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A Estância 4R’S, propriedade de 
Ramiz Bretas, ganha destaque 
vendendo genética leiteira para 
todo país, e estampa a capa desta 
primeira edição de 2019. 

Foto Gustavo Miguel 
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A primeira edição de 2019 da Pecuária Brasil fi nalmente 
chegou! Estávamos acompanhando os resultados dos princi-
pais acontecimentos do agronegócio para trazer em primeira 
mão para nosso leitor. Nas próximas páginas você confere 
tudo que tem aconteceu nesses primeiros meses de um ano 
que nasceu cheio de esperança para o setor. 

Na nossa capa, temos o prazer de estampar toda potência 
genética da Estância 4R’S, que seleciona gir leiteiro e girolan-
do visando produtividade, no município de Rio Piracicaba, 
distrito de Conceição de Piracicaba, no interior de Minas Ge-
rais. A seleção é comandada por Ramiz Bretas, e prioriza a 
persistência de lactação, entre outros critérios essenciais para 
uma atividade sustentável economicamente. 

Você é nosso convidado especial para nos acompanhar 
pelas próximas páginas e fi car informado sobre o fantástico 
mundo da pecuária. Nessa edição, o leitor vai descobrir e ter 
cada vez mais certeza da força da pecuária.

A genética, base da qualidade do rebanho brasileiro, é 
tema de duas reportagens especiais: uma sobre direciona-
mento genético e outra sobre a descoberta dos genes respon-
sáveis pelo sabor da carne, estudo este realizado em animais 
da raça nelore.  

Trazemos, ainda, a cobertura dos primeiros eventos 
agropecuários do ano, com destaque para Expoinel Minei-
ra, promovida paralelamente à 2ª Exposição Interestadual 
de Girolando (Circuito Megaleite 2018/2019), que também 
contaram com mostras das raças guzerá e indubrasil. Traze-
mos também tudo sobre aqueles eventos que ainda aconte-
cerão. Aqui em Uberaba, os preparativos para ExpoZebu já 
começaram, e essa promete ser uma edição inesquecível, pois 
celebrará os 100 anos da Associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu (ABCZ).

Nessa edição você também encontra todas nossas edi-
torias de sempre: Raça, Carne, Leite, Gente, Zona Rural e 
muito mais. Todas trazem boas notícias para você se atualizar 
sobre tudo que acontece dentro da pecuária e do agronegó-
cio brasileiro. Além disso, a revista também está recheada de 
artigos técnicos e opinativos para aproveitar durante o pró-
ximo bimestre. 

Em abril, a Pecuária Brasil volta com mais uma edição Es-
pecial ExpoZebu, e promete muitas novidades. Acompanhe 
a gente pelas redes sociais e fi que de olho!

anO nOvO, ediÇÃO nOva

GUSTAVO MIGUEL E CLÁUDIA MONTEIRO
Diretores da Revista pecuária Brasil

gustavomiguel.gm@gmail.com

claudiapecuariabrasil@gmail.com

apREsEntaÇÃo

#pecBR | MARÇO/ABRIL 201942 MARÇO/ABRIL 2019 | #pecBR 43

Escolha da direção correta pode revolucionar os ganhos 
com a pecuária embasada no melhoramento

Divulgação e Fabiano bastos

Direcionamento 
genético

J á diz o dito popular: “se você não sabe 
aonde quer chegar, qualquer lugar está 

bom”. Por isso, ter uma direção é tão 
importante quanto a vontade de chegar 
a algum lugar, e no setor pecuário não 

é diferente. No melhoramento genético, 
por exemplo, o direcionamento da seleção 

é essencial para o desenvolvimento e me-
lhor aproveitamento do rebanho. Seja na produção de 
carne ou leite, saber a direção é o primeiro passo da 
caminhada. 

Fabiano Araújo, diretor técnico da Aval Serviços 
Tecnológicos, afirma que já não há espaço para ama-
dorismo quando o assunto é melhoramento genético. 
“A pecuária não permite mais erros. A atividade precisa 
ser economicamente sustentável ou não sobreviverá. 
Por isso, a melhor e mais necessária atitude é conhe-
cer seu próprio rebanho. O investimento em genética é 
cumulativo, sendo que seu efeito dura por muito tem-
po. Assim sendo, é necessário que o pecuarista tenha 
em mãos todas as informações para que, através de 
uma gestão profissional, possa escolher qual o melhor 
rumo para sua atividade”, explica o profissional. 

Para concretizar com segurança o planejamento do 
direcionamento genético, hoje o pecuarista conta com 
diversas ferramentas. Além do auxílio essencial de um 
profissional da área, tecnologias auxiliam nas decisões 
sobre a direção da seleção do rebanho. Um exemplo 
é o programa Plano Genético, da multinacional cana-
dense Alta Genetics, constituído por análise minuciosa 
do rebanho e dos objetivos de cada propriedade, que 
resulta em um planejamento de quais touros devem ser 

usados nos cruzamentos para evolução genética. 
Saber identificar o melhor touro para cada tipo de 

produção é sempre um desafio para os pecuaristas. 
Nem sempre escolher os touros mais populares signi-
fica necessariamente retorno de produtividade e quali-
dade de produção. Por isso, o programa é constituído 
por análise minuciosa do rebanho e dos objetivos de 
cada propriedade, elaborado por técnicos da empresa. 
A análise personalizada considera a localização, merca-
do regional, manejo, entre outras particularidades para 
determinar o melhor perfil de touro para o produtor. 
O objetivo é maximizar o processo genético e garantir 
lucratividade nos rebanhos.

“A escolha do reprodutor deve estar alinhada com 
os objetivos da fazenda, considerando o tipo de mane-
jo utilizado, a localização, mercado regional, entre ou-
tros. O planejamento é o primeiro e mais importante 
passo para o sucesso do negócio”, explica Tiago Car-
rara, gerente de mercado da empresa.

A escolha dos touros que serão usados para o me-
lhoramento genético do rebanho deve levar em con-
sideração vários fatores. “A flexibilidade no tipo de 
produto a ser vendido: bois gordos, novilhas gordas, 
bezerros, receptoras e touros; e a diversidade no mer-
cado consumidor: frigoríficos, invernistas e criadores, 
são fatores que dificultam o pecuarista em descrever 
os seus objetivos”, explica Rafael Oliveira, gerente da 
Alta.

A grande quantidade de avaliações genéticas trou-
xe à pecuária brasileira a possibilidade de um ótimo 
avanço produtivo, mas, em geral, também geraram 
grandes dúvidas aos produtores pela enorme variedade 

RAÇA
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bate recorde histórico
Exportação

Os embarques de carne 
bovina brasileira para o 

exterior em 2018 somaram 
1,64 milhão de toneladas, o 
maior volume já exportado 
na série histórica iniciada 

em 1997

Divulgação

a
s exportações brasileiras de carne bovina 
fecharam 2018 com 1,64 milhão de tone-
ladas exportadas, volume 11% acima do 
registrado em 2017, segundo dados da As-
sociação Brasileira das Indústrias Expor-
tadoras de Carnes (Abiec). O resultado 
representa o maior volume já exportado 
pelo Brasil e consolida a posição do país 
como principal exportador mundial do 

produto. Foi o maior volume já exportado do alimento 
entre todos os países exportadores. Em receita, o valor 
alcançou US$6,57 bilhões, crescimento de 7,9% frente ao 
resultado de 2017. 

“Os bons resultados são frutos de um trabalho de me-
lhoria em todas as etapas do processo produtivo, que nos 
permite cumprir as mais exigentes regras internacionais 
com uma carne de qualidade e competitiva”, ressalta o 
presidente da Abiec, Antônio Jorge Camardelli. Os melho-

carne

res resultados desse ano foram registrados no segundo 
semestre, com destaque para o mês de setembro, cujos 
embarques somaram 178 mil toneladas e faturamento 
de US$700 milhões. O resultado representa crescimen-
to de 31,75% em volume e 25,86% em faturamento 
ante o mesmo período do ano passado.

Hong Kong e China se revezam como o principal 
destino da carne bovina brasileira. Em volume, Hong 
Kong foi o principal destino, representando 24% do 
total embarcado pelo Brasil, somando quase 395 mil 
toneladas. Já a China foi o principal destino consideran-
do o faturamento, representando 22,63% do total, com 
US$1,49 bilhão. 

No geral, as exportações do agronegócio atingi-
ram o valor recorde nominal de US$101,69 bilhões em 
2018, com crescimento de 5,9% em relação aos US$ 
96,01 bilhões exportados em 2017. O recorde anual an-
terior ocorreu em 2013, quando o país exportou US$ 
99,93 bilhões em produtos do setor. 

De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações 
Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), as vendas para a China expli-
cam o comportamento da balança do agro. As expor-
tações para o país aumentaram US$ 9 bilhões. O valor 
supera o aumento US$ 5,67 bilhões registrado no mer-
cado externo de alimentos como um todo.

No complexo soja, o grão foi o principal produto 
exportado com volume recorde de 83,6 milhões de to-
neladas. Segundo o boletim da Secretaria, o incremen-
to na quantidade exportada não ocorreria sem a forte 
demanda chinesa. O consumo chinês cresceu de 53,8 
milhões de toneladas, em 2017, para 68,8 milhões de 
toneladas, em 2018, com aumento de 15 milhões de to-
neladas de soja em grãos.

A participação do agronegócio representou 42,4% 
do total das vendas externas brasileiras no ano. As 
importações do setor registraram retração de 0,8%, 
somando US$14 bilhões. Como resultado, o saldo da 
balança comercial do setor foi de US$87,6 bilhões 
(+7,1%).

Perspectivas
Depois de fechar 2018 registrando recorde nas ex-

portações de carne bovina in natura, o setor pecuário 
nacional aposta, agora, em incremento nas vendas do-
mésticas da proteína em 2019, de acordo com pesquisa-
dores do Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), da Esalq/USP. O fundamento vem 
das perspectivas de retomada da economia nacional, 
que tende a elevar o poder de compra da população.

Projeções do Banco Central indicam crescimento de 
2,5% do PIB neste ano. Além disso, espera-se controle 
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LEITE

A ALIMENTAÇÃO
Uma das contas mais caras da propriedade leiteira é a dieta dos animais, e, 

por isso, ela precisa ser bem planejada

A
alimentação inadequada ou insufi ciente do rebanho é responsá-
vel pelo baixo desempenho da produção brasileira de leite, espe-
cialmente nas pequenas e médias propriedades. O problema foi 
considerado o mais importante da pecuária leiteira nacional por 
técnicos e pesquisadores que atuam no Balde Cheio, programa 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
que capacita profi ssionais da extensão rural.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) apontam que o Brasil tem pouco mais de um mi-

lhão de propriedades leiteiras, responsáveis pela produção de 35 bilhões 
de litros de leite por ano. Segundo o pesquisador da Embrapa Glauco 
Carvalho, apenas a metade desse contingente pode ser considerada de 
produtores comerciais (que entregam leite aos laticínios). 

“Embora o Brasil tenha fazendas com produtividade comparável à 
dos maiores países do mundo, a grande maioria dos produtores brasi-

FOTOS CARLOS LOPES E DIVULGAÇÃO 

DO REBANHO DE LEITE

leiros tira em torno de 100 litros por dia”, diz o pesquisador. E são essas 
pequenas e médias propriedades que sofrem o problema da alimentação 
do rebanho.

O Balde Cheio, programa que permitiu esse diagnóstico, completou 
20 anos em 2018 e já atendeu cerca de dez mil pecuaristas. O pesquisador 
da Embrapa Pecuária Sudeste Artur Chinelato, idealizador do programa, 
já visitou centenas de propriedades no país e afi rma que a alimentação 
dos animais é a principal responsável pela baixa produtividade das fazen-
das que ingressam no Balde Cheio. É tão comum que o cientista criou até 
uma brincadeira com os produtores que aumentam a produção quando 
corrigem a alimentação do rebanho: pedir perdão às vacas por as terem 
tratado tão mal.

A afi rmação de Artur é compartilhada por todos os técnicos e pesqui-
sadores do programa. O engenheiro-agrônomo Walter Miguel Ribeiro, 
coordenador do Balde Cheio em Minas Gerais pela Federação de Agri-
cultura do Estado de Minas Gerais (Faemg), insiste em suas palestras que 
a genética só vai se tornar um gargalo quando a vaca estiver sendo alimen-
tada com qualidade e quantidade sufi cientes.

“Às vezes a vaca não mostra sua qualidade genética em termos de 
produção de leite porque está passando fome”, alerta. Segundo ele, os 
produtores acreditam que, para produzir muito, o animal tem que comer 
ração; por isso, não se preocupam em ter um bom volumoso (capim, 
silagem, feno com bom teor de nutrientes) na propriedade, ou mesmo 
água de qualidade.

“Visitamos muitas fazendas onde os animais ainda bebem água em 
córregos ou em buracos cheios de lama”, relata, frisando que em condi-
ções assim, o resultado da produção é infl uenciado diretamente.

Orientação que transforma
No entanto, os técnicos do programa afi rmam que a questão da ali-

mentação do rebanho pode ser revertida e se obter resultados rápidos. É 

Pesquisador da Embrapa Glauco Carvalho

RAçA

CARNE

LEITE
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Municípios brasileiros que aparecem nessa edição 

Abelardo Luz (SC)
Barbacena (MG)
Bela Vista (MS)
Bom Jesus (PI)
Brasília (DF)
Campo Grande (MS)
Campo Novo do Parecis (MT)
Carmo do Paranaíba (MG)
Cascavel (PR)
Curitibanos (SC)
Curvelo (MG)
Ferros (MG)

Genética direcionadaDESTINoS INTERNACIoNAIS
CARMo Do PARANAíBA (MG) 

pEcUÁRIa
DE onDE

Fortaleza (CE)
Herval do oeste (SC)
Itabira (MG)
Itapetininga (SP)
Jequitibá (MG)
Ji-Paraná (Ro)
João Monlevade (MG)
Londrina (PR)
Luís Eduardo Magalhães (BA) 
Maringá (PR)
Medianeira (PR)
Morrinhos (Go)

Passos (MG) 
Pinhalzinho (SC)
Pinheiro Machado (RS)
Planaltina (DF)
Pompéu (MG)
Pouso Redondo (SC)
Prata (MG)
Presidente olegário (MG)
Ribeirão Preto (SP)
Rio Pardo (RS)
Rio Piracicaba (MG)
Santo Antônio de Goiás (Go)

São Bernardino (SC)
São Carlos (SP)
São Gonçalo do Rio Abaixo (MG)
São Paulo (SP)
São Sebastião do Paraíso (MG)
Sete Lagoas (MG)
Soledade (RS)
Três Passos (RS)
Uberaba (MG)
Uberlândia (MG)
Videira (SC)
Vitória da Conquista (BA)

Bolívia
China
Colômbia
Estados Unidos 

Leite orgânico
PIRASSUNUNGA (SP)

França
Japão
México
Paraguai
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pecuária em  rede
Nos siga no Facebook e Instagram, use a hashtag #pecBR e apareça aqui!

