
partilhada entre o produtor e a indústria.

O presidente da Associação dos Criadores de Nelore 
do Brasil (ACNB), Nabih Amin El Aouar, explica que 
a principal vantagem de ter regras claras e padronizadas 
para a classificação e a tipificação da carcaças é a criação 
de uniformidade com as indústrias. “Um sistema claro 
e confiável possibilita nova oportunidade de referência 
para remuneração dos pecuaristas, além de ser uma im-

portante ferramenta para organização da cadeia pro-
dutiva”, afirma.

Fábio Medeiros, gerente do Programa Carne Angus 
Certificada, acredita que o sistema trará padronização 
de critérios e o aumento da transparência no processo 
de classificação e tipificação de carcaças no Brasil. “É 
uma das primeiras construções de consenso entre os 
elos da cadeia produtiva, podendo se tornar a porta 
de entrada para muitas outras construções coletivas”, 
ressalta. 

A proposta prevê a adesão voluntária dos frigorífi-
cos ao sistema, porém, uma vez aderidos os frigoríficos 
participantes deverão submeter à classificação 100% 
do abate. Além disso, a adesão ao novo sistema de clas-
sificação e tipificação de carcaças bovinas será pré-re-
quisito para a normatização dos termos relacionados 
aos atributos de qualidade utilizados na rotulagem de 
cortes bovinos. A iniciativa proposta pelas entidades, 
já aprovada pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva 
de Carne Bovina em última reunião realizada no início 
do mês de abril, irá agora ser submetida à análise do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

CARNE
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LEITE
NUTRIÇÃO . PRODUÇÃO . ORDENHA

Leite não-alergênico 
GENÉTICA JÁ CONSEGUE SELECIONAR ANIMAIS PARA PRODUZIREM

APENAS ESSE TIPO DE ALIMENTO

#pecBR
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Mais genética, 

Melhoramento genético tornou 
possível a seleção de animais que 

produzam apenas leite não-alergênico

DIVULGAÇÃO

menos alergia

LEITE
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leite é essencial para a vida huma-
na. “Precisamos nos alimentar. E 
nos alimentar bem passa pelo lei-
te”, garante a professora de Tec-

nologia de Leite e Derivados da 
Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Neila Richards. Segundo 

ela, que também é presidente da As-
sociação Gaúcha de Laticinistas e La-

ticínios (AGL), até os 20 anos é essencial consumir 
leite para garantir formação dos ossos e dos dentes. 
Porém, nem todas as pessoas conseguem digerir bem 
o alimento e absorver todos os seus nutrientes e be-
nefícios. Reside aí uma grande oportunidade para a 
pecuária leiteira. 

O setor lácteo no Brasil começa a explorar um 
importante nicho de mercado: a produção de leite 
para pessoas que possuem alergia às proteínas cha-
madas beta-caseínas, que correspondem a 30% das 
proteínas do leite. Trabalhos de melhoramento gené-
tico, desenvolvidos pela Embrapa Gado de Leite em 
parceria com as associações de criadores das raças gir 
leiteiro e girolando, irão impulsionar ainda mais esse 
segmento. Os sumários de touros do teste de progê-
nie dessas raças, que trazem características genéticas 
dos touros cujo sêmen será usado na fertilização das 
vacas, já apresentam a característica para a produção 
do leite que vem sendo chamado de “A2”. 

Os pesquisadores da Embrapa afirmam que exis-
tem evidências científicas suficientes para provar que 
a beta-caseína do leite A2 não causa reações em pes-
soas que possuem alergia a essa proteína específica. 
A alergia à proteína do leite de vaca, conhecida como 
APLV, é um problema mais observado na infância. 
Segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e 
Imunologia (Asbai), cerca de 350 mil indivíduos no 
Brasil são alérgicos. 

A pessoa que tem o problema terá que eliminar 
o leite de vaca da dieta, deixando de se beneficiar de 
uma importante fonte de cálcio e de outros nutrien-
tes num momento da vida em que o ser humano mais 
necessita. Embora os alergistas afirmem que o leite 
A2 não seja indicado para todos os casos, pode ser 
benéfico para muitas pessoas, pois a beta-caseína é a 
principal causadora da APLV.

É essencial lembrar que a alergia é diferente da 

O
Pesquisador da Embrapa Gado de Leite, 

Marcos Vinícius Barbosa da Silva
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Pecuarista Eduardo Falcão, proprietário da Estância Silvânia,
investe na produção de leite A2 desde 2013

intolerância. O leite A2 não é indicado para a into-
lerância à lactose, que pode ser confundida com a 
alergia ao leite de vaca. O alergista e imunologista 
Aristeu José de Oliveira diz que alergia e intolerância 
à lactose são problemas distintos. A lactose é o açú-
car do leite e não uma proteína. A intolerância ocor-
re em pessoas que têm deficiência na produção de 
uma enzima chamada lactase, cuja função é quebrar 
as moléculas de lactose durante o processo digestivo, 
transformando-a em energia para as células do corpo 
humano. Os sintomas da intolerância à lactose são 
dores abdominais, diarreia, flatulência e abdômen 
distendido.

Já a alergia desencadeia uma série de reações, al-
gumas parecidas com a intolerância à lactose, o que 
pode gerar confusão entre os dois problemas. Mas, 
além dos sintomas gástrico-intestinais ocorrerem de 
forma mais acentuada (diarreia e vômitos), a APLV 
pode causar placas vermelhas no corpo, muitas vezes 
acompanhadas por coceiras, inchaço dos lábios e dos 
olhos e, na reação mais aguda, a anafilaxia, que pode 
levar à morte. Diferente da alergia a alguns alimen-
tos como amendoim, castanhas e frutos do mar, que 
pode acompanhar o paciente por toda a vida, quando 
a alergia tem início na infância, após a criança ter o 
primeiro contato com o leite de vaca, há uma gran-
de probabilidade de a alergia se extinguir na adoles-
cência. Mas até lá, os casos mais graves deverão ser 
constantemente monitorados.

“O leite A2 pode evitar esses transtornos, pois, 
quando digerido pelo ser humano, não forma a subs-
tância chamada beta-casomorfina-7, responsável por 
desencadear o processo alérgico”, explica o pesqui-
sador da Embrapa Gado de Leite, Marcos Vinícius 
Barbosa da Silva. 

Alguns estudos científicos sugerem que a BCM-7, 
resultante da digestão da beta-caseína A1 (do leite 
comum de vaca), além de provocar a alergis, pode 
intensificar os problemas neurológicos de indivíduos 
que apresentam transtorno autista e esquizofrenia. A 
substância pode ainda ter influências no sistema car-
diovascular. “A BCM-7 é um oxidante do LDL, co-
nhecido como colesterol ruim, que está relacionado à 
formação de placas arteriais, aumentando o risco de 
doenças cardíacas”, explica Marcos Vinícius.

 
Melhoramento genético
Cientistas concluíram que até oito mil anos atrás 

as vacas produziam somente o leite A2. Uma mutação 

LEITE
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genética nos bovinos levou ao surgimento de animais 
com o gene para a produção do leite A1. Essa carac-
terística é mais comum nas raças de origem europeia 
(subespécie taurus). As raças holandesa e pardo-suí-
ça possuem 50% de chances de produzirem leite A2. 
Na raça jersey esse índice é maior: 75%. Da subes-
pécie taurus, apenas a raça guernsey, pouco comum 
no Brasil, possui 100% dos seus indivíduos capazes 
de produzir leite A2. Já nas raças zebuínas, de gran-
de predominância na pecuária nacional, que inclui o 
gir leiteiro, 98% dos indivíduos têm genética positiva 
para a produção de leite A2.

“A alta frequência do alelo A2 na pecuária brasi-
leira é uma vantagem competitiva para nossos produ-
tores explorarem o nicho de mercado que está se for-
mando em torno do produto”, afirma o pesquisador. 
Para o também pesquisador da Embrapa João Cláu-
dio do Carmo Panetto, essa informação disponibili-
zada nos sumários dos touros gir leiteiro e girolando 
irá facilitar o processo de melhoramento genético do 
rebanho, caso o produtor queira produzir leite A2. 

Mas, não bastam as informações a respeito do 
touro, cujo sêmen será usado na fertilização. As vacas 
do rebanho devem ser genotipadas, ou seja, é preciso 
identificar no material genético do indivíduo se o ani-
mal é homozigoto (possui os dois alelos) para a pro-
dução de leite A2. O ideal é que sejam selecionadas 
as vacas A2A2, que inseminadas por um touro A2A2 
terão 100% das filhas com os alelos A2A2. 

“Se uma vaca tem o genótipo A2A2, é garantido 
que ela passará para a progênie o alelo A2. Similar-
mente, uma vaca A1A1 passará o alelo A1. Para uma 
vaca A1A2, há 50% de chances de passar para a pro-
gênie qualquer um dos alelos. A genotipagem da vaca 
é feita com a coleta de tecido biológico do animal, 
que pode ser uma amostra de sangue ou de pelo. A 
amostra é enviada para um laboratório especializado 
que apresentará o resultado ao produtor de acordo 
com o tipo: A1A1, A1A2 e A2A2. Depois, basta es-
colher o sêmen adequado, cujas informações estão 
presentes nos sumários dos touros gir leiteiro e giro-
lando”, explica João Cláudio.

Pesquisadores da Embrapa orientam que o pro-
cesso de seleção pode ser acelerado por meio do des-
carte de animais A1A1 e A1A2. Devem permanecer 
no rebanho somente as vacas e bezerros com o genó-
tipo A2A2. A velocidade com a qual o rebanho será 
convertido para a produção de leite A2 dependerá 
da estratégia de uso do sêmen de touros A2, do in-
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vestimento na genotipagem das vacas, das taxas de 
descarte e da retenção dos bezerros. “Se o criador 
optar pelo uso conjunto dessas ações, sem reduzir 
drasticamente o rebanho, o tempo necessário para 
que todos os animais da fazenda sejam A2A2 pode-
rá variar de duas a três gerações, cerca de dez a 15 
anos”, diz João Cláudio.

Mercado 
Pode parecer complexo e demorado, mas quem 

optou pela produção de leite A2 diz que é compen-
sador. O pecuarista Eduardo Falcão, proprietário da 
Estância Silvânia, em Caçapava (SP), diz que o litro 
de leite A2 pode ser vendido na forma de derivados 
lácteos até quatro vezes mais caro que o leite conven-
cional. A Estância Silvânia é especializada em melho-
ramento genético da raça gir leiteiro, e Eduardo Fal-
cão é o pioneiro da produção e comercialização de 
leite A2 no Brasil. A produção da Estância Silvânia 
ainda é pequena, cerca de 700 litros de leite por dia 
destinados à fabricação de queijos, manteiga e ricota, 
vendidos no Vale do Paraíba e na cidade de São Pau-
lo. Alguns outros produtores que possuem rebanhos 
gir leiteiro estão seguindo pelo mesmo caminho. Se-
gundo Marcos Vinícius, essa é uma forma de agregar 
valor ao leite oriundo de rebanhos gir leiteiro, cuja 
característica da raça é ser menos produtiva do que 
a raça Holandesa ou mesmo a raça sintética Giro-
lando, resultado do cruzamento do gir leiteiro com 
o holandês.

O mercado internacional aponta para o sucesso 
do empreendimento. A Nova Zelândia, maior expor-
tadora mundial de leite em pó, produz leite A2 desde 
2003. O país registrou comercialmente o nome A2 
Milk e certifica laticínios e fazendas que produzem 
exclusivamente o leite A2. Outro grande exportador, 
a Austrália, também já ingressou nesse mercado. O 
curioso é que o produto deixou de ser uma exclusi-
vidade de pessoas alérgicas à proteína do leite e está 
conquistando o grande público. Na Oceania é pos-
sível comprar leite e derivados lácteos em diversas 
lojas e cafés. O produto também já é visto nas gôn-
dolas de supermercados da Inglaterra e dos Estados 
Unidos.

Nos Estados Unidos, já é mais comum a venda do leite A2, que tem 
muito mais destaque nas prateleiras de lá 
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Novos
sumários 

para zebuínos 
leiteiros

D
urante a 84ª ExpoZebu, em Uberaba 
(MG), as raças zebuínas leiteiras fo-

ram protagonistas nos lançamentos de 
três importantes sumários, que contém 

as avaliações genéticas para várias carac-
terísticas produtivas. O primeiro a ser lan-

çado foi o Sumário Brasileiro de Touros Gir 
Leiteiro, da Associação Brasileira dos Criadores de Gir 
Leiteiro (ABCGil) em parceria com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

O documento é um sumário dos resultados do 26º 
Grupo de Touros da Raça Gir Leiteiro, apresentado ao 
público pelo coordenador técnico do Programa Nacio-
nal de Melhoramento do Gir Leiteiro (PNMGL), o pes-
quisador João Cláudio do Carmo Panetto. 

Segundo o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, 
Marco Antônio Machado, o Sumário deste ano traz uma 
série de inovações. “Em 2018, as novidades são a ava-
liação genômica e a inclusão dos dados de todas as lac-
tações das filhas dos touros, medidas que trazem maior 
confiabilidade aos resultados deste que é um dos mais 
bem-sucedidos programas de melhoramento genético de 
zebuínos leiteiros do mundo”. 

Informações atualizadas sobre as raças produtoras de 
leite estão em novos documentos lançados durante a 

ExpoZebu 2018

DIVULGAÇÃO

O número de lactações incluídas na avaliação genética 
subiu de pouco mais de 30 mil para 103 mil. “Aumenta-
mos de forma significativa a confiabilidade das predições 
das PTAs e tornamos a avaliação genética do teste de 
progênie muito mais eficiente, dando um grande passo 
na evolução das avaliações genéticas da raça e no seu me-
lhoramento”, comemora o superintendente técnico da 
ABCGil André Rabelo Fernandes.

O sumário deste ano traz a avaliação de 408 touros 
(33 sumarizados pela primeira vez). O documento apre-
senta ainda como novidade os compostos de tipo e o Ín-
dice de Produção do Gir Leiteiro (IPGL). “Essas novas 
ferramentas, juntamente com as avaliações já existentes, 
continuarão fazendo dos sumários uma peça essencial 
para criadores e técnicos nortearem seus trabalhos de se-
leção”, conclui André.

O segundo lançamento foi o do Sumário Nacional 
de Touros das Raças Zebuínas Leiteiras, do Programa de 
Melhoramento Genético Zebuíno (PMGZ Leite), da As-
sociação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). A 16ª 
edição do documento traz as classificações das raças gir, 
gir mocha e sindi. A súmula lançada anualmente permite 
ao criador e selecionador identificar, através da PTA (ha-
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bilidades provável de transmissão), os touros mais adequa-
dos ao seu rebanho.

A grande novidade desta edição são as características 
genéticas dos indivíduos demonstradas em gráficos, faci-
litando a análise e a interpretação do conjunto de dados. 
“Pela primeira vez foi utilizada o conceito de decas na ava-
liação das raças zebuínas leiteiras. Mais importante que sa-
ber a classificação dos animais é poder alocar os indivíduos 
em categorias genéticas para tomar a decisão correta na 
seleção e nos acasalamentos”, destacou o superintenden-
te técnico-adjunto de Melhoramento Genético da ABCZ, 
Henrique Torres Ventura.

As características com estimativas genéticas na forma 
de PTA foram: produção de leite acumulada até aos 305 
dias de lactação (P305), percentual de gordura no leite, per-
centual de proteína no leite, pico de lactação e persistência 
de lactação, além das características morfológicas, incluídas 
no Sistema Linear de Avaliação.

Nas das raças gir e gir mocha foram consideradas 50.812 
lactações consistentes oriundas de 32.456 matrizes, sendo 
que 11.761 lactações continham informações de porcen-
tagem de gordura e 4.144 de porcentagem de proteína do 
leite. No arquivo gerado, após as consistências, as matrizes 
estavam distribuídas em 668 rebanhos. Já para a raça sindi 
foram consideradas 837 lactações, consistentes oriundas 
de 574 matrizes. No arquivo gerado, após as consistências, 
as matrizes estavam distribuídas em 17 rebanhos. 

O terceiro e último lançamento foi o Sumário de Tou-
ros e Matrizes do Programa Nacional de Melhoramento 
do Guzerá para Leite (PNMGuL), da Embrapa, que, pela 
primeira vez traz a avaliação genética para a característica 
eficiência na produção de leite (razão entre a produção de 
leite e a idade ao primeiro parto) a partir de informações de 
11.433 lactações. “Esta característica reflete a capacidade 
precoce de produção de leite. Também indica se o animal 
tem a possibilidade de permanecer no rebanho”, explica a 
pesquisadora Maria Gabriela Peixoto.

Em 24 anos de trabalho, o PNMGuL avaliou cerca de 
600 touros para distintas características produtivas, repro-
dutivas, de crescimento e carcaça, morfológicas, funcio-
nais, de saúde e bem-estar animal. Segundo o pesquisador 
Frank Bruneli, são feitas avaliações de um grande número 
de características leiteiras e de corte “para que cada produ-
tor escolha as que são adequadas e importantes para seu 
objetivo particular e utilize informações confiáveis em seus 
trabalhos de seleção e esquemas de acasalamentos, já que 
guzerá é uma raça de dupla aptidão”, explica. 