@cassmangalarga @criolloslatapera @estancia_guzera

@angelotibery @carloslopesphoto

#pecBr

@figueirachurrascaria @gir_leiteiro_ss @gumiguel

@fazenda_angico @figogenetica@fazenda_medalha_milagrosa

@angelabretas_photography
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#pecBr

@guzeraelgiza @indubrasiloficial @luizasabinopilotto

@minerembryoreceptoras @neloremfoco@neloreidallo

@photosagronegocios@neloremontana @valedoembriao
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pEcUÁRIa InDIca

mundo espera que o Brasil assuma 
um papel cada vez mais proeminente 

na missão mais extraordinária que a 
humanidade tem de enfrentar do sécu-

lo 21 em diante: compatibilizar a oferta 
de alimentos seguros a toda a população 

do planeta com a preservação dos recursos naturais. Esse 
desafio é o tema do livro “Agro é Paz: análises e propos-
tas para o Brasil alimentar o mundo”, organizado pelo 
engenheiro agrônomo e ex-ministro Roberto Rodrigues. 
A publicação é fruto do trabalho da Cátedra Luiz de 
Queiroz e aponta caminhos de estratégia ampla a partir 
da visão de grandes especialistas brasileiros. Estruturado 
em 14 capítulos temáticos, a obra traz artigos originais 
que contemplam macroeconomia, política agrícola, in-
dústrias do agronegócio, defesa agropecuária, tecnologia 
e inovação no agro, competitividade internacional do 
agronegócio brasileiro, logística, segurança jurídica, sus-
tentabilidade de sistemas de produção agrícola, gestão do 
agronegócio, agroenergia, cooperativismo e comunica-
ção. O projeto tem apoio da Fiesp, CNA, OCB e Banco 
Santander, e pode ser solicitado via e-mail (rp.esalq@usp.
br) gratuitamente.

Agro é Paz: análises e propostas para o Brasil alimentar o 
mundo
Organizado por Roberto Rodrigues
1ª edição
412 páginas

o
AGRO É PAZ

o qUE EstoU lEnDo

Natália Escobar
Jornalista, assessora de 

comunicação e editora da 
pecuária Brasil 

A
Genex, empresa no segmento de insemi-
nação artificial (IA) no Brasil, lançou o 
primeiro aplicativo do mercado de inse-
minação para raças de corte, o Genex 
Beef.  O aplicativo é gratuito e apre-
senta todos os touros da bateria tauri-
na da empresa (raças angus, red angus, 

simental, hereford e charolês), com suas DEPs, 
pedigrees, fotos e vídeos. Os usuários podem 
pesquisar os touros individualmente pelo nome, 
código NAAB ou número de registro ou classi-
ficar e filtrar por DEPs ou índices econômicos. 
A ferramenta está disponível para os sistemas 
operacionais Android e iOS, e após o download 
inicial dos dados, não é necessária uma conexão 
com a internet para pesquisar ou classificar os 
touros. Os usuários são notificados quando no-
vos dados genéticos estiverem disponíveis para 
download.

aPLicaTivO 
PaRa RaÇas de 
cORTe
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F 750 GS

A nova maxitrail  da BMW, F 750 GS oferece 
mais potência, mais conforto e segurança 
com a função do Controle Automático de 
Estabilidade (ASC) e também do sistema de 
freios ABS. Desde a traseira estreita até o tan-
que de combustível, passando pelo paralama 
dianteiro, o design deixa claro que esta mo-
tocicleta possui o DNA mais aventureiro da 
BMW Motorrad, funcionando bem na trilha, 
estrada, fazenda ou cidade.
R$46,9 mil

ToLFEDinE CS 

Único anti-inflamatório não esteroidal à base 
de ácido tolfenâmico, Tolfedine CS é um in-
jetável de dose única que age no organismo 
do animal inibindo a síntese de PGE2 por até 
72h em bovinos. Indicado no controle da in-
flamação aguda associada a doenças respira-
tórias ou no tratamento da mastite aguda (em 
bovinos) e no tratamento da síndrome metrite, 
mastite e agalaxia (em suínos).
Preço sob consulta
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carlos alBerto pereira

Jornalista, enófilo e tecnólogo em Hotelaria e turismo

le cité du Vin
claro que os amantes de vinhos sabem 
que a França é o berço das mais icô-
nicas e emblemáticas castas viníferas 
do mundo. Aquelas que fazem vinhos 
caríssimos como: Domaine de la Ro-
manée-Conti, Domaine Leroy Mu-
signy Grand Crus, ou ainda, o Le Pin 

Pomerol, entre tantos outros. Por isso, se você ainda 
não conhece a França e os seus terroir’s e vignobles de 
Bordeaux ou Bourgogne, que tal colocar na sua  agen-
da turística  de 2019 uma visita às mais importantes 
regiões produtoras de vinhos do mundo e visitar um 
museu que conta a história desta bebida emblemática? 
Estou falando do museu Le Cité Du Vin (a cidade do 
vinho, em português), que fica em Bordeaux!

A região de Bordeaux vem construindo sua fama 
desde a chegada dos romanos, quando trouxeram as 
videiras de uvas que deram origem às castas Cabernet 
Sauvignon (a mais plantada no mundo), Merlot e Ca-
bernet Franc. A região produz mais de 700 milhões de 
litros de vinho/ano. O museu Cité du Vin, fica à 584 
km de Paris, aproximadamente  seis horas de viagem de 
carro, na cidade de Bordeús, que tem  uma população 
de 240 mil habitantes. Este museu foi inaugurado em 

É

pEcUÁRIa InDIca
mktcap@gmail.com

vinhos

2016 e se destaca pela vibrante e ousada arquitetura, que 
leva a assinatura dos arquitetos Nicolas Demazières e 
Anouk Legendre.

Ocupando uma área de 13.350 metros quadrados, 
o Cité Du Vin está dividido em 10 níveis e alcança 55 
metros de altura. Dentre os inúmeros espaços que con-
tam a história do vinho, há também área para restau-
rante, mirante, lojas, auditórios, biblioteca, e áreas para 
exposições e eventos. Um destaque é a adega com mais 
de 14 mil rótulos de mais de 80 países. São ao todo 19 
áreas temáticas, que mostram tudo sobre o vinho. Para 
facilitar e acessar de forma democrática a visita de to-
dos, as orientações e informações estão disponíveis em 
oito diferentes idiomas. O ponto alto da visitação é um 
mirante com vista de 360º de toda a região girondina, 
que pode ser contemplada com uma taça de vinhos, de 
mais de 50 diferentes rótulos, que são comercializados 
a copo.  

Enfim, sabemos que no mundo existem belíssimas 
regiões de cultivo de vinho que devem ser visitadas, in-
clusive no Brasil! Mas, para começar, que tal se progra-
mar para a cidade do vinho esta primeira visita? No site 
laciteduvin.com mais informações podem ser obtidas.
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Bife ancho com manteiga de ervas

Júlia Carvalho 
chef de cozinha e assadora profissional, participa dos

maiores festivais de churrasco do país

juliabalizardo@hotmail.com

m dos cortes mais aclamados da 
alta gastronomia, o bife ancho é 

apreciado pela sua suculência e sa-
bor marcante. Vai bem com vários 

acompanhamentos, como legumes, 
risotos e até mesmo massas. Para os 
amantes da cerveja, o prato harmoni-

za bem com os estilos american brown ale, 
amber lager, porter e rauchbier.

aGRo no pRato

ReCeitas

u

ingredientes
Filé de costela (bife ancho) 
Sal entrefi no
Manteiga sem sal 
Tomilho fresco 
Salsa 
Limão 
Pimenta do reino 

modo de preparo
Acenda a churrasqueira e aguarde o carvão 

virar brasa e fi car bem quente. Enquanto aguar-
da, misture em uma tigela a manteiga em textura 
de pomada, as ervas picadas fi namente, suco de 
meio limão. Tempere a mistura com sal e pi-
menta do reino e reserve. Salgue a carne dos 
dois lados e leve os bifes para a churrasqueira. 
Sele por aproximadamente cinco minutos de 
cada lado e retire da grelha. Espere descansar 
por três minutos antes de cortar, para servir 
coloque uma porção da manteiga de ervas por 
cima do bife. Ela vai derreter e deixar o seu bife 
extremamente suculento e delicioso. Uma boa 
sugestão de acompanhamento são legumes de 
sua preferência grelhados na churrasqueira. 
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FRibOi AmPliA ANálisEs 
lAbORAtORiAis
A área de Qualidade da Friboi ampliou em 19,7%, 
em 2018, a média mensal de análises realizadas em 
seus laboratórios próprios. No ano anterior, 52,9 
mil amostras eram analisadas por mês, enquanto no 
consolidado de 2018 a média saltou para 63,3 mil. O 
crescimento é resultado dos investimentos de R$ 5 
milhões realizados nos últimos dois anos em reforma, 
qualificação de pessoal e construção e compra de 
equipamentos para os laboratórios da Companhia. 
Estrategicamente localizadas, essas unidades aten-
dem as necessidades de 31 plantas da Friboi em seis 
estados do país: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Rondônia e São Paulo.

NOvA diREtORiA
PARA O tAbAPuã
A Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã 
(ABCT) empossou sua nova diretoria, eleita por 
aclamação, que comandará a entidade no biênio 
2019/2020. O pecuarista Sérgio Junqueira Germano 
sucede Júlio Laure na presidência. Os vice-presidentes 
são Marcelo Antônio Neto Breijão Ártico, João Trive-
lato Neto, Francisco Sijavan Cunha, Carlos Otto Laure 
e Bruno Henry Gregg. A ABCT ainda contará com 
Júlio Laure (diretor administrativo), Renato Oliveira 
Ximenes (diretor de marketing) e Márcio Henry Gregg 
(diretor técnico). 

GiR lEitEiRO NA 
ExPOGRANdE
A Associação dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGil) 
promoverá mostra de animais da raça, em Campo 
Grande (MS), durante a ExpoGrande 2019, de 4 a 
14 de abril. A exposição não valerá para o ranking da 
entidade, porém, reunirá mais de 40 exemplares para 
divulgação da raça naquele estado. 

AltERAçãO NO PmGZ
Em janeiro, a diretoria da ABCZ deliberou em reu-
nião por modificar a estratificação classificatória dos 
animais no Programa de Melhoramento Genético 
Zebuíno (PMGZ). 
A partir das avaliações genéticas de 2019, o percentil 
(TOP) será suprimido e os animais passarão a ser 
agrupados em DECAS de 1 a 10. Na nova classifica-
ção, a DECA 1 agrupa o conjunto dos 10% melho-
res animais avaliados; a DECA 2, aqueles entre 11 
e 20%, e assim sucessivamente até a DECA 10, que 
inclui os 10%  de animais com as piores avaliações. 
A medida se aplica a todas as características do 
PMGZ, assim como ao índice ABCZ (iABCZ). A 
decisão visa estimular a consideração de um uni-
verso mais amplo de animais, com possibilidade de 
utilização em acasalamentos, contribuindo para a 
manutenção da variabilidade genética e consequente 
redução do aumento da endogamia (consanguinida-
de) nos rebanhos.

AGRO cREscE 3,1% Em 2018
O Valor Bruto da Produção (VBP) do setor agrope-
cuário, que mede o faturamento da atividade “dentro 
da porteira”, fechou 2018 em R$600,3 bilhões, cresci-
mento de 3,1% em relação a 2017, segundo a Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 
O resultado foi impulsionado principalmente pela re-
ceita do setor agrícola, que cresceu 4,4% e atingiu R$ 
393,8 bilhões. Os maiores faturamentos foram obser-
vados no trigo (57,7%), do algodão em pluma (51%), 
cacau (46,1%), café arábica (23,4%) e soja (17,6%). 
O VBP da pecuária no ano passado foi de R$206,55 
bilhões, crescimento de 0,8% sobre o resultado de 
2017. Destaques positivos para o leite (5,1%), único 
produto da pecuária que apresentou alta nos preços e 
na produção. A carne bovina apresentou crescimento 
de 2,5% por conta do aumento da produção e a carne 
de frango cresceu 2,1% por conta dos preços. Ovos 
e suínos apresentaram retração no faturamento de 
12,1% e 15,7%, respectivamente.
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GiROlANdO NA ExPOZEbu
Pela primeira vez, a raça bovina girolando partici-
pará da ExpoZebu, e as inscrições de animais para 
julgamento vão até 19 de abril, com descontos de 
10% até 5 de abril. Serão disponibilizadas 120 vagas, 
sendo que cada expositor poderá inscrever até 12 
animais. No momento da inscrição, o expositor 
poderá indicar um jurado efetivo para julgar a raça 
no evento. Para o torneio leiteiro, a inscrição vai até 
5 de abril e estão disponíveis 10 vagas, sendo três 
animais por expositor. As inscrições são online e 
podem ser feitas pelo site da associação promotora 
da raça (www.girolando.com.br).

sEAPA É REcRiAdA
Em GOiás
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) foi recriada em Goiás, após 
a sanção do governador Ronaldo Caiado, da Lei nº 
20.417 (de 6 de fevereiro de 2019). Superintendente 
executivo de Agricultura, o engenheiro agrônomo 
Antônio Carlos de Souza Lima Neto (foto), assume, 
oficialmente, como secretário de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento. Ele foi indicado 
pelo governador no final de 2018, e assumiu como 
superintendente e agora, com a recriação da pasta, 
foi nomeado secretário. Entre as atribuições da Se-
apa estão formulação e execução das políticas esta-
duais agrícolas e pesqueira, regularização fundiária, 
formulação e execução das políticas de assistência 
técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária, 
sanidade animal e vegetal e abastecimento, fomento 
ao desenvolvimento rural e fundiário, assim como 
planejamento, supervisão e execução de projetos de 
irrigação de interesse do estado. 
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NOvOs diREtOREs
PARA EsAlq
Durval Dourado Neto e João Roberto Spotti Lo-
pes tomaram posse como diretor e vice-diretor da 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiros 
(Esalq/USP), em janeiro. O ato aconteceu no Salão 
Nobre, diante da presença de autoridades políticas, 
acadêmicas, representantes do setor produtivo e da 
comunidade universitária. A cerimônia contou com o 
descerramento do quadro do professor Luiz Gustavo 
Nussio, que passa a compor a Galeria de Diretores 
da Esalq, no hall do Salão Nobre e saudação ao ex-
diretor, realizada pelo professor José Roberto Postali 
Parra, diretor da Esalq na gestão 2003/2006.