Esses documentos alcançam o seu objetivo de infor-
mar, transferir e promover as tecnologias disponíveis ao 
produtor, visando a melhoria do seu rebanho e a otimiza-
ção da rentabilidade de sua atividade. Eles estão disponí-
veis gratuitamente no site da Embrapa (embrapa.br) e da 
ABCZ (abcz.org.br). 
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para ABCGil
Novo presidente

Joaquim José da Costa Noronha é o novo nome frente a maior 
raça zebuína leiteira do país

DIVULGAÇÃO

LEITE

A
Associação Brasileira dos Criadores 
de Gir Leiteiro (ABCGil) definiu o 
nome que coordenará a entidade 
pelo próximo ano, depois de dois 
anos sem uma diretoria oficial. 
Agora, o tradicional pecuarista 
proprietário da Fazenda Terra Ver-
melha, Joaquim José da Costa No-
ronha, conhecido como Kinkão, é 

o novo presidente da ABCGil. Kinkão se orgulha em 
possuir um dos mais antigos rebanhos em melhora-
mento genético para leite, e agora assume a entidade 
representativa da raça gir leiteiro. Até então, ela esta-
va sendo coordenada pelo setor técnico, comandado 
pelo gestor interventor Manoel Rodrigues Neto.

“Acredito naquele dito popular que diz que ‘Deus 
escreve certo por linhas tortas’. O Manoel, por exem-
plo, que foi designado a gerir a entidade durante esse 
período, caiu como uma luva para associação. In-
clusive, minha primeira atitude como presidente foi 
convidá-lo para continuar a trabalhar conosco. Ele 
aceitou e agora está conosco na administração. Por 
isso, acredito que essa posse esteja acontecendo na 
hora certa”, afiança o novo presidente. 

Através dessa nova contratação para o quadro de 
colaboradores da ABCGil, o objetivo da nova direto-
ria é profissionalizar ao máximo a administração da 
entidade. “Aproveitaremos essa oportunidade para 
colocar a associação em um novo momento de mo-
dernidade e profissionalismo, deixando nossa direto-
ria tão profissional quanto nosso corpo técnico, que 

nunca deixou de atuar com máximo profissionalis-
mo”, afirma Kinkão.

A ABCGil foi fundada em 1980. Atualmente, a 
entidade possui 370 associados, com propriedades 
espalhadas por todo o território nacional. Sua sede 
própria está localizada dentro do Parque Fernando 
Costa, em Uberaba (MG). Com eleições a cada três 
anos, em maio de 2019 os associados elegerão nova 
diretoria. 

Proprietário da Fazenda Terra Vermelha, Joaquim José Noronha, conhecido como 
Kinkão, é o novo presidente da ABCGil
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LEITE

RENOVAÇÃO 
ATRAVÉS DA 
GENÉTICA

Propriedades rurais mineiras atingidas pelo rompimento da barragem em 
Mariana recebem projeto de melhoramento genético, tecnologia pouco 

difundida na região

E
m 5 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da bar-
ragem de Fundão, da mineradora Samarco, em Mariana 
(MG). Foi o maior desastre socioambiental do país no setor 
de mineração, com o lançamento de 34 milhões de metros 
cúbicos de rejeitos no meio ambiente, de acordo com o Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). Agora, a Fundação Renova, iniciativa da 
Samarco em conjunto com outras entidades, vem promoven-
do a melhoria genética do rebanho bovino das propriedades 

rurais em municípios impactados pelo desastre. A meta é aumentar 
em 50% a produção de leite até 2020, aliando a tecnologia da insemi-
nação artificial com técnicas de manejo.

Desde 12 de janeiro, já foram inseminadas 81 matrizes de 14 pro-

DIVULGAÇÃO 
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priedades. Um veterinário faz uma avaliação para definir as fêmeas aptas 
para receber a inseminação. A adesão ao programa, batizado de Renova 
Rebanho, é voluntária e não há limite de animais por propriedade. No 
entanto, as fêmeas devem apresentar idade adequada, boas condições de 
reprodução e sanidade. A princípio, o Renova Rebanho vai atender 253 
propriedades rurais localizadas entre Fundão e a Usina Hidrelétrica Ri-
soleta Neves (Candonga). A maioria dos proprietários rurais não tiveram 
contato recente com a tecnologia e enxergam a iniciativa com animação. 
São eles que escolhem as raças para a inseminação de suas matrizes. Fo-
ram disponibilizadas doses de sêmen para 235 propriedades atingidas 
pelo rompimento de barragem. 

O produtor rural Leonardo José de Castro, do Sítio Moinho, localiza-
do no distrito de Barreto, em Barra Longa, optou pela raça girolando. “É 
mais adaptável para o clima daqui”, explica. De suas 30 matrizes, nove 
estavam aptas para a inseminação. Para ele, o programa é extremamente 
positivo e vai melhorar a qualidade do gado de toda a região, tanto para 
leite quanto para corte, tendo em vista a possibilidade de nascerem bezer-
ros. Em sua propriedade, ele acredita em uma alta de 20% na produção de 
leite, a partir da melhoria da condição genética das vacas. “E quero con-
tinuar no programa e inseminar mais vacas para ter um resultado ainda 
melhor. É uma ação que vai alavancar os negócios”, reforça.

Segundo a zootecnista e analista de operações florestais da Fundação 
Renova Isabela Guimarães, a adesão é voluntária, mas a aceitação tem 
sido muito boa. “Todo dia tem proprietário novo querendo participar”, 
afirma. Ela ainda explica que a expectativa é de que as fêmeas produzam 
mais leite do que suas mães. Neste caso, como a produção de leite de cada 
bezerra só terá início a partir de três ou quatro anos, o processo de me-
lhoramento genético poderá ser visto no médio prazo. 

Paralelamente, para contribuir com a melhoria de produtividade das 
propriedades, é executado trabalho de assistência técnica, para definição 
de metas e melhoria de técnicas de manejo. Todo o trabalho é feito com a 
participação efetiva dos pecuaristas.
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protagonizam remate 
diferenciado

Fazendas do Basa

Durante a ExpoZebu, confraria de selecionadores de gir 
leiteiro e girolando se reuniram para ofertar genética no 

Leilão Melhor que a Encomenda 

DIVULGAÇÃO

Através do trabalho do selecionador Evan-
dro do Carmo Guimarães, as Fazendas 
do Basa promovem o melhoramento do 
rebanho gir leiteiro brasileiro, primando 
pela excelência em funcionalidade e pro-
dutividade. Isso porque Evandro sabe 
que genética boa é aquela que produz 
com eficiência e viabilidade econômi-

ca, prezando por um rigor que coloca seu rebanho gir 
leiteiro entre os melhores do país. 

“Quando se trata de produção leiteira através do gi-
rolando meio-sangue, o primeiro passo para alcançar um 
rendimento satisfatório, nos diversos sentidos da expres-
são, é buscar a combinação de fatores que levem a uma 
produtividade eficiente obtida com um custo de produ-
ção que justifique sua continuidade”, sentencia Evandro. 
Ele ainda acrescenta que atingir esse rendimento satisfa-
tório é possível, com maior segurança, através da genética 

de fêmeas gir leiteiro comprovadamente produtivas. 
Acreditando nessa filosofia, outros criadores par-

ceiros, apaixonados pelo gir leiteiro e girolando meio-
sangue, se reuniram às Fazendas do Basa para ofertar 
ao mercado essa genética. Na noite do dia 2 maio, du-
rante a 84ª ExpoZebu, com sucesso total, essa confra-
ria de selecionadores parceiros participaram do Leilão 
Melhor que a Encomenda, promovido pelas Fazendas 
do Basa, oferecendo a compradores do Brasil inteiro 
um girolando meio-sangue superior, que preconiza alto 
rendimento. É o Girolando Meio-Sangue PLUS, gera-
do a partir de vacas gir leiteiro, filhas, netas e bisnetas 
de touros provados e descendentes de vacas de grande 
desempenho produtivo.

Os promotores convidados foram Aylon David 
Neves, 2B Agronegócios, Retiro Boa Vista, Condomí-
nio Mirante, Fazenda Calciolândia, Fazenda Mutum, 
Fernando Levate, Irineu Kleber Junior “Cocão”, João 

LEITE
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Batista do Carmo, Paulo César Barreira, Paulo Maximia-
no e Sítio Rio Negro. O remate comercializou 86 animais 
em 51 lotes e faturou R$ 882,6 mil, atingindo média de 
R$ 17,3 mil por lote, R$10,2 mil por animal, em média.

“Doutor Evandro é um visionário da raça, que prio-
riza genética ao invés de apenas retorno comercial, e 
avalizamos essa crença. Acreditamos que a genética de 
qualidade vem primeiro, e o retorno comercial é uma 
consequência. Falta no mercado pessoas com essa visão. 
Esse leilão foi a consolidação desse posicionamento, e fi-
camos muito satisfeitos de fazer parte desse momento”, 
conta Leandro Valle, do Condomínio Mirante. Além de 
participar do remate como promotor, o condomínio de 
Minas Gerais também adquiriu um lote de animais com 
a genética das Fazendas do Basa, e estendeu a parceria 
para promoção do Leilão O Fabuloso Gir Leiteiro, no 
próximo dia 20 de junho, durante a Megaleite 2018, em 
Belo Horizonte (MG). 

“O trabalho das Fazendas do Basa é excepcional, 
com genética advinda dos melhores criatórios do país e 
muito bem selecionada. Para nós foi uma honra partici-
par desse leilão, que foi muito bom em resultados”, conta 
Jordane Silva, da Fazenda Calciolândia, de Minas Gerais. 
“A genética Basa foi uma revolução em nosso plantel”, 
afiança Irineu Kleber Junior “Cocão”, da Fazenda São 
Joaquim, de Muriaé, na Zona da Mata Mineira.

“Quando o cruzamento para produzir o Girolando é 
realizado com alta qualidade, a partir de mães Gir Leitei-
ro superiores, os animais meio-sangue produzidos ofere-
cem, em geral, maior segurança de bons resultados. Nas 
Fazendas do Basa, essa alquimia é potencializada pela 
genética de fêmeas de alta lactação real, cruzadas com os 
melhores touros holandeses. O Girolando Meio-Sangue 
Plus das Fazendas do Basa é um passo importante na 
busca pela produtividade leiteira com rusticidade”, fina-
liza Evandro. 
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LEITE

Santa Luzia
O grande leilão da 

17ª  edição do tradicional evento foi promovida em conjunto com dois 
outros remates do Grupo Cabo Verde, todos de sucesso absoluto

BERRANTE COMUNICAÇÃO

O
Grupo Cabo Verde, liderado 
por seu patriarca José Coe-

lho Vitor e seu filho Maurí-
cio Coelho Vitor, promoveu 

no último final de semana de 
abril o 17º Grande Leilão Anual 

Girolando Santa Luzia, um dos 
maiores remates da raça no país. 

O evento reuniu em Passos (MG) 
grandes investidores da raça gir lei-

teiro e girolando, na tarde de sábado (28 de abril), e 
ofertou mais de 300 animais, obtendo média de R$ 10 
mil por animal. 

“Selecionamos com muito cuidado o melhor que te-
mos disponível em nosso plantel. A Santa Luzia sempre 
teve como filosofia disponibilizar seus melhores ani-
mais, e foi o que fizemos aqui mais uma vez”, conta o 
selecionador Maurício. 

Na mesma oportunidade, o Grupo Cabo Verde ain-
da promoveu mais dois eventos. O Leilão Virtual Gir 
Leiteiro São José do Can Can, no dia 28 de abril, teve 
R$ 9 mil de média por animal. Já no dia 29, o Leilão 
Nova Geração Fazenda Santa Luzia faturou R$ 6 mil 
por animal, em média, ofertando a mais refinada gené-
tica do criatório. Ao todo, foram comercializados 500 
animais com liquidez total. 

Genética Santa Luzia
A Fazenda Santa Luzia é a primeira propriedade do 

Grupo Cabo Verde, e, há mais de 70 anos, vem traba-
lhando com a produção de leite e seleção genética das 
raças gir leiteiro e girolando. Conquistou diversas ve-
zes o título de melhor criador nacional e se tornou um 
dos maiores produtor de leite a pasto do Brasil. Produz 
diariamente mais de 35 mil litros de leite e está constan-
temente buscando a evolução genética de seu rebanho, 
pensando na pecuária leiteira do Brasil. 
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Bem-estar animal
MANEJO RACIONAL PODE AUMENTAR OS LUCROS DO PRODUTOR
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ZONA RURAL

Manejo 
racional

Com bons tratos e bem-estar animal,  pecuarista 
pode elevar muito a produtividade em sua fazenda

APOIO GENÉTICA, ARNALDO ALVES E DIVULGAÇÃO

pecuária está constantemente em busca de soluções 
para se tornar mais eficiente. Mas, para conseguir 
manter uma fazenda altamente eficiente, com ele-
vada produtividade e baixo custo de produção, o 
pecuarista precisa estar atento a um ponto cada dia 
mais importante no manejo animal: o bem-estar. 
O Brasil avançou muito nesse quesito, e tem con-
quistado reconhecimento internacional. 

No 2º Prêmio de Bem-estar Animal da Associação Mun-
dial de Veterinária (WVA, em inglês), homenagem que reco-
nhece médicos veterinários que dedicam sua carreira a prote-

A
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ger o bem-estar de animais no mundo, o Brasil foi um 
dos cinco países agraciados. A honraria foi entregue 
no 34º Congresso Mundial de Veterinária, em Bar-
celona, ao professor da Universidade de São Paulo 
(USP), Adroaldo José Zanella, referência internacio-
nal no estudo do bem-estar animal. A WVA é uma 
entidade tradicional, fundada em 1863, que reúne as 
organizações de veterinária do mundo. É a principal 
organização mundial do setor.

O brasileiro foi o grande vencedor da região Amé-
rica Latina após uma análise de indicações feitas por 
organizações e profissionais dos países dessa região. 
“Essa honra representa o trabalho de inúmeros es-
tudantes, técnicos e colaboradores que me acompa-
nharam nos diversos grupos em que trabalhei, espe-
cialmente no Brasil”, ressalta o médico veterinário, 
coordenador do Centro de Estudos Comparativos 
em Saúde, Sustentabilidade e Bem-estar da USP, des-
de 2013. A premiação foi dividida de acordo com as 
regiões em que a entidade está representada no mun-
do.

Essa é a primeira vez que um brasileiro recebe o 
reconhecimento internacional da WVA para o bem-
-estar animal. Pioneiro nas pesquisas relacionadas ao 
bem-estar de animais de produção, Adroaldo Zanella 
foi o primeiro médico veterinário do mundo a obter 
doutorado em Bem-estar Animal, pela Universidade 
de Cambridge, do Reino Unido, em 1992. Mais tarde, 
seria responsável pela criação de programas dedica-
dos ao tema na Universidade Estadual de Michigan 
(EUA), na Norwegian School of  Veterinary Science 
(Noruega) e na Universidade de São Paulo (USP). 
Zanella também trabalhou na Ludwig Maximilians 
Universitat, em Munique, Alemanha e foi professor 
no Scotland’s Rural College, em Edimburgo, Escócia.

Porém, apesar dos avanços, a atividade pecuária 
no Brasil ainda passa por cima de critérios básicos 
para o bem-estar animal. “Muitas vezes, o criador em 
busca de aumento de ganho concentra seus esforços 
e investimentos no melhoramento genético do reba-
nho e em nutrição, mas acaba muitas vezes esquecen-
do de dar a devida atenção principalmente ao manejo 
racional, não respeitando suas vontades e caracterís-
ticas como seres vivos. Isso ocorre principalmente 
em fazendas de engorda e terminação que utilizam 
como ferramenta o confinamento”, conta Ailton Ba-
raviera, técnico da empresa ACB Baltec Troncos & 
Balanças, de Araçatuba (SP).
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Renato dos Santos, responsável pela área de manejo racional da Beckhauser

Ele garante que a cada dia cresce a demanda por 
parte dos consumidores que se preocupam com a 
questão do bem-estar animal. É importante lembrar, 
também, que quem busca produtos com rastreabili-
dade que atendam aos quesitos de segurança e ma-
nejo adequado está disposto a pagar por isso. “Para 
atender esse mercado em ascensão e cada vez mais 
exigente, o produtor mais do que nunca precisa se 
adaptar e se adequar a esta nova realidade”, afiança 
Ailton.

Para isso, é importante conhecer e praticar méto-
dos de manejo racional, que deixem o rebanho sau-
dável e tranquilo, em plenas condições para alcançar 
seu máximo potencial, seja produzindo carne ou lei-
te. Situações de estresse, como a vacinação, podem 
ser muito prejudiciais, e os riscos precisam ser mini-
mizados. Para que a imunização seja bem sucedida é 
necessário planejamento prévio para que os animais 
não sofram e a equipe aproveite melhor o tempo de-
dicado ao manejo, evitando perdas financeiras. 

“A vacinação é considerada um manejo aversivo, 
encarado de forma negativa. Por isso, devemos fazer 
de maneira racional e com planejamento para evitar 
perda de doses, menor número de agulhas tortas, 
redução de abscessos, menor índice de acidente de 
trabalho e com os animais, além da eficácia da imuni-
zação”, enfatiza Carla Ferrarini, zootecnista e coor-
denadora de marketing da Beckhauser, fabricante de 
balanças e equipamentos de contenção.