NOvO PREsidENtE dA FPA
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) elegeu 
o então vice-presidente da entidade, deputado federal 
Alceu Moreira para comandar o colegiado a partir de 
2019. O grupo conta com 255 congressistas.iNdENiZAçõEs A 

PROdutOREs dE lEitE 
cREscEm
No Rio Grande do Sul, o Fundo de Desenvolvimen-
to e Defesa Sanitária Animal (Fundesa) anunciou o 
aumento de recursos destinados a indenização de pro-
dutores de leite em 2018 com relação a 2017. O ano 
fechou com R$4,2 milhões designados à erradicação 
de animais positivos para tuberculose ou brucelose, 
valor 9,64% a mais do que no ano anterior. Números 
que sinalizam que os criadores estão cada vez mais 
conscientes sobre a importância da eliminação dessas 
zoonoses no estado. O valor que coube às indeniza-
ções no setor leiteiro correspondem a mais de 60% 
do valor utilizado nas quatro cadeias que compõem o 
Fundo (aves, suínos, pecuária de corte e pecuária de 
leite), R$6,5 milhões. Na ocasião, o Fundesa divulgou 
o saldo do fundo que fechou o ano em R$84,84 mi-
lhões, com o ingresso de R$10,5 milhões em contri-
buições de produtores e indústrias.

ExPORtAçõEs dE 
láctEOs dA ARGENtiNA 
cREscEm
No meio de uma situação crítica que afeta o setor 
leiteiro da Argentina, o governo nacional destacou 
o forte crescimento das exportações de produtos 
lácteos em 2018. Segundo dados da Direção Nacio-
nal de Leite da Secretaria de Agroindústria, durante 
o ano foram exportadas 334,4 mil toneladas, 38,2% 
a mais do que as 243,5 mil toneladas exportadas 
em 2017. Isso significou uma receita de US$1,008 
bilhão, o que significa um aumento próximo a 30% 
em relação a 2017. Dados oficiais indicam que as 
vendas foram canalizadas para 69 países em todo o 
mundo. Os maiores importadores foram o Brasil, 
Argélia, China e Rússia.

vENdAs dE sêmEN 
bOviNO cREscEm
O mercado de genética bovina registrou crescimen-
to nas vendas de sêmen em 2018, conforme aponta 
o relatório Index Asbia, divulgado pela Associação 
Brasileira de Inseminação Artificial. Foram comer-
cializadas 13,8 mil doses, sendo que, em 2017, esse 
número foi de 12,1 mil, representando elevação 
de 14%. A pecuária de corte ficou acima da média 
geral, surpreendendo positivamente o setor com um 
volume de 9,6 mil doses comercializadas (+19,2%). 
Na pecuária leiteira, o índice registrado foi de 3,6%, 
com o segmento correspondendo por 4,2 mil doses.

TEL.: (34) 3334.7003   3334.7006
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PONtOs dE 
imPORtAçãO E 
ExPORtAçãO
Desde o dia 25 de janeiro, todos os produtos de origem 
animal exportados ou importados pelo Brasil tem que 
ser despachados por apenas 21 pontos do país, confor-
me determinou a Portaria 183 do Sistema de Vigilância 
Agropecuária Internacional (Vigiagro) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Estes 
locais (aeroportos, portos e outros) respondem por 
95% das operações envolvendo tais produtos. O Vigia-
gro fez um levantamento dos pontos de maior movi-
mentação dessas cargas, também levando em conta a 
estrutura disponível para o recebimento dos produtos. 
As selecionadas atenderam todos os requisitos.

sEmEx cONtRAtA
NOvO GERENtE
A partir de 2019, a gerência de mercado da central 
de inseminação passa a ser coordenada pelo zootec-
nista Daniel Schwahofer de Carvalho, formado em 
Zootecnia e pós-graduado pela Universidade de São 
Paulo (USP). Na Semex Brasil a meta é crescer 30% 
neste ano.

PRóximO PREsidENtE
dA AbcZ
O pecuarista e atual diretor administrativo da 
ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior, foi indica-
do por unanimidade pela diretoria 2016-2019 para 
concorrer à presidência da entidade para o próximo 
triênio, que será eleita em agosto próximo. Natu-
ral de Uberaba (MG), o candidato à presidência da 
ABCZ é empresário do segmento de produtos side-
rúrgicos e melhoramento genético de nelore.

mAtuRAttA cREscE 33%
Marca de cortes de carnes maturadas para churras-
co da Friboi, a Maturatta cresceu 33% no mercado 
interno em 2018, impulsionada pelo aumento da 
busca por carnes de bandeira “gourmet”. A marca, 
que soma mais de 20 anos de existência, consolidou-
se ao longo de 2018, superando a meta de dois mil 
toneladas por mês desde outubro, para atender ao 
crescimento da demanda. O ano passado também 
marcou a estreia da Maturatta no mercado interna-
cional por meio da primeira exportação para Ango-
la, na África.

TEL.: (34) 3334.7003   3334.7006



#pecBR | MARÇO/ABRIL 201922

porteira aBerta
iNdústRiA dE 
AlimENtOs AvANçA
As indústrias de alimentos fecharam o ano de 2018 
com crescimento real de 2,08%, atingindo um fatu-
ramento de R$ 656 bilhões, informou a Associação 
Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). Para 
2019, a previsão da entidade é de um aumento real 
(descontando a inflação) de 3% a 4% nas vendas. No 
ano passado, as vendas das fabricantes de alimentos 
no mercado interno cresceram 4,3% e representaram 
80% do total. A projeção para 2019, somando-se as 
vendas no varejo e no segmento de alimentação fora 
do lar (bares e restaurantes), é de uma expansão en-
tre 6,5% a 8%. A produção física registrou, no total, 
uma queda de 3,4% no ano passado. A retração foi 
puxada, principalmente, pelos seguintes itens: açúcar 
(com recuo de 16,4%); café, chá e cereais (com queda 
de 5,8%); e proteína animal (redução de 1,9%). Para 
2019, a previsão é de aumento de 2,5% a 3% no volu-
me produzido.

mORRE tOuRO 
ORNAdO dO lEblON
Morreu no final de janeiro o touro Ornado do Leblon, 
considerado por muitos técnicos e criadores um dos 
expoentes do nelore mocho dos últimos anos. Fecha-
do em linhagem OB, o animal de apenas seis anos foi 
vítima de acidente na fazenda. Criação e propriedade 
da Fazenda Galileia, em Paranaíba (MS), Ornado sa-
grou-se Grande Campeão Nacional na Expoinel 2015. 
O touro era contratado da Alta Genetics, que ainda 
tem um pequeno estoque de doses de sêmen. 

AcNb FEchA
cOm FRibOi
Após a Marfrig finalizar a parceria com a As-
sociação dos Criadores de Nelore do Brasil 
(ACNB), a Friboi e a entidade anunciaram nova 
parceria com objetivo de expandir a oferta e 
comercialização de carne de gado nelore de alta 
qualidade. Com o acordo, o Protocolo Nelore 
Natural será estendido a todas as 36 unidades 
produtivas da Friboi em dez estados do país, 
facilitando o acesso dos produtores associados 
da ACNB. Os novos parceiros também unirão 
forças na organização do Circuito Nelore de 
Qualidade, realizado pela ACNB há 20 anos, e 
que ganhará musculatura nessa nova fase.

cREscimENtO
A Auster, empresa 100% brasileira especializada no 
desenvolvimento, pesquisa, produção e distribuição 
de produtos de alta tecnologia para nutrição animal, 
fechou 2018 com faturamento de R$ 190 milhões: 
crescimento de 30% sobre o ano anterior. Apesar das 
várias circunstâncias ao longo do ano, como a greve 
dos caminhoneiros, o resultado da empresa ficou 
acima do esperado, na contramão do resultado médio 
do mercado e das expectativas de desempenho do 
segmento.

cONAb sOb
NOvA diREçãO
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
está sob nova gestão. O diretor-presidente que tomou 
posse para o comando da estatal é Newton Araújo Silva 
Júnior, administrador de empresas com especialidade 
em análise de mercados, técnico da casa há 40 anos. 
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ANGus tEm NOvO 
PREsidENtE
Nivaldo Dzyekanski (foto) foi eleito para presidir a As-
sociação Brasileira de Angus no período de 2019/2020. 
O pecuarista e empresário assumiu o cargo no lugar 
de José Roberto Pires Weber, à frente da associação 
nas últimas duas gestões (2015/2016 e 2017/2018). O 
novo presidente inicia seu mandato com foco em apro-
ximar mais o campo da indústria, estreitando relaciona-
mento de técnicos com produtores da raça. 

100% Butafosfan
(Fósforo Orgânico)

Ação imediata e
alta eficácia

www.jasaudeanimal.com.br

Catofós®
B12ALTO DESEMPENHO ENERGÉTICO

mAPA NO PARquE
FERNANdO cOstA
A equipe do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) está de casa nova no Parque 
Fernando Costa, na sede da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ), em Uberaba (MG). 
O espaço, localizado na Avenida Afrânio Machado 
Borges, passou por uma grande reforma para receber 
o time de técnicos que atua em Uberaba. A inaugu-
ração da sede foi realizada em março. A nova sede 
fi ca bem na entrada do Parque, próximo ao Museu 
do Zebu. A estrutura foi reformulada para receber a 
entidade, incluindo construção de novos banheiros, 
copa e departamento para arquivo de documentos.

Cristiano Bizzinotto
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EstânciA 4R’s
comemora dez anos de

evolução genética

comemorando uma década em 2019, seleção do interior de 
Minas Gerais ganha destaque nacional com genética focada na 

produtividade e persistência de lactação

gustavo miguel
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r
amiz Bretas sempre morou na cidade, mas, passou boa 
parte da infância na fazenda do seu tio Ivan, que criava 

bovinos para produção de leite, no interior de Minas 
Gerais. Sempre se admirava com os touros gir no curral, 
e gostava do contato com a criação, mas, naquela época, 
não sabia ainda que aquele seria seu destino e seu maior 

prazer, além de ingrediente importante para sua saúde. 
Graduou-se em Administração de Empresas, foi ban-

cário e por muito tempo trabalhou como empresário da 
educação em João Monlevade e Itabira (MG). A rotina cor-
rida do educador exigia dedicação total, e Ramiz chegou a 

trabalhar três períodos por dia, sete dias por semana, envolvido na 
profissão. A correria e o estresse levaram a maus hábitos de estilo 
de vida, o que resultou em um ultimato médico. “Fui avisado de que 
se continuasse naquele ritmo de vida, não teria muito mais tempo 
para desfrutar dela. Decidi, então, que era hora de mudar”, conta o 
hoje pecuarista e selecionador de genética. 

Tudo começou em 2006, quando Ramiz resolveu investir em um 
sítio para passar seu tempo livre fora da vida agitada de cidade, sem 
intenção nenhuma de criar animais para produção. Mas, na aquisi-
ção da propriedade veio junto uma vaca cruzada prenha chamada 
Pampa. Quando o bezerro nasceu, Ramiz sentiu despertarem as 
raízes de sua infância, e resolveu por apostar na criação. De lá para 
cá, o que era para ser um descanso virou uma profissão, e o que 
era uma vaca parida virou um plantel de 850 cabeças de excelente 
qualidade genética.

Localizada na cidade de Rio Piracicaba, no distrito de Conceição 
de Piracicaba, no interior de Minas Gerais, a Estância 4R’S trabalha 
para o melhoramento genético de raças leiteiras para clima tropical, 
sendo as principais a raça gir leiteiro e a raça girolando. Trabalhando 
somente com animais registrados na Associação Brasileira dos Cria-
dores de Zebu (ABCZ) e na Associação Brasileira dos Criadores de 
Girolando, o plantel da propriedade participa dos controles leiteiros 
oficiais, dos registros dos animais e provas dos índices reprodutivos 
e produtivos. 

Médico veterinário Paulo José Moraes Vasconcelos e o pecuarista Ramiz Bretas, proprietário da Estância 4R’S



#pecBR | MARÇO/ABRIL 201926

capa

Hoje, o plantel de gir leiteiro e girolando da Estân-
cia 4R’S é páreo para qualquer rebanho produtivo do 
país, garante o criador. Isso porque os animais que estão 
ali são oriundos das mais trabalhadas e consagradas ge-
néticas produtivas do Brasil. Em 2009, Ramiz buscou 
assistência de profissionais especializados, e arrematou 
um rebanho vizinho de qualidade genética advinda do 
senhor Ernani Lage, de São Gonçalo do Rio Abaixo 
(MG), parceladas em 12 vezes. Ali começava a história 
das vacas que marcam até hoje a seleção. 

“Em 2019, a seleção comemora dez anos de evolu-
ção constante e registra lactação fechada média do reba-
nho de 4919 quilos (kg) de leite com 261 dias, o que re-
presenta lactação real média de 18,8 kg/dia/vaca”, conta 
Paulo José Moraes Vasconcelos, médico veterinário re-
presentante regional da Alta BH, que presta assessoria 
para Estância 4R’S. A propriedade ainda conta com a as-
sessoria constante da empresa de consultoria em produ-
ção agropecuária Via Verde, de São Sebastião do Paraíso 
(MG), através do agrônomo Gabriel Lara, e do médico 
veterinário Marcos Paulo Miranda, de Barbacena (MG). 

A busca constante é pela pecuária produtiva, o que 
fez Ramiz apostar na inseminação artificial desde o início 
da atividade, assim como em profissionais capacitados e 
uma equipe afinada com o propósito da propriedade. 
“Aprendi muito nesses dez anos de trabalho, e continuo 
sempre buscando melhores alternativas e soluções para 
pecuária leiteira do Brasil, que luta diariamente com o 
preço de venda do leite”, conta Ramiz, que hoje está em 
busca de quebrar paradigmas das raças com que trabalha 
e ser cada vez mais sustentável economicamente. 

“Hoje, meu maior desafio é mudar a cabeça do pe-
queno produtor, que ainda prefere ter três vacas que 
deem 30 litros juntas do que uma só que produza a mes-
ma quantidade de leite, comendo o mesmo que apenas 
uma vaca”, afirma o selecionador. Por isso, ele acredita 
que a solução para o produtor brasileiro é ter animais de 
ponta em seu plantel, que produzam muito mais com o 
mesmo manejo da sua fazenda. “Melhoramento genéti-
co é mais lucro e rentabilidade”, acrescenta.
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Por isso, a Estância 4R’S tem a missão de contribuir 
para o melhoramento do leite nacional, investindo em 
genética que resulte em um animal produtivo, rentável 
financeiramente e com persistência de lactação. “Que-
remos produzir animais de ponta, de alta produtividade 
leiteira, utilizando da seriedade no trabalho e das mais 
avançadas tecnologias, respeitando sempre a sustentabi-
lidade e o cuidado com o meio ambiente”, explica Ra-
miz.

Com uma década de seleção, a genética da Estância 
4R’S permite a produção de leite a base de capim e sila-
gem, sem artifícios químicos, o ideal para as condições 
da região em que está inserida, e da maioria do país. Por 
isso, Ramiz tem clientes em todo o Brasil, que compram 
com facilidade diretamente no site da propriedade (es-
tancia4rs.com.br), tendo à disposição um catálogo de 
genética impressionante. “Quem compra meu gado, 
retorna para comprar mais. É genética de resultado na 
prática”, garante. 

Os clientes concordam. Ricardo Catão Ribeiro, por 
exemplo, trabalha com genética e produção de leite em 
Jequitibá (MG), na Fazenda Moinho. Ele adquire ani-
mais da Estância 4R’S há mais de três anos. “Acompa-
nho o mercado e é perceptível que o Ramiz possui ge-
nética oriunda das melhores famílias da raça gir leiteiro, 
tendo um plantel de excelência a nível nacional. São ani-
mais muito produtivos”, afiança o pecuarista.  

Entre os principais animais gir leiteiro destacam-se 
a bela Passarela do Cedro (ESML 37), produtora de 
filhas muito produtivas. Exemplo de sua produção é a 
Chita FIV da 4R’S (EQR 54), ranqueada pelo Sumário 
da 1ª Avaliação Genômica de Fêmeas Jovens e Adultas 
ABCGil/Embrapa 2018 entre as 12 melhores vacas gir 
leiteiro do Brasil. 

“Maior satisfação que eu tenho é ver o investimento 
feito em genética dando retorno. Em termos genéticos, 
não perdemos para ninguém. E eu quero sempre mais, 
não tenho planos de parar. Queremos sempre melho-
rar”, finaliza Ramiz.

Chita FIV da 4R´S

Fábrica FIV da 4R´S
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sem TecnOLOGia nÃO 
há incRemenTO na 
PROduTividade

CLEBER oLIVEIRA SoARES 

C
leber é doutor em Ciências Veterinárias com experiência científica nas áre-
as de parasitologia, doenças zoonóticas, biotecnologia, imunologia e ge-
nômica aplicada à saúde animal. Na Embrapa desde 2001, o profissional 

atua nos últimos 15 anos em gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação para 
o agronegócio. É membro de diversos comitês, conselhos e fóruns nacio-

nais e internacionais, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional, a Rede Global de Pesquisa e Inovação em Sanidade Animal 

(Star-Idaz), e o Conselho Universitário Superior da Universidade Anhangue-
ra. Atualmente, é professor colaborador em programas de pós-graduação em 

diversas universidades, fazendo parte do quadro permanente da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade de Brasília (UNB), além de atuar como 
consultor de revistas científicas nacionais e internacionais, editoras, fundações de amparo 
à pesquisa, instituições de fomento e desenvolvimento, nacionais e internacionais. 

CLáUDIA MoNTEIRo 

no final de 2018, o diretor de Inovação e tecnologia da Empresa 
Brasileira de pesquisa agropecuária (Embrapa) doutor cleber 
oliveira soares foi homenageado com o troféu nelore de ouro, 
conhecido como o oscar da pecuária. a honraria foi entregue 
durante a nelore Fest, em são paulo (sp), e coroou o trabalho 
do profissional, que há quase duas décadas trabalha em prol do 
desenvolvimento do setor. na oportunidade, cleber falou sobre a 
impossibilidade de incrementar a produtividade sem tecnologia.
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Revista Pecuária Brasil . O que 
podemos esperar de inovações 
tecnológicas para pecuária nos 
próximos anos? 
Cleber Soares . A Embrapa tem 
um programa contínuo de pes-
quisa e inovação para pecuária 
brasileira. Temos uma programa-
ção intensa de pesquisas voltadas 
a vários setores e varias áreas 
da cadeia produtiva. Na área de 
genética, por exemplo, temos uma 
parceria intensa com a Associa-
ção Brasileira dos Criadores de 
Zebu (ABCZ) e a Associação dos 
Criadores de Nelore do Brasil 
(ACNB), voltados para o me-
lhoramento das raças zebuínas, 
essenciais para pecuária de corte 
no país. Da mesma forma, temos 
também programas de melhora-
mento para outras raças, como as 
adaptadas. No setor de nutrição 
animal temos programas e tecno-
logias, como a avaliação do consu-
mo residual alimentar, que muito 
em breve estarão disponíveis ao 
produtor. Através de tecnologias 
como essa, será possível avaliar a 
eficiência de conversão alimentar 
dos animais. Tecnologias asso-
ciadas às áreas de melhoramento 
genético das forrageiras tropicais 
também são desenvolvidas com 
liderança no setor. Lançamos re-
centemente o primeiro híbrido da 
braquiária que realmente é resis-
tente às cigarrinhas das pastagens, 
por exemplo. 

PB . Conte mais sobre essa ava-
liação de consumo residual ali-
mentar para bovinos de corte? 
CS . Já temos alguns ensaios 
identificando algumas linhagens 
da raça nelore que possuem mais 
eficiência na conversão alimen-
tar, por exemplo. Mas, esse é um 
programa contínuo, que está em 
constante evolução, promovi-
do em parceria com a ABCZ, as 
centrais de inseminação artificial e 
grandes produtores rurais. 
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PB . E no que diz respeito à 
área de sanidade animal?
CS . Essa é outra área de forte 
atuação da Embrapa. Estamos 
desenvolvendo novos modelos 
de vacinas contra a brucelose 
bovina, um problema sério no 
rebanho brasileiro, com alta 
recorrência tanto em proprie-
dades leiteiras como de corte. 
Promovemos constantemente 
tecnologias para uso massivo 
e detecção rápida de tubercu-
lose bovina; além de técnicas 
de manejo para controle de 
verminoses e parasitoses. A 
Embrapa também lidera um 
programa de controle e pre-
venção da mosca dos estábu-
los, que é um problema sério 
na região central do Brasil, em 
especial nas regiões produto-
ras de cana de açúcar, onde 
esse problema se desenvolve 
mais intensamente.  As ativi-
dades da Embrapa não param. 
Temos um volume grande de 
tecnologias em pleno desen-
volvimento, que estão sendo, 
aos poucos, incorporadas na 
cadeira produtiva, com cada 
vez mais eficiência. 

PB . Ainda existe resistên-
cia ao avanço da tecnologia 
entre os pecuaristas?
CS . De modo geral, nosso 
produtor rural tem um com-
portamento um pouco reti-
cente em relação à tecnologia, 
e isso acontece por vários mo-
tivos. O principal deles é que a 
tecnologia é sempre uma novi-
dade, e é natural que o pecu-

arista analise muito antes de 
aderir. Mas, quando o produ-
tor entende os benefícios que 
determinada tecnologia pode 
trazer para sua propriedade, 
essa resistência tem sido dimi-
nuída. Assim, o produtor rural 
tem cada dia mais adotado 
tecnologias. Destaco que, sem 
a adoção de tecnologia não há 
incremento na produtividade. 
A adoção de tecnologia é vital 
para sobrevivência do produ-
tor rural, e para o pecuarista 
não seria diferente. Muito em 
breve, a eficiência produtiva 
do setor será dada pela ado-
ção e intensificação do uso de 
tecnologias por hectare. 

PB . Em sua opinião, como 
o Brasil pode intensificar 
sua participação no merca-
do mundial de alimentos?
CS . Em termos de produ-
ção e produtividade, hoje nós 
sabemos que nossos produto-
res rurais adotassem 50% das 
tecnologias disponíveis, nós 
dobraríamos nossa produtivi-
dade e produção. No mercado 
da carne, isso significaria 20 
milhões de toneladas por ano. 
Consequentemente, seríamos 
mais produtivos e poderíamos 
alcançar novos mercados. A 
abertura de mercado é inevi-
tável com o crescimento da 
demanda mundial, mas, para 
atender essa oportunidade, 
precisamos olhar para o cam-
po e adotar tecnologia para 
aumentar nossa produtividade 
e competitividade.  
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calEnDÁRIo
eXPO neLORe
uBeRLÂndia
25 a 29 de março 
Uberlândia (MG) 
dagmar-santos@uol.com.br

femec 
26 a 29 de março 
Uberlândia (MG) 
femec.com.br

eXPOaGRO afRuBRa
26 a 28 de março 
Rio Pardo (RS)
expoagro@afubra.com.br

encOnTRO scOT
cOnsuLTORia 
2 a 5 de abril
Ribeirão Preto (SP)
confi namentoerecria.com.br

eXPOGRande 
4 a 15 de abril 
Campo Grande (MS) 
secretarianelorems@gmail.com

inTeResTaduaL
dO GiROLandO 
Campo Grande (MS) 
4 a 14 de abril 
girolando.com.br

eXPOLOndRina 
5 a 14 de abril
Londrina (PR)
expolondrina.com.br

eXPOaGRO
iTaPeTininGa 
5 a 14 de abril 
Itapetininga (SP)
expoagroitape.com.br

PaRecis suPeRaGRO
9 a 12 de abril
Campo Novo do Parecis (MT)
contato@parecissuperagro.com.br

eXPOcOnQuisTa
9 a 14 de abril
Vitória da Conquista (BA)
 (77) 2101 4002

aGROPecRuZ
10 a 15 de abril
Santa Cruz de la Sierra (Bolívia)
fexpocruz.com.bo

aGRishOW 
29 de abril a 3 de maio 
Ribeirão Preto (SP) 
agrishow.com.br

feicaP
30 de abril a 5 de maio 
Três Passos (RS)
feicap.com.br

eXPOsOL
1º a 5 de maio 
Soledade (RS)
exposol.com.br

eXPOinGá 
9 a 19 de maio
Maringá (PR)
expoinga.com.br/expo2019

eXPOZeBu 
27 de abril a 5 de maio
Uberaba (MG)
abcz.org.br

FO
TO

 C
ar

lo
s 

Lo
pe

s
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eXPO cuRveLO
13 a 19 de maio 
Curvelo (MG)
amcz@veloxmail.com.br

aGROTecnOLeiTe
cOmPLem
22 a 24 de maio
Morrinhos (GO)
agrotecnoleitecomplem@complem.
com.br

TecnOaLimenTOs
22 a 24 de maio 
Fortaleza (CE)
feverton.com.br

ROndÔnia RuRaL shOW
22 a 25 de maio 
Ji-Paraná (RO)
rondoniaruralshow.ro.gov.br

camPO GRande eXPO
Campo Grande (MS)
28 de maio a 1º de junho
campograndeexpo.com.br

Bahia faRm shOW 
28 de maio a 1º de junho 
Luís Eduardo Magalhães (BA) 
bahiafarmshow.com.br

eXPOPassOs
1º a 6 de junho 
Passos (MG) 
(35) 3529 2650

PiauÍ eXPOshOW
12 a 15 de junho 
Bom Jesus (PI)
jaciel@rseventos.net.br

eXPOBeL
12 a 21 de julho 
Bela Vista (MS)
sindicatoruraldebelavista.com.br

avesui
23 a 25 de julho 
Medianeira (PR)
avesui@gessulli.com.br

cOnGRessO de 
ZOOTecnia 
23 a 25 de julho 
Medianeira (PR)
zootecniaprecisao.com.br

suPeRLeiTe 
24 a 27 de julho 
Pompéu (MG)
superleitepompeu.com.br

aGROBRasÍLia
14 a 18 de maio 
Brasília (DF)
agrobrasilia.com.br
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ExPOiNEl mG
Promovida de 11 a 23 de fevereiro, a Expoinel 
Minas foi a primeira exposição da raça nelore 
em 2019, e foi promovida no Parque de Ex-
posições Fernando Costa, em Uberaba (MG). 
O evento organizado pela Associação Mineira 
dos Criadores de Nelore (AMCN) e contou 
com o apoio da Associação dos Criadores de 
Nelore do Brasil (ACNB). Foram julgados 
pelo jurado Rodrigo Lopes Cançado 513 ani-
mais (358 fêmeas e 155 machos), de 62 expo-
sitores, vindos de nove estados diferentes.

cONGREssO muNdiAl 
O 19º Congresso Mundial da Raça Brahman reuniu cria-
dores e pesquisadores de várias partes do mundo em Bu-
caramanga, na Colômbia, entre os dias 24 de novembro 
e 4 de dezembro. A programação contou com palestras, 
julgamento de animais, leilões, encontros técnicos, reu-
niões da Federação Internacional de Criadores de Zebu 
(Ficebu) e da Word Brahman Federation. Um dos des-
taques do evento foi o painel internacional, que teve a 
apresentação de casos de sucesso da raça, que no Brasil 
completa 25 anos em 2019. Os participantes conhece-
ram os trabalhos de seleção de tradicionais criatórios, 
como os americanos Hudgins e V8; o mexicano Ran-
cho Chapopote; o paraguaio Centro Genético Las Talas; 
a colombiana Fazenda Grancebu; e o brasileiro Uber-
Brahman. A próxima edição do evento será no Paraguai.
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EtAPA ubERAbA dO 
ciRcuitO mEGAlEitE
Com um número recorde de animais inscritos, a 2ª Ex-
posição Interestadual de Girolando – Circuito Megalei-
te 2018/2019 (Etapa Uberaba) marcou uma nova etapa 
para a raça girolando nas pistas. Participaram 300 ani-
mais, volume 50% superior ao registrado na edição de 
2018. O evento, realizado de 18 a 23 de fevereiro, mar-
cou a estreia nos julgamentos da composição racial CCG 
1/4 Hol + 3/4 Gir, considerada muito importante para a 
formação do girolando.  Participaram 34 exemplares que 
foram julgados pelos jurados Euclides Prata, Fernando 
Boaventura, José Renes, Juscelino Ferreira e Limirio Bi-
zinotto. O torneio leiteiro foi promovido entre os dias 
17 e 20 de fevereiro e teve recorde. Concorrendo com 
outras cinco vacas, Itaúna Teatro FIV da Boa Fé (1/4 
hol + 3/4 gir) superou o feito da campeã de 2018 em 
sua categoria. Pertencente ao expositor Ildo Ferreira, ela 
produziu 191,630 kg e média de 63,877 kg.