Para realizar a vacinação deve ser escolhido o 
horário mais fresco do dia, classificando os animais 
por idade e sexo, para evitar acidentes. A condução 
dos lotes até o curral deve sempre ser realizada com 
calma, sem correrias ou gritos. Pois, sob estresse, o 
bovino produz hormônios, como cortisol, que têm 

ZONA RURAL
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Doutora em zootecnia e professora da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), Fernanda Macitelli

consequências fisiológicas que fazem com que o ani-
mal tenha menor probabilidade de reagir imunologi-
camente à vacina ou a um vermífugo.

Quando o pasto for distante do curral, os animais 
devem ser conduzidos na tarde anterior, deixando-os 
passar a noite no pasto próximo ao curral. O ideal é 
que o pasto tenha água, sombra e cocho para propor-
cionar pequenas quantidades de alimento que acos-
tumem os animais a irem ao curral. “Use sempre um 
vaqueiro a frente do rebanho, usando um aboio para 
chamar os animais. Nunca utilize objetos pontiagu-
dos, muito menos choque”, recomenda a zootecnista.

Na Fazenda Recanto, em Baitaporã (PR), a vacina-
ção do rebanho é feita em um móvel projetado pela 
Beckhause especialmente para vacinação individual. 
A aquisição do móvel proporcionou mais qualidade 
e eficiência no trabalho, de acordo com o veterinário 
responsável pelo rebanho, Juliano Botter. “Só faze-
mos a vacinação individual porque o modelo também 
oferece segurança e não machuca os animais”, afirma.

O manejo de vacinação no equipamento de con-
tenção leva o mesmo tempo que no brete coletivo, 
além de ser mais eficiente e barato. A conclusão é do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecolo-
gia Animal (ETCO), da Unesp/Jaboticabal. Segundo 
o estudo, o tempo médio gasto para vacinação no 
tronco é menor que o gasto no brete (9,3 segundos 
contra 10,2 segundos por animal). No brete, as in-
terrupções para socorrer acidentes, como levantar 
animais que caíram, acabam prolongando o tempo 
de trabalho.

“Por último, e não menos importe, o criador deve 
realizar treinamentos e reciclagem de toda sua equipe 
de manejo para que a condução do gado até o cur-
ral seja sempre realizada sem agressões, sem gritos e 
com calma, respeitando o passo do animal. Jamais de-

verá ser utilizado na condução qualquer ferramenta 
que possa ferir o animal ou assustá-lo, muito menos 
choque. A dica é sempre formar pequenos lotes de 
animais para conduzi-los de forma tranquila. É fun-
damental que todos os piquetes onde o gado for alo-
jado tenha água, sombra e cocho. Com esses cuidados 
simples o produtor além de proporcionar uma vida 
mais digna ao seu rebanho terá muito mais ganho de 
produtividade por animal e consequentemente mais 
lucro para sua propriedade. Pequenas mudanças de 
hábitos fazem grande diferença”, finaliza o técnico da 
ACB Baltec, Ailton.
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Manejo no confinamento
O confinamento no Brasil ocorre principalmen-

te na fase de terminação, e por um período curto 
de tempo. Em média, 80 a 100 dias. E as diversas 
mudanças no ambiente do animal têm importantes 
impactos no seu bem-estar, como a baixa dispo-
nibilidade de espaço que pode dificultar a adapta-
ção, provocar doenças e reduzir o desempenho dos 
animais, principalmente, por aumentar as montas e 
brigas entre os bovinos e acrescer a quantidade de 
poeira ou lama no ambiente. 

Para o médico veterinário Renato dos Santos, 
responsável pela área de manejo racional da Be-
ckhauser, o bem-estar está diretamente ligado na 
rentabilidade dos negócios. Por isso, é de extrema 
importância estar atento a tudo que cerca o gado. 
“O confinamento é um dos locais mais importan-
tes para se aplicar o bem-estar animal. Aumentar a 
disponibilidade de espaço para bovinos de corte é 
fundamental, pois reduz o estresse, melhora o de-
sempenho e a qualidade das carcaças. No entanto, é 
preciso aliar a outras iniciativas e se preocupar com 
sodomia, o piso ao redor dos bebedouros e cober-
turas dos cochos, por exemplo. Se o produtor não 
der condições para o rebanho, o confinamento fica 
inviável”, alerta o especialista. 

Os resultados de um estudo, conduzido pela dou-
tora em zootecnia e professora da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso (UFMT), integrante do grupo 
de pesquisa ETCO, Fernanda Macitelli, revelou que 
animais em confinamento com espaço disponível de 
24m²/animal tiveram melhores rendimentos, dos 
que os mantidos em 6 e 12 m². 

De acordo com a pesquisa, os 24m²/animal ofe-
receu melhores condições ambientais, evidenciada 
pela menor frequência de ocorrência de poeira e 
profundidade da lama na temporada de chuva, me-
nores porcentagens de animais com corrimentos na-
sal e ocular e com problemas de locomoção, além 
de menor porcentagem de diagnóstico de bronquite, 
enfisema pulmonar, nefrite e cisto urinário.

Outros fatores positivos notados nos animais 
que ficaram com o maior espaço foram: o maior ga-
nho de peso médio diário e o menor número médio 

de hematomas na carcaça. Os animais, mantidos em 
6 e 12 m², engordaram 1,6 e 1,69kg/dia respectiva-
mente, enquanto os que foram mantidos nos 24m² 
ganharam 1,77kg/dia. Em contrapartida, adicional-
mente, o custo de manutenção dos currais foi maior 
conforme a redução do espaço, uma vez que se gas-
taram mais horas de máquinas para limpeza dos cur-
rais, mais cascalhos e maior manutenção das cercas. 

Segundo doutora Fernanda, no Brasil não há um 
padrão estabelecido de área por animal no confina-
mento. “A média disponibilizada pelos produtores é 
de 8 a 12 m²/animal, mas não existe um consenso, 
sendo recomendado por técnicos de 8 a 50 m²/ani-
mal”, aponta. 

Para ela, é inegável que a adoção de sistemas in-
tensivos pode sim aumentar a capacidade de produ-
ção de bovinos e que a demanda pela mesma con-
tinuará crescente nas próximas décadas. Entretanto, 
a especialista ressalta que muitas análises financeiras 
são realizadas visando à lucratividade dos sistemas, 
mas nenhuma delas considera o quanto se deixa de 
ganhar ao manter os animais tentando se adaptar a 
um ambiente que não atende às suas necessidades. 

“A bovinocultura de corte brasileira apresentou 
transformações notáveis nas últimas décadas, resul-
tantes principalmente da utilização de cruzamentos 
interraciais bem como da aplicação de sistemas mais 
intensivos de produção como integração lavou-
ra-pecuária, semiconfinamento e confinamento. É 
necessário ressaltar que apesar do confinamento de 
bovinos ser benéfico para a melhoria na eficiência 
de produção de carne, existe o risco deste sistema 
não contemplar as necessidades dos animais, dentre 
elas, boas condições de conforto físico e psíquico”, 
salienta. 

O estudo ocorreu durante o segundo ciclo de 
confinamento (setembro a novembro), com 1350 
machos inteiros e teve o objetivo de avaliar as impli-
cações da disponibilidade de espaço no bem-estar, 
desempenho e qualidade de carcaça e carne de bo-
vinos de corte confinados. Todos os animais rece-
beram a mesma dieta e foram utilizados indicadores 
de bem-estar animal com base no ambiente como 
escore de poeira e profundidade da lama.
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agropecuária
R$ 194 bilhões para 

O Governo Federal anunciou, no dia 8 de maio, recursos de R$ 
194,37 bilhões do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2018/2019, para 

f inanciar e apoiar a comercial ização da agropecuária brasileira

D
os R$ 151,1 bilhões destinados 
ao crédito de custeio, R$ 118,8 

bilhões terão juros controlados 
pro meio de taxas fixadas pelo go-

verno, e R$ 32,3 bilhões com juros 
livres (para livre negociação entre a 

instituição financeira e o produtor). 
Os créditos para investimentos foram 

de R$ 40 bilhões. “Em nenhum momen-
to, a área econômica do governo ameaçou alterar o orçamen-
to desse setor”, afirmou Wilson Vaz de Araújo, secretário de 
Política Agrícola e Pecuária do Ministério da Agricultura e 
Pecuária (Mapa), na apresentação do novo plano.

Os recursos de crédito para custeio e para investimentos 
da agropecuária são da ordem de R$ 191,1 bilhões. “Vale lem-
brar que a nossa necessidade de crédito é de U$ 390 bilhões, 
mas 50% dos produtores não precisam de recursos oficiais. 
Além disso, outros órgãos financiadores estão chegando ao 
mercado e o produtor está se capitalizando”, destacou o mi-
nistro da Agricultura, Blairo Maggi, em seu discurso.