Diretoria da Girolando e a primeira Grande Campeã 1/4 da história da raça

NElORE FEst
No ano em que se comemoram os 150 anos de che-
gada do nelore ao Brasil, a homenagem às cinco fa-
mílias pioneiras da raça foi um dos pontos altos da 
Nelore Fest 2018, evento de encerramento das ativi-
dades da raça, realizado no dia 17 de dezembro, em 
São Paulo (SP). Foram homenageadas as pioneiras 
famílias Lemgruber, Rodrigues da Cunha, Machado, 
Carvalho e Garcia Cid. A Nelore Fest também pre-
miou os melhores criadores e selecionadores, além 
de invernistas e confinadores. Representantes das in-
dústrias de insumos, frigoríficos, lideranças do setor 
e autoridades foram reconhecidos pelo trabalho em 
prol da raça nelore e da pecuária brasileira.

Raízes Rurais

shOw RuRAl 
O 31º Show Rural Coopavel recebeu público de 
288,8 mil visitantes no período de 4 a 8 de fevereiro, 
em Cascavel, no Oeste do Paraná. A movimentação 
financeira chegou R$ 2,2 bilhões. Os números são re-
corde para uma única edição da feira, que reuniu 520 
expositores. O 32º evento já tem data para ocorrer, 
será de 3 a 7 de fevereiro de 2020.

Myckael Allan
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itAiPu RuRAl shOw
A 21ª edição da Itaipu Rural Show foi realizada entre 
os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, na cidade de Pi-
nhalzinho (SC), contando com mais de 305 exposito-
res. O evento comemorou os 50 anos da Cooperitaipu, 
promotora da feira. 

FEOvElhA 
A Feovelha em 2019 completou 35 anos comercializan-
do 1650 ovinos, Pinheiro Machado (RS). A média geral 
por animal foi de R$465 (42% a mais do que na edição 
anterior). O faturamento total registrou R$768,8 mil. 
Também houve exposição e julgamento de mais de dez 
raças de ovelhas.  

pecuária 360o

Nathã Carvalho

EsclAREcENdO O
FuNRuRAl 
Em 18 de janeiro, a Associação Brasileira dos Criadores de 
Zebu (ABCZ), em parceria com o Sindicato dos Produtores 
Rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, reuniu mais 180 
em Uberaba (MG) para esclarecimentos sobre o Funrural. O 
evento contou com especialistas das áreas jurídica e contábil. 
Entre eles, o procurador jurídico e chefe de compliance da 
ABCZ, Cláudio Fontoura, o advogado tributarista Marcelo 
Guaritá, o delegado adjunto da Receita Federal de Uberaba, 
Sizenando Ferreira, e o contador Adenílson Furtado.
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SABor E SAÚDE 
Genética

rAçA
sElEÇÃo . GEnÉtIca . cRIaÇÃo . lEIlÕEs

Em qual direção
vai seu rebanho?

#pecBr

DIRECIONAMENTO GENéTICO BEM FEITO
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Escolha da direção correta pode revolucionar os ganhos 
com a pecuária embasada no melhoramento

DIVULGAção E FABIANo BASToS

direcionamento 
genético

RaÇa
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J á diz o dito popular: “se você não sabe 
aonde quer chegar, qualquer lugar está 

bom”. Por isso, ter uma direção é tão 
importante quanto a vontade de chegar 
a algum lugar, e no setor pecuário não 

é diferente. No melhoramento genético, 
por exemplo, o direcionamento da seleção 

é essencial para o desenvolvimento e me-
lhor aproveitamento do rebanho. Seja na produção de 
carne ou leite, saber a direção é o primeiro passo da 
caminhada. 

Fabiano Araújo, diretor técnico da Aval Serviços 
Tecnológicos, afirma que já não há espaço para ama-
dorismo quando o assunto é melhoramento genético. 
“A pecuária não permite mais erros. A atividade precisa 
ser economicamente sustentável ou não sobreviverá. 
Por isso, a melhor e mais necessária atitude é conhe-
cer seu próprio rebanho. O investimento em genética é 
cumulativo, sendo que seu efeito dura por muito tem-
po. Assim sendo, é necessário que o pecuarista tenha 
em mãos todas as informações para que, através de 
uma gestão profissional, possa escolher qual o melhor 
rumo para sua atividade”, explica o profissional. 

Para concretizar com segurança o planejamento do 
direcionamento genético, hoje o pecuarista conta com 
diversas ferramentas. Além do auxílio essencial de um 
profissional da área, tecnologias auxiliam nas decisões 
sobre a direção da seleção do rebanho. Um exemplo 
é o programa Plano Genético, da multinacional cana-
dense Alta Genetics, constituído por análise minuciosa 
do rebanho e dos objetivos de cada propriedade, que 
resulta em um planejamento de quais touros devem ser 

usados nos cruzamentos para evolução genética. 
Saber identificar o melhor touro para cada tipo de 

produção é sempre um desafio para os pecuaristas. 
Nem sempre escolher os touros mais populares signi-
fica necessariamente retorno de produtividade e quali-
dade de produção. Por isso, o programa é constituído 
por análise minuciosa do rebanho e dos objetivos de 
cada propriedade, elaborado por técnicos da empresa. 
A análise personalizada considera a localização, merca-
do regional, manejo, entre outras particularidades para 
determinar o melhor perfil de touro para o produtor. 
O objetivo é maximizar o processo genético e garantir 
lucratividade nos rebanhos.

“A escolha do reprodutor deve estar alinhada com 
os objetivos da fazenda, considerando o tipo de mane-
jo utilizado, a localização, mercado regional, entre ou-
tros. O planejamento é o primeiro e mais importante 
passo para o sucesso do negócio”, explica Tiago Car-
rara, gerente de mercado da empresa.

A escolha dos touros que serão usados para o me-
lhoramento genético do rebanho deve levar em con-
sideração vários fatores. “A flexibilidade no tipo de 
produto a ser vendido: bois gordos, novilhas gordas, 
bezerros, receptoras e touros; e a diversidade no mer-
cado consumidor: frigoríficos, invernistas e criadores, 
são fatores que dificultam o pecuarista em descrever 
os seus objetivos”, explica Rafael Oliveira, gerente da 
Alta.

A grande quantidade de avaliações genéticas trou-
xe à pecuária brasileira a possibilidade de um ótimo 
avanço produtivo, mas, em geral, também geraram 
grandes dúvidas aos produtores pela enorme variedade 
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raça

de sumários, diferenças entre seus índices e quantidade 
de características. “É fundamental que os objetivos de 
seleção visem ao lucro, tanto para os compradores des-
tes animais, quanto para o próprio rebanho”, destaca 
Rafael. 

direção certa
O Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do 

país, com uma produção de 29,7 milhões de animais, 
segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro 
de Estatística de Geografia (IBGE), de 2017. Ao todo, 
o número representa 13,8% da produção nacional, que 
chegou a 214,9 milhões de cabeças de gado naquele 
ano. É no estado com o maior rebanho bovino do país 
que está a Agropecuária Cima, na cidade de Sapezal, 
que possui um plantel de nove mil vacas nelore, fruto 
do investimento em melhoramento genético bem dire-
cionado. 

Há 10 anos, os animais eram abatidos com quatro 
anos, e hoje 60% dos machos são desmamados com 
oito meses, vão para o confinamento e são abatidos 
com 13 meses e média de 18@, sem a utilização de cre-
ep feeding. Os números são resultado de investimento 
planejado, que direcionou o plantel a uma maior efi-
ciência produtiva, através da genética. A aposta foi na 
genética do Katayama Pecuária, primeiro criatório inde-
pendente com 100% de seleção genômica. 

Segundo Diego Cima, engenheiro agrônomo e di-
retor da Agropecuária Cima, o investimento se traduz 
em resultado a campo. “Esses números já nos colocam 
em uma posição privilegiada em relação ao rebanho na-
cional. Nosso índice de desmama também era de 65% 
e hoje está em 80%, acima da média brasileira. Tudo 
isso é resultado do trabalho com a linhagem de touros 
Katayama voltado para matrizes”, detalha.

Diego observa que ao longo dos anos os objetivos 
foram mudando conforme a resposta dos animais. “An-
tes buscávamos bezerros pesados e, como essa carac-
terística já foi atingida, estamos buscando qualidade 
de fêmeas. O foco são as matrizes com boa habilidade 
materna, que emprenhem mais cedo, que tenham maior 
porcentagem de desmame, entre outras características. 
Atingindo isso teremos consequentemente uma evolu-
ção do peso dos animais”, explica.

Fabiano Araújo, diretor técnico da Aval Serviços Tecnológicos
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Genética leiteira
Na produção de leite, a necessidade de orientação e 

direcionamento não poderia ser diferente. Todo detalhe 
pode fazer grande diferença. Prova disso é o índice de 
compatibilidade robótica, que aponta touros que po-
dem gerar filhas mais adequadas ao sistema de orde-
nha robotizada. Lançado pela Genex no Catálogo Leite 
Europeu 2019, o Índice de Compatibilidade Robótica 
(RC$), de exclusividade dos touros da bateria da em-
presa, direciona o melhoramento genético do rebanho 
de produtores que já usam ou pretendem utilizar a or-
denha robotizada. Características como comprimento 
e colocação do teto, maior resistência à mastite, entre 
outros, fazem diferença na rentabilidade da indústria do 
leite.

Para o gerente de produto leite da Genex, Bruno 
Scarpa Nilo, o Índice de Compatibilidade Robótica 
chega ao mercado se antevendo a uma tendência futura 
de evolução das fazendas produtoras de leite. “O fator 
mão de obra em fazendas de leite tem sido um gargalo 
na sua evolução e até mesmo na implantação de novos 
projetos. Com a ordenha robotizada conseguimos ter 
uma maior independência e facilidade da rotina diária. 
O RC$ seleciona touros que irão produzir filhas que 
se enquadram perfeitamente para esse sistema, conse-
quentemente, trazendo mais retorno financeiro, menor 
descarte de vacas, mais saúde e resistência à mastite. 
Com certeza é o futuro de muitos rebanhos nacionais 
trabalhar com um robô realizando a ordenha diária das 
vacas”.

Já na Fazenda Três Pontas, em Presidente Olegário 
(MG), o melhoramento do rebanho tem sido direciona-
do para a obtenção de animais com imunidade superior. 
Com uma produção altamente tecnificada, a proprieda-
de está entre as 50 maiores produtoras de leite do Brasil 
e foi a primeira da América Latina a adotar o sistema 
de ordenha em carrossel. No total, são 1.380 animais 
da raça holandesa no plantel, sendo 625 vacas em or-
denha. A média diária de produção por cabeça é de 31 
litros com a qualidade exigida pelo mercado. O índice 
de proteína está em 3,18 e o de gordura em 3,5, dois 
componentes do leite que vêm sendo valorizados pelos 
laticínios que pagam uma bonificação maior por eles.
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Anteriormente, a fazenda tinha como foco da sele-
ção do rebanho animais de melhor conformação. Ago-
ra, a busca é por touros de maior imunidade e fertilida-
de. “Assim, está sendo possível elevar a rentabilidade 
da fazenda, pois as filhas desses reprodutores são mais 
longevas, resistentes a doenças, produzem colostro de 
alta qualidade e conseguem uma recuperação rápida em 
casos de mastite”, explica Luiz Fernando Oliveira, pro-
fissional da empresa de genética Semex, que auxilia a 
propriedade a fazer um planejamento genético utilizan-
do touros de imunidade elevada que serão acasalados 
com as melhores vacas do rebanho, selecionadas com 
base em características como saúde, produção e fertili-
dade, dentre outras.

Segundo o médico-veterinário da propriedade, Ál-
varo Shiota, a melhora genética do rebanho é visível. 
“As novas gerações de primíparas e vacas de primeira 
cria têm produções bem melhores que das fêmeas das 
gerações anteriores”, diz. Os avanços genéticos permi-
tiram à fazenda, que está na atividade há 35 anos, con-
solidar o projeto de expansão do negócio, cuja proposta 
é chegar a 1,2 mil animais em ordenha.

Em Carmo do Paranaíba (MG), a Fazenda Bravi-
nhos também tem direcionado a seleção do rebanho 
de 450 animais para a obtenção de vacas mais saudá-
veis.  A produção diária é de 36 litros/vaca. “Estamos 
realizando acasalamentos corretivos para produzirmos 
animais de alta produção, de grande saúde e boa con-
formação. As bezerras com melhor saúde conseguem 
ficar mais tempo na propriedade, melhorando a renta-
bilidade”, assegura Cristiano Couto, médico-veterinário 
da fazenda.

O proprietário da fazenda, Daniel André da Silva, 
lembra que entrou para a pecuária leiteira em 1997 ape-
nas com o propósito de garantir matéria-prima para a 
sorveteria que tinha na cidade. “Acabei gostando e vi 
que podia produzir com qualidade se investisse em ge-
nética”, lembra Daniel, que foi presidente da coopera-
tiva local por 12 anos. Hoje, o leite produzido na pro-
priedade consegue atingir bons índices de sólidos totais, 
chegando a 3,71 de gordura e 3,21 de proteína, tudo 
graças a um correto direcionamento genético. 

Fazenda Bravinhos utiliza programas inovadores para selecionar melhores vacas
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pela primeira vez no mundo, cientistas conseguiram identificar quais são os 
genes que controlam características como o sabor da carne, sua suculência, 

maciez, bem como o acúmulo de gorduras saudáveis e
gorduras nocivas à saúde

DIVULGAÇÃO

O gene do sabor 
e da saúde

raça
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“Em termos mundiais, nossa pesquisa é a pri-
meira que consegue identificar os genes que regu-
lam a qualidade, o sabor, a quantidade e o tipo de 
gordura na carne em bovinos. Não há outros gru-
pos, no Brasil ou no exterior, com resultados simila-
res”, afirma o geneticista Luiz Lehmann Coutinho, 
coordenador do Centro de Genômica da Esalq. A 
pesquisa busca acelerar o melhoramento genético 
do gado nelore, para a produção de carne de me-
lhor qualidade, para que, no médio prazo, resulte 
na elevação dos lucros dos pecuaristas brasileiros.

“Nosso objetivo final é, daqui cerca de três 

Brasil atingiu mais uma con-
quista científica notável e pio-

neira. É a primeira vez que se 
identificam, no mundo e para 

qualquer raça de bovino, os genes 
do sabor e dos componentes nutri-

cionais da carne. Com objetivo de produzir uma 
carne bovina que seja mais saborosa e mais saudá-
vel, com menor teor de gordura nociva à saúde, há 
oito anos pesquisadores brasileiros conduzem esse 
estudo, que foi recentemente publicado no tradi-
cional periódico científico BMC Genomics. 

Este estudo fornece novos insights sobre a li-
gação entre o conteúdo do genótipo e do acúmulo 
de gordura na carne, identificando regiões genômi-
cas de importância particular e fatores reguladores 
associados. Estas novas descobertas fornecem no-
vos conhecimentos sobre os processos biológicos 
associados a variantes genéticas e mecanismos 
associados à deposição de gordura intramuscular 
em mamíferos. O avanço permitirá o uso da bio-
tecnologia para realizar melhoramentos com mais 
precisão no intuito de obter animais com desempe-
nho zootécnico aprimorado e que ofereçam carne 
de melhor qualidade, características extremamente 
interessantes para o mercado.

Entre os quesitos de qualidade, a maciez, a 
quantidade e o tipo de gordura intramuscular in-
fluenciam o sabor e a suculência da carne, bem 
como seu valor nutricional, o que agrega valor de 
mercado para o produto. O Brasil é o maior ex-
portador mundial de carne bovina (em volume). 
Sua vantagem competitiva deve-se, principalmente, 
ao custo de produção do bovino brasileiro, que é 
um dos mais baixos do mundo. Para ampliar ainda 
mais a sua participação no mercado internacional, 
os pecuaristas brasileiros precisam adequar sua 
produção de carne aos padrões estabelecidos pelos 
importadores. 

Por isso, esse estudo conduzido pela Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP) e Embrapa Pecuária Sudeste visa identificar 
justamente quais são os genes que regulam todas 
aquelas características na carne do gado nelore, que 
compõe a maior parte do rebanho de corte na-
cional. Após anos de investigação, tal objetivo foi 
finalmente alcançado, e os pesquisadores identifi-
caram centenas de genes responsáveis pelo sabor, 
maciez e qualidade da carne de bovino.

o
Geneticista Luiz Lehmann Coutinho, coordenador do Centro de Genômica 
da ESALQ



#pecBR | MARÇO/ABRIL 201950

raça

anos, oferecer aos pecuaristas brasileiros a oportunidade 
de melhorar seus rebanhos e lucros, com vistas à produ-
ção de carne que seja mais macia e gostosa ao paladar do 
consumidor, e também muito mais saudável”, afirma o 
pesquisador.

O trabalho de seleção de 30 de touros e duas mil vacas 
da raça com as características desejadas para a pesquisa, e 
que geraram os 800 novilhos dos quais se coletou amos-
tras de carne e sangue para a investigação genética, ficou 
sob a responsabilidade da pesquisadora Luciana Correia de 
Almeida Regitano, da Embrapa Pecuária Sudeste, em São 
Carlos (SP).

Segundo ela, a pesquisa conseguiu juntar a informação 
dos marcadores de DNA com a informação da quantidade 
de RNA de cada gene no músculo do animal. Essa cone-
xão permitiu elaborar o mapa do genoma do nelore para 
identificar as regiões que mais interferem no nível de ex-
pressão do gene, o que a ciência chama de eQTL (Expres-
sion Quantitative Trait Loci). A cientista ressalta que esse 
trabalho fecha uma lacuna no conhecimento 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 subcutâ-
nea, para a eficiência alimentar ou outras características vi-
síveis), descobriu-se que não existem genes dentro delas”, 
explicou Luciana. Ou seja, aqueles pontos do genoma que 
mais afetam a variação de maciez, de quantidade de gor-
dura, de concentração de ferro e outras características são 
desertos gênicos.

A grande lacuna são os fatores de regulação da expres-
são. Quando a pesquisa mapeia essas regiões, está mapean-
do 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 produtivo ou menos produtivo.
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os leilões do futuro
Inovações deixam comercial ização de animais superiores 

geneticamente mais eficiente e lucrativa

as tendências para 

Divulgação

raça
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empre em busca de aperfeiçoar e profis-
sionalizar o setor, pecuaristas produtores 
de genética constantemente estão inves-
tigando qual a melhor maneira de comer-
cializar animais. Embora não haja uma 

fórmula única de sucesso, novas iniciativas 
vêm surgindo para modernizar a venda de 
exemplares de genética diferenciada. 

Exemplo dessa tendência é a Trajano Sil-
va Remates, que em 2018 realizou seu primeiro leilão 
pela ferramenta Trajano Web, nova aposta da empresa 
em canais de comercialização. O remate foi transmi-
tido pelo site da leiloeira, ao vivo. O objetivo é que 
a partir de agora os investidores e parceiros possam 
realizar os seus remates virtuais ou presenciais direto 
no canal de transmissão do escritório de remates. 

O diretor da Trajano Silva, o leiloeiro Gonçalo Sil-
va, afirma que mais uma vez a empresa busca a inova-
ção e cria essa nova rede de transmissão via internet, 
ao vivo, com o objetivo de ter um contato maior com 
os seus clientes. “É basicamente um contato para que 
a gente tenha uma maior interação e, principalmente, 
um novo canal de vendas e de atendimento aos nossos 
clientes”, destaca.

Em Goiás, também surgiu um modelo diferente 
dos leilões convencionais. A Embrapa e a Associação 
Goiana dos Criadores de Zebu (AGCZ) em parceria 
com a Arroba Leilões, a Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ) e a Associação Nacional 
de Criadores e Pesquisadores (ANCP) promoveram 
o Leiloshopping de Touros Jovens “A Excelência em 
Eficiência Genética”, em setembro de 2018. Com 
pré-lances pelo site da TV Arroba e posterior con-
solidação dos lotes e transmissão via internet, o novo 
modelo de negócio obteve excelente receptividade e 
sucesso de vendas. O formato ainda contribuiu para a 
diminuição dos custos do evento, viabilizando e otimi-
zando os resultados. 

Foram ofertados 63 touros das raças nelore e ta-
bapuã oriundos de diferentes criatórios do Brasil Cen-
tral. O evento foi realizado no Centro de Desempenho 
Animal do Núcleo Regional da Embrapa Cerrados, 
localizado na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo An-
tônio de Goiás (GO). A média de venda dos touros 
nelore foi de pouco mais de R$11 mil; e a de touros 
tabapuã, R$9,6 mil, o que resultou no faturamento to-
tal de R$497,9 mil. Desse valor, 8% são destinados a 
serviços contratuais realizados pela Embrapa e os de-

S

Cláudio Magnabosco, coordenador do evento Leiloshopping da Embrapa

Diretor da Trajano Silva, o leiloeiro Gonçalo Silva

Pesquisador da Embrapa Cerrados, Cláudio Karia
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mais valores são dos criadores que cedem seus animais 
para participar do teste de desempenho animal.

Segundo o pesquisador da Embrapa Cerrados 
Cláudio Magnabosco, coordenador do evento, a ideia 
de realizar um LeiloShopping de Touros Jovens em 
vez de um simples leilão visou dar mais transparência 
às vendas, uma vez que os animais estiveram expos-
tos virtualmente na página da Arroba TV na internet 
15 dias antes do evento. “No dia do Leiloshopping, 
presencialmente ou via internet, os lances puderam 
ser consolidados ou não. A grande vantagem é que o 
produtor não precisa ficar no afã da batida do mar-
telo. Ele tem muito mais tempo para decidir sobre as 
compras, analisando, com muito mais minúcia, cada 
lote que possa contribuir em sua fazenda”, explica. “É 
um evento de transferência de tecnologia e genética de 
fazendeiro para fazendeiro, porém, com tecnologia”, 
acrescenta Cláudio. 

Qualidade genética 
Os chefes gerais da Embrapa Cerrados, Cláudio 

Karia, e da Embrapa Arroz e Feijão, Alcido Wander, 
ressaltaram a importância do LeiloShopping e da sin-
tonia da Embrapa com os produtores rurais. Cláudio 
destacou que o evento é a finalização de uma estraté-
gia de transferência de tecnologia. “Colocamos nesses 
animais todo o conhecimento sobre indicadores de 
desempenho animal para que o pecuarista possa fazer 
boas escolhas e incrementar o rebanho. Ele pode es-
colher o animal que mais se adapta às suas condições 

ou que poderá suprir as carências (de seu sistema) ad-
quirindo um touro desses”, disse.

Para Alcido, o LeiloShopping é a materialização dos 
resultados da avaliação de animais visando à identifica-
ção daqueles que podem oferecer maior eficiência para 
os criadores. “Por meio da utilização de animais com 
melhores indicadores de desempenho, conseguiremos 
melhorar a qualidade e a eficiência de nossos sistemas 
produtivos. Na agricultura e pecuária de hoje, e mais 
ainda nos próximos anos, não há espaço para a produ-
ção ineficiente. Temos que buscar, cada vez mais, traba-
lhar com genética e sistemas de produção que favore-
çam a qualidade com eficiência”, comentou.

Para o coordenador do LeiloShopping, o pesqui-
sador Cláudio, a parceria técnica entre a Embrapa, os 
criadores e as instituições promotoras do desenvolvi-
mento animal tem gerado bons resultados: “Trabalha-
mos em prol da obtenção e da identificação de animais 
melhoradores, não importando a associação e a varia-
ção genética. Queremos oferecer o melhor animal, o 
mais lucrativo. A gente se esmera nisso, seja nelore, seja 
tabapuã”, afirmou.

Os touros, com idade média de 24 meses, se destaca-
ram pelo desempenho individual em características de 
crescimento, reprodução, funcionalidade, morfológicas 
e de carcaça durante as avaliações a pasto da 20ª edição 
do Teste de Desempenho de Touros Jovens (TDTJ) da 
Embrapa, realizada entre junho de 2017 e abril de 2018. 
Os animais também estão sendo avaliados para eficiên-
cia alimentar desde o início de julho deste ano.
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RaÇa

terá 1º sumário de Fêmeas

Documento trará avaliações genéticas das melhores
matrizes puras de origem (po) da raça

o
Programa de Melhoramento Gené-
tico do Senepol (PMGS) terá impor-

tantes inovações em 2019 para au-
xiliar os criadores na seleção de seus 

rebanhos. Depois de anunciar que o 
Sumário de Touros, cujo lançamento 

ocorrerá no segundo semestre, trará 
pela primeira vez DEPs Genômicas dos animais ava-
liados, agora, a Associação Brasileira dos Criadores de 
Bovinos Senepol (ABCB Senepol) está publicando o 
1º Sumário de Fêmeas da raça. O documento trará as 
avaliações genéticas das 100 melhores matrizes Puras 
de Origem (PO), com base nas informações das ca-
racterísticas relacionadas à produção e reprodução das 
progênies das matrizes.

Para o presidente da entidade, Pedro Crosara Gus-
tin, o Sumário de Fêmeas é mais um marco histórico 
do senepol no Brasil. “O PMGS está alinhado com a 
demanda do mercado por carne de qualidade, saudá-
vel, saborosa e nutritiva. Com base nessas premissas, o 
programa tem dado condições e orientado os criadores 
na escolha dos melhores indivíduos de acordo com os 
seus objetivos de seleção. O Sumário de Touros tem 
sido uma ferramenta importante, mas, sabemos que 
não se faz bons indivíduos apenas com o conhecimen-
to e o uso de reprodutores geneticamente superiores. 
Há, também, a necessidade de selecionar e usar, de for-
ma técnica e criteriosa, os outros 50% da genética apli-
cada em um acasalamento, ou seja, a fêmea. Com um 
nível de acurácia confiável, elencamos as 100 melhores 
doadoras para que os criadores conheçam as principais 
matriarcas do senepol, ou seja, as ‘formas’ necessárias 
para produzir indivíduos em linha com o que o merca-
do e o pecuarista de commodities desejam”, assegura.

Para a elaboração do Sumário de Fêmeas, foram 
consideradas as melhores matrizes PO de acordo com 

sEnEpOl

o Índice de Qualificação Genética (IQG), que atende-
ram aos seguintes critérios adicionais: ter ao menos 10 
filhos com registros válidos de P120, PD ou PS incluí-
dos na avaliação genética e ter tido ao menos um filho 
nascido no ano de 2017. O documento traz sete tabelas, 
nas quais todas as fêmeas estão classificadas por IQG 
(ordem decrescente do índice e ordem alfabética), além 
das 30 melhores para Peso à Desmama (PD), Total 
Materno à Desmama (TMD), Peso ao Sobreano (PS), 
Área de Olho de Lombo (AOL) e Espessura de Gor-
dura Subcutânea (EGS). A base de dados utilizada para 
gerar as DEPs foi a das avaliações genéticas de 2018, a 
mesma aplicada para o Sumário de Touros 2018.