O governo também destinou R$ 2,6 bilhões para o apoio 
à comercialização (Aquisição do Governo Federal, contratos 
de opções, Prêmio para Escoamento do Produto, Prêmio 
Equalizador Pago ao Produtor Rural) e R$ 600 milhões para 
subvenção ao seguro rural. “O valor destinado ao seguro está 
longe de atender as necessidades brasileiras, só cobre 10% da 
demanda do setor”, disse o presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da Silva.

Boas novas
A boa notícia do 27º Plano é redução média de 1,5 % nas 

taxas de juros do crédito rural. Para o custeio, as taxas de juros 
foram reduzidas para 6% ao ano para os médios produtores, 
com renda bruta anual de até R$ 2 milhões, e para 7% ao ano 
para os demais. Já as taxas para os financiamentos de investi-

mento, ficaram entre 5,25% ao ano e 7,5% ao ano.
O vice-presidente da Sociedade Nacional de Agri-

cultura (SNA), Hélio Sirimarco, destacou a discussão 
entre o Mapa e o Ministério da Fazenda, para chegar 
para chegar a uma taxa de juros razoável. “A reivindica-
ção do setor era 3%, mas ficou pela metade, o que, na 
verdade, não é de todo mal”, avalia.

Entre as novidades dessa temporada está a inclusão 
da piscicultura integrada nos financiamentos de custeio. 
A piscicultura, a suinocultura e a avicultura integradas 
terão até R$ 200 mil por beneficiário e por atividade. Já 
para as cooperativas de produção agropecuária, o limite 
de financiamento é de R$ 500 mil para todas as ativida-
des, todas com juros de 7% ao ano.

O setor pecuário foi beneficiado pelo crédito de 
custeio para a retenção de matrizes bovinas de leite, 
suínas, caprinas e ovinas, com prazo de pagamento 
em até dois anos. Além disso, foi aprovada uma linha 
de financiamento específica para as cooperativas de 
leite, de até R$ 50 milhões, para capital de giro, a ju-
ros de 7% ao ano e pagamento em 12 meses. Foram 
disponibilizados recursos de 400 milhões para indus-
trialização e de R$ 1 milhão, por cooperado, para a 
aquisição de insumos para os cooperados e para as 
atividades integradas. 

Para melhorar a produtividade pecuária e a quali-
dade do rebanho, o Programa de Incentivo à Inova-
ção Tecnológica na Produção Agropecuária (Inova-
gro) aumentou o limite de R$ 330 mil para R$ 650 mil 
por beneficiário. Neste caso, os recursos se destinam 
à aquisição de matrizes e reprodutores com registro 
genealógico. O limite para a aquisição de matrizes e 
reprodutores ovinos, caprinos e bovinos de leite, por 
meio do Moderagro, é de R$ 450 mil por beneficiário 
no ano agrícola, com juros de 7% ao ano. 

ZONA RURAL
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na pecuária brasileira
Medicina indiana

O neem indiano, chamado de “árvore da vida”,  serve como 
carrapaticida na pecuária

O
neem indiano é uma árvore 
pertencente a família do mog-

no e do cedro. Na Índia, a mais 
de 2000 anos é usado na Medicina 

humana e animal, além de para o 
controle de insetos, pragas, carrapa-

tos, lagartas, entre outros. A conside-
rada “árvore da vida”, aqui no Brasil 

ganhou mais uma utilidade. Na pecuá-
ria, ela é usada na composição de produtos para controle de 
verminoses, carrapatos, bernes e mosca do chifre. Na agri-
cultura, sua ação é comprovada para o combate de mais de 
400 tipos de pragas e insetos.

Um exemplo é o Eficiente Combate Premium, produto 

que vem revolucionando a pecuária brasileira, atuan-
do diretamente nas principais eliminações de parasi-
tas internos e externos, que sempre causaram muito 
estresse e dor de cabeça aos criadores de animais de 
corte e leite. O produto é de fácil manejo e rápida ab-
sorção, ministrado no sal mineral ou proteinado que 
os animais ingerem diariamente em suas propriedades.

Eficiente Combate Premium causa a interrupção 
do crescimento dos carrapatos e larvas, não os dei-
xando reproduzir, e, consequentemente, proporciona 
a diminuição da população de carrapatos na proprie-
dade, auxiliando na eliminação dos óvulos das pragas 
que se desenvolvem nas fezes dos animais e quebran-
do o ciclo de vida.

DIVULGAÇÃO
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E
m 2018, a pecuária brasileira passa a 
contar com mais uma empresa dedi-
cada ao melhoramento genético. É o 
novo empreendimento do pecuarista 

e empresário mineiro Paulo de Castro 
Marques, que há quase 40 anos atua no 
ramo de seleção. A CB Genetics chega 
ao mercado como uma nova opção de 

acesso dos pecuaristas a uma genética di-
ferenciada, respaldada por indicadores econômicos, 
extrema funcionalidade e resultados produtivos e 
reprodutivos, refletindo o objetivo de toda carreira 
de Paulo. 

Ele começou na atividade no final da década de 
1970, e hoje é proprietário de cinco fazendas, qua-
tro no sul de Minas Gerais e uma no Mato Grosso: 
Fazenda Santa Ester, Fazenda São João e Fazenda 
Santa Helena, em Silvianópolis (MG), Fazenda Pi-
nhal, em Turvolândia (MG) e Fazenda Casa Branca, 
em Cocalinho (MT). Nas propriedades, ele seleciona 
as raças angus, brahman e simental sul-africano com 
a marca Casa Branca Agropastoril.

Para ele, o mais desafio da atividade é a inovação. 
“Inovar hoje é fundamental para que possamos le-
var ao campo melhores soluções para uma pecuária 
mais moderna, segura, rentável e eficiente”, afirma. 
Mas, apesar de ser um desafio, a rotina de trabalho 
de Paulo é agitada e dinâmica, o que faz com que 
ele tenha contato com vários lugares, pessoas, rea-
lidades e conhecimentos diferentes, favorecendo o 
espírito inovador do empresário. “A falta de rotina 
é o que mais gosto em meu trabalho, pois, a cada 
dia, é uma história nova. Fazenda deveria chamar 
‘fazendo’, porque sempre tem uma coisa nova a se 
fazer. O processo de melhoria e inovação é diário e 
constante”.

Aos 62 anos, Paulo divide seu tempo entre o 

campo e a cidade. Além de pecuarista, é também em-
presário no ramo da indústria química e farmacêutica, 
administrando um negócio da família, em São Paulo. 
Ele está diariamente envolvido com os assuntos das 
fazendas, mas faz questão de dedicar pelo menos dois 
dias na semana para estar nas propriedades e nas feiras 
agropecuárias que a Casa Branca Agropastoril participa. 

Nas feiras e exposições, não costuma sair sem pre-
miações. Na ExpoZebu 2018, em Uberaba (MG), Carb 
Omega 2436 foi escolhida a Grande Campeã na pista 
de julgamentos, enquanto Carb Party 2527 ganhou o 
título de Reservada Grande Campeã, ambas proprieda-
de de Paulo. O trabalho em pista é reflexo do objetivo 
principal da seleção: aumentar a produtividade brasilei-
ra e alimentar o mundo. “Minha missão é buscar pro-
dutividade e qualidade em prol da pecuária brasileira. 
Disseminar conceitos, tendências, tecnologias e animais 
de genética superior têm sido a nossa contribuição para 
o aumento da produtividade da pecuária, que pode se 
elevar se escolhermos o que há de melhor disponível no 
mercado”, enfatiza.

O trabalho dele é voltado à melhoria da qualidade 
da carne bovina e de inovações em tecnologias para 
reprodução animal. “Temos como objetivos centrais 
oferecer aos pecuaristas reprodutores de genética supe-
rior adaptados às diversas regiões climáticas do Brasil. 
A Casa Branca hoje tem parcerias com universidades 
federais, criadores nacionais e internacionais, centros 
de pesquisa atuantes com técnicas de FIV, TE, testes 
de ultrassonografia de avaliação de carcaças, dentre ou-
tros”.

Para o futuro, o criador planeja colher os resulta-
dos desse trabalho e passar essa vocação e todo conhe-
cimento às gerações futuras. “Daqui dez anos, quero 
estar ensinando e passando conhecimento aos meus 
netos: o amor pelo campo e a paixão por pesquisas, 
criação e inovação”, finaliza.