Esta é a primeira vez que as avaliações genéticas das 
fêmeas são disponibilizadas publicamente. Desde 2011, 
o Programa Geneplus/Embrapa gera as avaliações 
genéticas das matrizes e produtos, mas, o acesso era 
restrito aos seus proprietários. A expectativa é que os 
selecionadores da raça façam uso dessas informações 
para promover o progresso genético em seus rebanhos. 
“Ressalto que a contribuição do Sumário de Fêmeas 
somente se dará caso as informações veiculadas no re-
latório sejam efetivamente usadas pelos pecuaristas nas 
decisões de seleção dentro de seus rebanhos. Caso con-
trário, será um investimento sem retorno”, alerta o pes-
quisador da Embrapa Gado de Corte e gestor técnico 
do Programa Geneplus/Embrapa, Gilberto Romeiro 
de Oliveira Menezes.

Os criadores com fêmeas classificadas no Sumário, 
cujo rebanho seja participante do PMGS, receberão a 
certificação PMGS Approved. “Este selo tem como 
objetivo reconhecer o esforço do criador em produ-
zir indivíduos diferenciados dentro da raça e capazes 
de agregar para a evolução dos rebanhos”, esclarece 
o superintendente técnico da ABCB Senepol, Celso 
Menezes.
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bAtE REcORdE históRicO
ExpORtAçãO

os embarques de carne 
bovina brasileira para o 

exterior em 2018 somaram 
1,64 milhão de toneladas, o 
maior volume já exportado 
na série histórica iniciada 

em 1997

Divulgação

A
s exportações brasileiras de carne bovina 
fecharam 2018 com 1,64 milhão de tone-
ladas exportadas, volume 11% acima do 
registrado em 2017, segundo dados da As-
sociação Brasileira das Indústrias Expor-
tadoras de Carnes (Abiec). O resultado 
representa o maior volume já exportado 
pelo Brasil e consolida a posição do país 
como principal exportador mundial do 

produto. Foi o maior volume já exportado do alimento 
entre todos os países exportadores. Em receita, o valor 
alcançou US$6,57 bilhões, crescimento de 7,9% frente ao 
resultado de 2017. 

“Os bons resultados são frutos de um trabalho de me-
lhoria em todas as etapas do processo produtivo, que nos 
permite cumprir as mais exigentes regras internacionais 
com uma carne de qualidade e competitiva”, ressalta o 
presidente da Abiec, Antônio Jorge Camardelli. Os melho-

carne
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res resultados desse ano foram registrados no segundo 
semestre, com destaque para o mês de setembro, cujos 
embarques somaram 178 mil toneladas e faturamento 
de US$700 milhões. O resultado representa crescimen-
to de 31,75% em volume e 25,86% em faturamento 
ante o mesmo período do ano passado.

Hong Kong e China se revezam como o principal 
destino da carne bovina brasileira. Em volume, Hong 
Kong foi o principal destino, representando 24% do 
total embarcado pelo Brasil, somando quase 395 mil 
toneladas. Já a China foi o principal destino consideran-
do o faturamento, representando 22,63% do total, com 
US$1,49 bilhão. 

No geral, as exportações do agronegócio atingiram 
o valor recorde nominal de US$101,69 bilhões em 2018, 
com crescimento de 5,9% em relação aos US$ 96,01 
bilhões exportados em 2017. O recorde anual anterior 
ocorreu em 2013, quando o país exportou US$ 99,93 
bilhões em produtos do setor. 

De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações 
Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), as vendas para a China expli-
cam o comportamento da balança do agro. As expor-
tações para o país aumentaram US$ 9 bilhões. O valor 
supera o aumento US$ 5,67 bilhões registrado no mer-
cado externo de alimentos como um todo.

No complexo soja, o grão foi o principal produto 
exportado com volume recorde de 83,6 milhões de to-
neladas. Segundo o boletim da Secretaria, o incremen-
to na quantidade exportada não ocorreria sem a forte 
demanda chinesa. O consumo chinês cresceu de 53,8 
milhões de toneladas, em 2017, para 68,8 milhões de 
toneladas, em 2018, com aumento de 15 milhões de to-
neladas de soja em grãos.

A participação do agronegócio representou 42,4% 
do total das vendas externas brasileiras no ano. As 
importações do setor registraram retração de 0,8%, 
somando US$14 bilhões. Como resultado, o saldo da 
balança comercial do setor foi de US$87,6 bilhões 
(+7,1%).

Perspectivas
Depois de fechar 2018 registrando recorde nas ex-

portações de carne bovina in natura, o setor pecuário 
nacional aposta, agora, em incremento nas vendas do-
mésticas da proteína em 2019, de acordo com pesquisa-
dores do Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), da Esalq/USP. O fundamento vem 
das perspectivas de retomada da economia nacional, 
que tende a elevar o poder de compra da população.

Projeções do Banco Central indicam crescimento de 
2,5% do PIB neste ano. Além disso, espera-se controle 
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da inflação e taxa de juros em baixa, favorecendo inves-
timentos. O setor também está de olho na mudança de 
governo (que gera perspectivas de melhora nos indicado-
res econômicos), na maior safra nacional de grãos (que 
tende a reduzir os custos com a ração, importante insumo 
de confinamentos) e na possível diminuição na oferta de 
animais (em decorrência do maior abate de fêmeas) – estes 
últimos fatores, inclusive, podem melhorar as margens de 
produtores no correr de 2019.

Esse contexto tende a aumentar a renda da população 
e, consequentemente, estimular o consumo de carnes, es-
pecialmente bovina. O setor espera incremento também 
na demanda por carne premium. Neste caso, isso se deve 
à mudança de padrão do consumidor brasileiro nos últi-
mos anos, que busca cada vez mais padronização, maciez 
e precocidade da carne, o que, por sua vez, exigiu uma 
modificação também no padrão de produção. 

O mercado internacional continua sendo o maior foco 
do setor. O Brasil vem se consolidando cada vez mais no 
contexto internacional. Em 2018, o país embarcou o re-
corde de 1,353 milhão de toneladas de carne in natura, 
registrando faturamento de US$ 5,6 bilhões. Isso se deve 

ao fato de o país conseguir ofertar elevado volume da 
carne e de qualidade. 

Ainda no front externo, para 2019, está a favor do 
Brasil o dólar valorizado e a dificuldade de outros países 
em ofertar carne com custo baixo e em volume. Atual-
mente, os principais concorrentes do Brasil, como Es-
tados Unidos, Argentina, Paraguai, Uruguai e Austrália 
(este último enfrentando severas secas e aumento nos 
abates de fêmeas), operam com preços mais altos, favo-
recendo a competitividade brasileira. 

Já no confinamento, de acordo com o Cepea, o pe-
cuarista deve ficar atento principalmente no segundo se-
mestre. Isso porque a expectativa de uma safra maior de 
grãos e a sinalização do mercado futuro de preços fir-
mes para setembro e outubro de 2019 tendem a elevar 
o volume de animais a serem confinados, o que poderia 
pressionar os valores da arroba. 

Por enquanto, as projeções do Cepea (utilizando 
como base dados de 11 confinamentos acompanhados 
ao longo de 2018) mostram que os números de renta-
bilidade devem ser positivos para 2019, desde que haja 
gestão de preços por parte do pecuarista.  Consideran-
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do-se o preço de boi magro de R$2,2 mil cabeça, peso de 
14,7 arrobas, ganho de peso diário de 1,7 kg, 95 dias de con-
finamento e 55% de rendimento de carcaça, a rentabilidade 
pode chegar a 10,85% no período. Foram considerados cus-
to de diária por animal de R$9,26, preço do milho em maio 
(de R$36/saca de 60 kg) e o do boi gordo em outubro/19 
(de R$158,05/arroba).

Ainda de acordo com o Cepea, nesse sentido, o setor 
pecuário nacional acredita que China e Hong Kong, impor-
tantes demandantes de proteína bovina, devem seguir im-
portando a carne brasileira, assim como observado ao longo 
de 2018. Soma-se a esse cenário a reabertura do mercado 
russo às carnes brasileiras e a habilitação de novas plantas de 
bovinos para o mercado chinês.

Pelo lado da oferta, o maior abate de animais ao longo 
de 2018, especialmente de fêmeas (novilhas), traça um ce-
nário de oferta mais restrita, o que também pode sustentar 
os preços internos da arroba. Por outro lado, o aumento de 
produtividade de animais nascidos pode garantir uma boa 
oferta de carne em 2019.
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em foco
Dry aged 

pesquisas avaliam processos e características
da carne maturada a seco

DIVULGAção

caRnE
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o processo de maturação a seco ain-
da é recente no Brasil. Não exis-

tem protocolos de segurança e qua-
lidade, nem legislação específica para 

regulamentá-lo. Além disso, há muitas 
dúvidas sobre os parâmetros do pro-

cesso de maturação e seus efeitos no 
produto final. Acompanhando o que 

existe de novo no cenário externo e interno, pesquisa-
dores da Embrapa Pecuária Sudeste estão iniciando es-
tudos com a carne maturada a seco, também conhecida 
como “dry aged beef ”. Em parceria com a Faculdade 
de Engenharia de Alimentos (FEA) da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), o centro de pesquisa 
vai avaliar características sensoriais, como maciez, sabor 
e aroma dessa carne.

Para otimizar as pesquisas sobre o tema, a Embra-
pa Pecuária Sudeste e a Unicamp estão unindo esforços 
em busca de um entendimento mais aprofundado. O 
professor Sérgio Bertelli Pflanzer Júnior, da Faculdade 
de Engenharia de Alimentos, está avaliando diferentes 
sistemas de maturação, entre eles o de maturação a seco, 
estudando parâmetros como congelamento, tempera-
tura, umidade relativa e tempo de estocagem, dentre 
outros, visando desenvolver protocolos de maturação 
específicos a serem utilizados pela indústria frigorífica 
nacional. A partir dos parâmetros estabelecidos, serão 
avaliados os aspectos sensoriais e percepção do consu-
midor em relação à carne maturada a seco.

Segundo a pesquisadora da Embrapa Renata Tieko 
Nassu, a ideia é medir os compostos voláteis e meta-
bólitos formados durante o processo de maturação, 
responsáveis pelo sabor e aroma, e, assim, conhecer o 
efeito dos diferentes parâmetros de processo nas carac-
terísticas sensoriais desse produto. Além dessas análi-
ses, estão previstos testes de preferência e percepção do 
consumidor sobre a carne dry aged ainda no primeiro 
semestre deste ano.

Os resultados vão contribuir para incrementar os 
conhecimentos sobre a maturação a seco e seus efeitos 
na qualidade da carne, bem como a percepção do con-
sumidor, já que as pesquisas realizadas têm apresentado 
resultados variados quanto aos aspectos sensoriais desse 
produto.

carne maturada a seco
A maturação é utilizada para melhorar as caracterís-

ticas sensoriais da carne. Nesse processo, ocorre a ação 
de enzimas musculares endógenas, presentes no mús-
culo e que contribuem para transformações na textura, 
principalmente. Pode ser úmida (wet aging) ou realiza-
da a seco (dry aging). A mais usada é a úmida, com o 
produto embalado a vácuo e refrigerado. No método a 
seco, tradicionalmente a carne é refrigerada sem emba-
lagem, exposta às condições controladas de temperatu-
ra, umidade e tempo.

Comparando-se os dois processos, a carne maturada 
a seco perde cerca de 20% do seu volume, tem alto cus-
to de produção e, após a maturação, existe a necessidade 
de remoção das superfícies ressecadas (aparas). No en-
tanto, pela maciez e sabor diferenciado, está associada a 
nichos de mercado mais exigentes e dispostos a pagar 
altos preços pelo produto.
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Uniformidade de lotes e padrão chama atenção na primeira 
edição do concurso de carcaças carne charolês certif icada

NATHã CARVALHo

Charolês no gancho

Araça charolês fez jus ao slogan “a cruza que 
dá padrão” no 1º Concurso de Carcaças 
Carne Charolês Certificada, realizado em 
dezembro de 2018 no Frigorífico Verdi, 
em Pouso Redondo (SC). A uniformida-
de dos lotes e das carcaças foi o destaque 
principal. O concurso contou com a par-
ticipação de 169 animais entre fêmeas, 
machos castrados e machos inteiros, 

provenientes de dez produtores do estado de Santa Catarina 
que utilizam o charolês como raça pura ou em cruzamentos.

De acordo com o coordenador do programa Carne 
Charolês Certificada, o engenheiro agrônomo Eldomar 
Kommers, o evento atingiu todos os objetivos. “O padrão 
dos animais foi muito bom. Considerando que foi o primei-
ro concurso de carcaças chancelado pelo programa Carne 
Charolês Certificada no Brasil, com certeza foi uma ação 
muito importante para a raça no país”, comenta. 

Considerado um passo importante no desenvolvimen-
to de diferentes raças bovinas, os programas de certificação 
contribuem para o aprimoramento da qualidade da carne 
brasileira e permitem a entrega de produtos diferenciados 
e padronizados ao consumidor. “Todas as raças que estão 
evoluindo no Brasil possuem seus programas de carne, não 
poderia ser diferente com o charolês. Estamos batalhando 
para que o programa evolua, evolução essa que já pode ser 
observada pelo crescimento no número de abates realizados 
em relação ao ano passado, com uma evolução de 30% no 
número de carcaças certificadas”, salienta Eldomar.