O empresário 
Paulo de Castro Marques

DIVULGAÇÃO

do melhoramento genético
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Mônica e Luis Evandro

Norma, José Neto, Nelson e Cecília Patrícia e Carla Raul e Clarissa

Regina, Alvaro e Alex Roberta, Renata e Ivete Ellen e João Aguiar

Noelia, Jaime, Aciole e ZenildaNaylane, Zezão, Heloísa e Nayara

SOCIAL
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SOCIAL

Ronaldo Caiado, Eurico Velasco, Gracinha, Tatiane e Eurico

Turma Indubrasil Turma do Tabapuã Victor, André, Sergio e Guilherme

Vitor e José Roberto Wellington, Fernando, Mário e Raphael João Antônio, Ricardo e Bruno

Thiago, Maurício, Miguel, Maria Angélica e BonyThiago, Adriano e Eliete
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PONTO DE VISTA

Márcio Vidal, presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso 

(TRE-MT)

“Precisamos manter esse 
permanente diálogo 

entre os atores sociais do 
agronegócio e do Judiciário. 

Somente assim, poderemos 
evoluir como sociedade”.
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“Diante de tantas dificuldades, o produtor 
rural, sobretudo o pecuarista, continuou 

produzindo e não se omitiu. Esperamos que a 
atividade volte a ter preços normais em breve”.

Tasso José Jayme, presidente da Sociedade 
Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) 

 “O homem do campo está acessando a internet e tem buscado preços e 
fornecedores mais competitivos. Está nas redes sociais, compartilhando 
experiências e fazendo contatos. Por outro lado, se conseguirmos resolver 
as dificuldades de estrutura logística, assim como, proporcionar que os 
serviços sanitários estejam de acordo com as premissas dos órgãos inter-
nacionais, sem a menor dúvida, nossa nobre vocação de alimentar grande 
parte do mundo seria cumprida. Com a disponibilização de proteínas de 
alta qualidade, vegetais seguros, óleos, matérias primas para muitas indús-
trias e as maravilhosas e suculentas frutas, que tanto sentimos falta quando 
estamos longe do Brasil”.

Roberta Züge, médica veterinária doutora pela USP, sócia da Ceres Qualidade, 
vice-presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná (Sindivet) e 

membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS).

“Os produtores de leite no Brasil 
precisam parar de colocar a culpa dos 

problemas nas importações de leite, 
pois esse não é o caminho. Em alguns 

casos, ela acontece porque não temos a 
qualidade necessária para a elaboração 

de alguns produtos. O problema de 
verdade que nos atrapalha é a falta de 

produtividade, que não nos permite 
competir no ponto baixo do ciclo”.

Craig Bell, diretor da Leitíssimo e da Delicari
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Está na web e no campo

Alberto Meneghetti 
Membro da diretoria executiva da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA), 

conselheiro da Associação Latino-Americana de Publicidade (ALAP) e sócio-diretor da e21

screvi este artigo em Ribeirão Preto, onde 
aconteceu a maior feira do agronegócio 
da América Latina e a terceira do mundo, a 

Agrishow, que, a cada ano que passa, desenha 
o cenário do campo para as próximas safras. E, 

este ano, o otimismo foi contagiante. Deu gosto 
de ver. Trata-se de um evento único, no qual se 
pode adquirir desde uma faca para churrasco até 

um helicóptero e um avião, passando por máquinas cada vez 
mais impressionantes, tratores a carrões 4X4. Tudo de última 
geração e com altíssima tecnologia embarcada.

O sinal de modernidade que a Agrishow passa aos 150 
mil participantes da feira é fruto do novo ecossistema de ino-
vação agro, que projeta a fazenda do futuro, na qual a inte-
ligência artificial passa a ser a protagonista e está mudando 
totalmente a gestão do agronegócio.

São tantas opções ao nos depararmos com os produtos 
e soluções dos mais de 800 expositores que, certamente, um 
produtor rural fica tantalizado, sem saber qual decisão to-
mar para atender as demandas do campo. O que ficou muito 
claro na edição 2018 da Agrishow é que o investimento em 
tecnologia é um fator que pode fazer a diferença no agrone-
gócio brasileiro. E está claro que o protagonismo do campo 
só será alcançado, na sua plenitude, depois de minimizados 
os gargalos relacionados à infraestrutura básica, como a ca-
pilaridade da rede de internet de alta velocidade, além do 
fornecimento de energia elétrica de qualidade e melhoria das 
estradas. Até lá, os contrastes serão gritantes.

Um dos dados mais importantes levantados na recente 
pesquisa Hábitos do Produtor Rural, feita pela Associação 
Brasileira de Marketing Rural (ABMRA), foi que a internet 
chegou, definitivamente, ao campo, e isso não tem mais 
volta. O estudo mostrou os avanços e mudanças no perfil 
dos produtores rurais, a adoção de novas tecnologias e as 
relações e o envolvimento de quem comanda o campo com 
as novas formas de mídia e comunicação. E como isto se 
manifesta?

Por exemplo, num outro evento agro, conheci um dos 
mais recentes fenômenos da “web rural”, o produtor rural 

OPINIÃO

Giovane Weber, de Santa Cruz do Sul, com mais de 100 mil 
seguidores no Facebook e que transmite, como ninguém, por 
meio de vídeos criativos na sua página, as dificuldades e o 
dia-dia do homem do campo. Giovane é um cara especial. 
Faz questão de falar como um colono do interior do RS, mas 
fala perfeitamente o alemão e é um autodidata. Ele virou um 
influenciador digital por sua capacidade de falar a mesma lin-
guagem de seus pares e, assim, transmitir credibilidade.

O artificialismo não tem lugar na comunicação do agro. 
O “novo” produtor rejeita propagandas com modelos e ato-
res travestidos de agricultores e que miram seu bolso. Ele 
está se modernizando, incorporando rapidamente estas no-
vas tecnologias e mudando o modo de gerenciar os rumos do 
seu negócio. Nas minhas conversas, com pequenos, médios 
ou grandes produtores, comprovei que não existe mais es-
paço para uma vida sem internet, não importa o quão longe 
fica a sua propriedade rural. A Netflix e a leitura de jornais 
via assinatura digital são citados agora, da mesma forma que 
a TV aberta via parabólica e o rádio eram a única forma de 
consumir conteúdo, tempos atrás. E aproximadamente 3⁄4 
dos produtores que têm acesso à internet costumam utilizar 
redes sociais. E para a troca de mensagens e comunicação, o 
WhatsApp tem a preferência de 96% dos produtores.

Outra pesquisa recente, a “Tecnologia da Informação no 
Agronegócio”, feita pelo Sebrae, identificou que 71% dos 
donos de microempresas rurais e 85% dos proprietários de 
empresas de pequeno porte no campo usam smartphones 
para acessar a web. Esse resultado é expressivo se for consi-
derado que o acesso médio da população brasileira à Internet 
por meio de aparelhos celulares é de 62% (segundo o Google 
Consumer Barometer). Para o presidente do Sebrae, Guilher-
me Afif  Domingos, a pesquisa confirma a necessidade de in-
vestimentos no meio rural, de modo a aumentar o acesso dos 
produtores às Tecnologias da Informação. “No mundo atual, 
no qual o pequeno produtor precisa agregar valor ao seu tra-
balho e se diferenciar do restante do mercado, o acesso aos 
instrumentos digitais é algo fundamental para a conquista de 
novos públicos consumidores e para elevar o nível de com-
petitividade do negócio”, comenta Afif.  Falou e disse.

E
VISÃO

alberto@e21.com.br
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OPINIÃO Fernando Tardioli
Advogado especializado em Agronegócio e Recuperação Judicial

fernando.tardioli@tardiolilima.com.br

Um 7x3 pior do que o famoso 7x1

s vésperas da Copa do Mundo, muitos brasilei-
ros já começam a relembrar o trauma de per-
der para a Seleção Alemã por 7x1, um placar 
que não será esquecido pelos amantes do fu-
tebol tão cedo. No entanto, um placar seme-
lhante, infelizmente, atingiu todo o Agrone-
gócio na mais recente decisão que envolve 

o Funrural – Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. 
Por sete votos a três, o Supremo Tribunal Federal entendeu 
por bem autorizar a cobrança retroativa das contribuições.

Tal decisão se deu por ocasião do julgamento de embar-
gos de declaração, que pretendiam a modulação dos efeitos 
da decisão do plenário do STF que, revendo a sua posição 
anterior, entendeu pela constitucionalidade da cobrança do 
Funrural. O mais curioso de tudo é que, ao modular os 
efeitos da decisão que reviu e alterou a sua própria posição, 
o STF acabou por onerar ainda mais os produtores rurais, 
que deixaram de recolher aos cofres públicos a aludida con-
tribuição, justamente porque o próprio Supremo os havia 
dispensado de pagar.

Com esse resultado negativo, ou os produtores aderem 

À
ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), o 
chamado Refis Rural, proposto pelo governo, ou não terão 
direito aos descontos e parcelamentos, sendo intimados a 
pagar a dívida integralmente, com penalidade de bloqueio 
de conta corrente, sequestro de bens e inscrição no CA-
DIN e na dívida ativa, o que tornará inviáveis os financia-
mentos bancários e o acesso ao crédito.

A decisão ainda pode ser modificada, desta vez no cam-
po político, com projeto de lei que prevê a extinção do pa-
gamento do passivo gerado pela cobrança do Funrural e 
que a bancada ruralista promete defender. Essa goleada de 
7x3 é muito mais nociva ao país do que o famoso 7x1, já 
que os prejuízos trazidos aos produtores rurais reduzem os 
investimentos para o desenvolvimento do setor, oneram a 
produção atual e tornam o futuro incerto. 

Enquanto o país admira os resultados positivos apre-
sentados pelo Agronegócio, que é o grande impulsionador 
do PIB brasileiro, o responsável por esse milagre dos núme-
ros é penalizado novamente, já que além de conviver com 
as incertezas climáticas, passam a sofrer também com as 
intempéries jurídicas.

JURÍDICO
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Lições da paralisação dos caminhoneiros

Wiliam Tabchoury
Engenheiro Agrônomo pela ESALQ/USP

Produto Interno Bruto (PIB) é a so-
matória de toda a riqueza produzida 
no país. Ele é calculado pela soma do 
Consumo das Famílias, Consumo do 
Governo, Investimento e Exportações, 

menos as Importações. Em 2017, o PIB 
brasileiro foi de R$ 6,6 trilhões, o equivalente a R$ 18,1 
bilhões diários, sendo 63% Consumo das Famílias, 20% 
Consumo do Governo, 16% Investimentos e 1% o Sal-
do da Balança Comercial (Exportações – Importações), 
segundo o IBGE.

Desta forma, a principal mola propulsora da econo-
mia nacional é o Consumo das Famílias, que patina ou 
anda de lado, com a falta de renda e desemprego recor-
de, batendo à casa dos 13,4 milhões de trabalhadores. 
O Consumo das Famílias movimentou algo ao redor de 
R$ 11,4 bilhões/dia, composto basicamente por gêne-
ros essenciais (moradia, alimentação, transporte, saúde, 
vestuário e educação).

A paralisação dos caminhoneiros teve dois efeitos 
instantâneos: queda no consumo das famílias e nas ex-
portações. Em 10 dias de paralisação, somente a retra-
ção de consumo das famílias pode ter chegado a R$ 57 
bilhões (considerando uma queda de 50%). Depois de 
dois anos de retração, o PIB brasileiro cresceu 1% no 
ano passado (cerca de R$ 65 bilhões). Portanto, somen-
te a queda no consumo das famílias, em apenas 10 dias, 
levou praticamente 85% do crescimento da economia 
nacional no ano todo de 2017.

Outro ponto importante a ser destacado, que se tor-
nou o centro das atenções, foi a importância da Petro-

OPINIÃO
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wiliam.tabchoury@crvlagoa.com.br

bras na economia nacional. Vale ressaltar que ela é uma 
empresa de capital misto (Sociedade Anônima), com 
36% de capital privado (ações em bolsas no Brasil e em 
várias partes do mundo) e 64% estatal. Antes da crise, 
o seu valor de mercado era de R$ 370 bilhões (5,6% do 
PIB de 2017). Em oito dias de paralisação, ela perdeu R$ 
128 bilhões (34% de valor), vindo para R$ 242 bilhões, 
saindo da primeira para a quarta posição das empresas 
nacionais. Este novo valor equivale a 21 dias de consu-
mo das famílias.

Portanto, já temos um saldo inicial de prejuízos 
da ordem de R$ 185 bilhões (queda no consumo das 
famílias e redução do valor da Petrobras). Este valor 
supera o montante investigado por toda a Opera-
ção Lava Jato, sem entrar no mérito se a causa foi 
corrupção, incompetência, má fé ou outra desco-
nhecida. 

Portanto, pode-se tirar três grandes lições desta 
paralisação: 1) toda e qualquer ação que leve à queda 
no consumo das famílias é um enorme tiro no pé; 2) 
os efeitos negativos recaem, primeiro, sobre a popu-
lação, em seguida, no setor produtivo e, por último, 
nos investidores; 3) deve-se ter cuidado em apoiar 
uma causa aparentemente nobre e justa, sem mensu-
rar os seus reais efeitos, a curto, médio e longo prazo. 

Que estas lições sirvam a todos (manifestantes, 
mídia, poder púbico e população em geral) para que, 
em toda e qualquer situação de crise (uma greve ou 
paralisação, por exemplo), prevaleça o bom senso, a 
defesa do interesse comum e, principalmente, o ga-
nha-a-ganha para a toda a sociedade brasileira.
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O que a pecuária da Austrália tem a nos ensinar?

Eduardo Muniz de Lima “Mineiro”
Médico veterinário pela UNESP-Jaboticabal, especialista em Produção de Ruminantes, MBA em Gestão 

Empresarial, MasterMind Aliança Agrotalento e diretor da Central de Receptoras Minerembryo 

diretoria@minerembryo.com.br

Brasil é o celeiro do mundo! Quantas vezes 
ouvimos isto ao longo de nossas vidas, e quase 

nunca acreditamos. Vem o “complexo de vira-
-latas” e achamos que isto seria impossível. Será 

que isto é verdade? Estive recentemente visitan-
do a pecuária da Austrália com o Beef  Point de 

Miguel Cavalcanti. Fomos à Feira Beef  Australia 
2018 na cidade de Rockhampton que acontece a 

cada três anos, visitamos confinamentos e fazendas no interior da 
região do Outback Australiano e gostaria de compartilhar algumas 
sacadas com vocês.

Se trata de uma ilha, quase do tamanho do Brasil, que tem pouco 
mais de 10% do nosso gado (25Mi), já foi o maior exportador de 
carne do mundo e tem altas barreiras sanitárias para entrada de no-
vos animais e raças. Hoje está em terceiro, mas exportam 75% de sua 
produção e para mercados de maior valor agregado, o que os torna 
os maiores exportadores de carne do mundo em receita. 

Os taurinos são mais criados ao sul e no litoral do país, enquanto 
a região do Outback (central) se concentram as vacas criadeiras ze-
buínas, em sua maioria da raça brahman, selecionadas a “La Darwin” 
(seleção natural), além de fertilidade e docilidade. Os touros utiliza-
dos são o próprio brahman para reposição de matrizes, o brangus e 
principalmente o senepol (animais mochos, rústicos, cobrem bem 
a campo e dão mais heterose) para fazerem o cruzamento indus-
trial, utilizado tanto para o confinamento quanto para exportação 
de animais em pé. Utilizam a fertilização in vitro (FIV) de empresas 
brasileiras lá instaladas em rebanhos de melhoramento genético com 
ótimos resultados.

O Outback é uma região desértica, quase inóspita, chove entre 
300 e 500 mm e a lotação varia de 1 vaca/10 ha a 1 vaca/100 ha. Os 
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animais são criados extensivamente, sem suplementação na maioria 
das vezes, e são fechados uma vez ao ano, geralmente com auxílio 
de helicóptero, quadriciclo e cães blue heeler, quando são brincados, 
marcados, castrados, mochados e palpados. As vacas que estiverem 
sem bezerros ou vazias no início da estação seca são descartadas. 
Bezerros acima de seis semanas já são desmamados e suplementados 
para que a vaca não sinta tanto a seca.

As fazendas com estas lotações são obrigadas a terem grandes 
extensões (chegam a mais de 1 milhão de ha) e a mão de obra é 
essencialmente familiar, com média de 1 pessoa para 1.500 animais. 
O maior custo da pecuária é a logística, os animais viajam de cami-
nhão uma média de 3 mil km desde a desmama (interior) até o abate 
(litoral). Como aqui, é cada vez mais difícil abrirem novas áreas para 
exploração pecuária. A pastagem é essencialmente nativa, sem tratos 
culturais e o máximo que fazem é queimar e plantar de avião o capim 
Buffel em cima das cinzas. Fato curioso é que usam camelo para 
controle de algumas ervas daninhas. 

É, pessoal... foi uma viagem e tanto. Mas confesso que voltei 
com aquela sensação que não há nada no mundo comparado ao 
Brasil. Aqui temos solo, chuvas, temperatura, aguadas de qualidade, 
secas infinitamente mais amenas, mercado interno forte, mas, não 
conseguimos deslanchar mundialmente nos mercados de carne de 
qualidade. Um exemplo disto foi quando o pecuarista Michael Lyons 
da Wambiana Station, que já havia visitado o Brasil, me externou não 
entender o porquê ainda não dominamos o mundo. Acredito que 
com um pouco mais de empenho de cada um de nós criadores em 
usarmos o que temos de melhor em cada uma de nossas proprieda-
des, como alimentação, genética, manejo, sanidade e principalmente 
gestão, não haverá realmente outro celeiro no mundo, que não o Bra-
sil. Vamos ao trabalho. Obrigado Austrália.

O
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