Os animais contaram com avaliação pré e pós abate, 
incluindo critérios como padrão racial, uniformidade, con-
formação e acabamento. Entre as fêmeas, o lote campeão 
foi composto por 11 novilhas do produtor Cleiton Zager, 
de Curitibanos (SC), que somou 77,50 pontos. Em segundo 
lugar, um lote composto por 10 animais de propriedade de 
Jamil Deud Júnior, de Abelardo Luz (SC), com 73,50 pon-
tos. O peso médio dos dois lotes de fêmeas foi de 222kg. 
Na categoria de machos castrados, o lote campeão somou 
98 pontos, composto por 10 animais oriundos do produtor 

Fernando de Oliveira Viganó, de São Bernardino (SC), 
que também conquistou os 2º e 3º lugares. O peso médio 
dos sete lotes de machos castrados participantes ficou em 
263kg. Entre os machos inteiros, destaque para lote tra-
zido pelo produtor Samuel Reisdorfer, da Agropecuária 
Carboni de Videira (SC), composto por 14 animais que 
somou 83,21 pontos. Dois lotes produzidos por Ari Pari-
senti, de Herval do Oeste (SC) ficaram com a segunda e a 
terceira colocação. Com peso médio de 286kg, os machos 
inteiros foram representados por seis lotes. Do mesmo 
produtor, a carcaça mais pesada do evento foi provenien-
te de um macho inteiro com 370,5kg. Todos os animais 
vencedores possuíam dente de leite.

caRnE
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LEiTE
nUtRIÇÃo . pRoDUÇÃo . oRDEnHa

A alimentação delas 
VACAS LEITEIRAS E SUAS ExIGêNCIAS NUTRICIoNAIS 

#pecBr
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leite

A AliMEntAçãO
uma das contas mais caras da propriedade leiteira é a dieta dos animais, e, 

por isso, ela precisa ser bem planejada

A
alimentação inadequada ou insufi ciente do rebanho é responsá-
vel pelo baixo desempenho da produção brasileira de leite, espe-
cialmente nas pequenas e médias propriedades. O problema foi 
considerado o mais importante da pecuária leiteira nacional por 
técnicos e pesquisadores que atuam no Balde Cheio, programa 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
que capacita profi ssionais da extensão rural.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) apontam que o Brasil tem pouco mais de um mi-

lhão de propriedades leiteiras, responsáveis pela produção de 35 bilhões 
de litros de leite por ano. Segundo o pesquisador da Embrapa Glauco 
Carvalho, apenas a metade desse contingente pode ser considerada de 
produtores comerciais (que entregam leite aos laticínios). 

“Embora o Brasil tenha fazendas com produtividade comparável à 
dos maiores países do mundo, a grande maioria dos produtores brasi-

Fotos CaRlos lopes e Divulgação 

dO REbANhO dE lEitE
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leiros tira em torno de 100 litros por dia”, diz o pesquisador. E são essas 
pequenas e médias propriedades que sofrem o problema da alimentação 
do rebanho.

O Balde Cheio, programa que permitiu esse diagnóstico, completou 
20 anos em 2018 e já atendeu cerca de dez mil pecuaristas. O pesquisador 
da Embrapa Pecuária Sudeste Artur Chinelato, idealizador do programa, 
já visitou centenas de propriedades no país e afi rma que a alimentação 
dos animais é a principal responsável pela baixa produtividade das fazen-
das que ingressam no Balde Cheio. É tão comum que o cientista criou até 
uma brincadeira com os produtores que aumentam a produção quando 
corrigem a alimentação do rebanho: pedir perdão às vacas por as terem 
tratado tão mal.

A afi rmação de Artur é compartilhada por todos os técnicos e pesqui-
sadores do programa. O engenheiro-agrônomo Walter Miguel Ribeiro, 
coordenador do Balde Cheio em Minas Gerais pela Federação de Agri-
cultura do Estado de Minas Gerais (Faemg), insiste em suas palestras que 
a genética só vai se tornar um gargalo quando a vaca estiver sendo alimen-
tada com qualidade e quantidade sufi cientes.

“Às vezes a vaca não mostra sua qualidade genética em termos de 
produção de leite porque está passando fome”, alerta. Segundo ele, os 
produtores acreditam que, para produzir muito, o animal tem que comer 
ração; por isso, não se preocupam em ter um bom volumoso (capim, 
silagem, feno com bom teor de nutrientes) na propriedade, ou mesmo 
água de qualidade.

“Visitamos muitas fazendas onde os animais ainda bebem água em 
córregos ou em buracos cheios de lama”, relata, frisando que em condi-
ções assim, o resultado da produção é infl uenciado diretamente.

Orientação que transforma
No entanto, os técnicos do programa afi rmam que a questão da ali-

mentação do rebanho pode ser revertida e se obter resultados rápidos. É 

Pesquisador da Embrapa Glauco Carvalho
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Artur Chinelato, pesquisador da Embrapa e 
idealizador do programa Balde Cheio

o que pensa o engenheiro ambiental Adriano Ferreira da Silva, 
que está há três anos no Balde Cheio prestando assistência a 
produtores no Triângulo Mineiro. Adriano cita como exem-
plo desse tipo de problema a propriedade familiar Estância do 
Vovô, em Prata (MG). Quando o técnico conheceu a proprie-
dade, viu que havia ali muito investimento em equipamentos, 
mas, o pasto era mal manejado e insuficiente para o rebanho.

A Estância do Vovô, tocada por Paulo Oliveira e sua mulher, 
Talita, foi herança da esposa. Para ficar mais próximo da mulher 
e dos dois filhos, há sete anos, ele resolveu largar a profissão de 
fotógrafo especialista em imagens aéreas para se tornar produ-
tor de leite. Com a visão de que produção elevada só se con-
segue com investimento em máquinas, comprou ordenhadeira 
mecânica, tanque de expansão, silos e montou um sistema de 
irrigação para cinco hectares. Chegou a produzir 1,2 mil litros 
diários de leite, mas, sem orientação técnica adequada, não con-
seguiu obter lucro. Para piorar, o rebanho foi contaminado por 
Trypanosoma. Perdeu animais e a produção despencou. Preci-
sou vender vacas para pagar dívidas.

Em 2015, chegou ao seu pior momento. Restavam seis va-
cas em lactação, uma tremenda frustração com a atividade e 
completa descrença nas tecnologias. “Já estava praticamente de-
sistindo da pecuária de leite”, relembra o produtor. Foi quando, 
em visita a uma fazenda em Araxá (MG), conheceu o Balde 
Cheio. 

O engenheiro ambiental Adriano visitou a Estância do 
Vovô e constatou que havia sérios problemas de gestão na pro-
priedade e o rebanho estava mal alimentado, não responden-
do ao seu potencial produtivo. “Nossa primeira recomendação 
foi reduzir a área de pastagem para um hectare, economizando 
água, tempo e dinheiro”, conta. A principal orientação passada 
ao produtor foi que adotasse as técnicas corretas de manejo do 
pasto, que incluíam a adubação, de acordo com a análise do solo 
da propriedade.

Com a alimentação adequada, de acordo com o número 
de vacas da propriedade, a Estância do Vovô foi se recuperan-
do economicamente e o fluxo de caixa passou a ser positivo. 
Atualmente, a produção gira em torno de 300 litros por dia, 
com 16 vacas em lactação. A área total da propriedade soma 69 
hectares, com dois hectares de Tifton irrigado, divididos em 18 
piquetes. As vacas são mestiças, com a produção variando de 10 
a 30 litros por animal.

Sob a orientação técnica do Balde Cheio, junto com a ali-
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mentação, a Estância do Vovô solucionou uma série de 
outros problemas relacionados à gestão da propriedade e 
mantém em dia todas as anotações econômicas e zootéc-
nicas. A propriedade se tornou uma Unidade Demons-
trativa do programa e é referência para outros produtores.

como calcular o pasto
De modo geral, as pastagens rotacionadas são a for-

ma mais comum para alimentar o rebanho. A área de 
pastagem depende da capacidade de investimento do 
produtor. As adubações para recuperar a fertilidade do 
solo precisam ser mantidas. A área máxima trabalhada no 
primeiro ano é definida pela seguinte equação: número 
de vacas em lactação dividido por dois, e o resultado deve 
ser dividido por dez, que é a lotação mínima de vacas por 
hectare, esperada em pastagens corretamente adubadas 
e manejadas. Por exemplo, um rebanho com média de 
20 vacas em lactação ao longo do ano deve trabalhar no 
primeiro ano com um hectare de pastagem rotacionada.

Cada propriedade deve definir qual o alimento volu-
moso será utilizado no período de menor produção das 
gramíneas forrageiras tropicais. As opções podem ser ca-
na-de-açúcar, palma forrageira, feno ou silagens. O uso 
de alimentos concentrados também é estudado caso a 
caso, considerando o nível de produção, a qualidade do 
volumoso e a viabilidade econômica local.

alimentação na transição 
O período de transição (intervalo que corresponde 

a três semanas antes e três semanas após o parto de um 
animal) é considerado um dos momentos mais impor-
tantes e críticos durante o ciclo produtivo, uma vez que 
os animais passam por diversas alterações metabólicas e 
fisiológicas preparando-se para a futura lactação.

De acordo com a especialista Lidiane Maciel, analista 
da Quimtia Brasil, empresa especializada na fabricação 
de insumos para nutrição animal, no caso das vacas, por 
exemplo, o pré-parto é um período de grande atenção. 
É o estágio de maior demanda de nutrientes para a sín-
tese de colostro, leite e primordial para que ocorra rege-
neração da glândula mamária. “É a fase em que poderá 
garantir que se alcance o máximo potencial produtivo”, 
explica. 

Lidiane explica ainda que, durante essa etapa de tran-
sição, há aumento das exigências energéticas e declínio 
no consumo alimentar dos animais. “Em situações onde 
as vacas estão com escore corporal elevado, os animais 
tendem a ter maior queda de consumo alimentar, além 
de maior probabilidade de apresentarem problemas du-
rante o parto e doenças metabólicas, como cetose, febre 
do leite, deslocamento do abomaso e falhas reprodutivas 
no pós-parto. O mesmo pode ocorrer com vacas com 
escore muito baixo, pois é no terço final da gestação que 
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Fábio Magnani produz leite orgânico em Pirassununga (SP)

ocorre 80% do crescimento fetal, sobrando pouca prote-
ína e energia para recuperação do peso”. 

Para chegar a um peso ideal mediano e garantir uma 
produção animal de excelência neste período, a alimen-
tação adequada é um ponto crucial. Segundo a analista, 
a adoção de um balanceamento de nutrientes na dieta 
do pré-parto também auxiliam na prevenção das doen-
ças metabólicas durante o pós-parto. “A recomendação 
atende a uma dieta com maior concentração de cálcio e 
com Diferença Catiônica-Aniônica da Dieta (DCAD) 
negativa, ou seja, é importante fornecer sais aniônicos 
ao núcleo mineral (principalmente cloro e enxofre), que 
tendem a acidificar o pH sanguíneo e consequentemente 
reduzir a incidência de febre do leite”, aconselha.

Ela afirma ainda que é importante substituir alimentos 
com teor de potássio elevado (como as leguminosas) e 
remover fontes de cátions (como bicarbonato de sódio),  
limitar o consumo de concentrado de 0,5 a 1,0% PV e 
garantir o fornecimento de silagem de ótima qualidade.

“Após o parto, as vacas tendem a aumentar a quanti-
dade de produção de ácidos, devido a maior ingestão de 
concentrado da dieta, portanto, é primordial que seja for-
necido uma dieta com DCAD positivo, para que ocorra 
o tamponamento do sangue. É importante que sejam 
formuladas dietas a base de forragens de alta qualidade 
associadas a concentrados que evitem a ocorrência de 
acidose ruminal, mantendo a produtividade e a saúde do 
animal”, finaliza.

Leite orgânico
O pecuarista Fábio Magnani resolveu apostar na pro-

dução de leite orgânico em sua propriedade, localizada 
em Pirassununga (SP). “O leite orgânico tem um preço 
duas vezes maior que o convencional e é um bom nicho 
para se investir, mas o principal gargalho desse tipo de 
produção é a alimentação das vacas”, conta. 

Para garantir uma boa nutrição para seu rebanho, Fá-
bio plantou lablab em consorciação com sorgo. A lablab 
é uma leguminosa com dupla aptidão, que pode ser uti-
lizada tanto como adubo verde, principalmente fixando 
nitrogênio no solo, tanto como para alimentação do gado 
de corte e leite. Até fevereiro, é considerado um bom 
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momento para plantar a lablab para ser utilizada como 
banco de proteína durante o inverno, na entressafra das 
pastagens, para manter o bom rendimento dos animais.

A leguminosa também é procurada por produtores 
orgânicos de leite, que utilizam a planta junto com gramí-
neas para silagem. “A lablab tem ainda a função de me-
lhorar e fertilizar o solo, pois fixa até 100 toneladas/ha 
de nitrogênio, e ainda auxilia no controle das plantas da-
ninhas, suprimindo a necessidade da capina mecânica”, 
explica José Aparecido Donizeti, engenheiro agrônomo 
e diretor comercial da Piraí Sementes, uma das principais 
fornecedoras de sementes de lablab no Brasil. 

No início de 2019, na propriedade de Fábio, as plantas 
foram colhidas e transformadas em silagem. “Oferece-
mos como alimentação verde e foi bem aceita pelos ani-
mais. A produção de leite deu uma recuperada depois da 
inclusão da leguminosa nos cochos”. 

A experiência foi tão positiva que ele vai plantar uma 
segunda safra para fazer silagem para o inverno. A legu-
minosa também está sendo semeada junto com o milho. 
“Faremos ainda uma terceira safra de inverno, provavel-
mente de aveia, sem a necessidade de adubação, apro-
veitando os benefícios que a lablab trouxe para o solo”, 
afirma o pecuarista.
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Raça imprime 
fertilidade, ganho 

de peso, rusticidade 
e conformação 

em cruzamentos 
direcionados para o 
frigorífico, seja com 

taurinos ou zebuínos

sindOLandO
enchendo o balde

Divulgação

leite
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o
sindi é um zebuíno de ori-
gem paquistanesa, que está 

no Brasil há mais de um sé-
culo. Já muito usado em todo 

território nacional para o 
cruzamento industrial direcio-

nado ao frigorífico, a raça tam-
bém está ganhando cada vez 

mais espaço na pecuária leiteira. 
Isso porque o sindi é de dupla aptidão, conseguindo 
bons resultados tanto na balança quanto no balde. 

Uma nova tendência que está sendo explorada es-
pecialmente no sudeste é o cruzamento com o gado 
holandês, tradicionalmente conhecido pela sua grande 
capacidade de produzir leite em grandes quantidades. 
Somado ao sindi, o gado de origem europeia ganha 
mais rusticidade e se torna o sindolando. De acordo 
com informações da Associação Brasileira de Criado-
res de Sindi (ABCSindi), novilhas sindolando registram 
produção de até 25 kg de leite com 10 dias de trato 
suave.

Em 2009, a Associação Brasileira de Criadores de 
Zebu (ABCZ) anunciou o registro dos primeiros ani-
mais oriundos do novo cruzamento. Em 2014, quem 
começou a apostar forte na cruza foi Adáldio Castilho, 
tradicional selecionador de sindi em Novo Horizonte 
(SP), que já havia feito testes com o cruzamento anos 
antes, e desde então tem produzido bons exemplares 
através das duas raças. 

Em 2018, o criador levou o sindolando para estrear 
na ExpoZebu, maior feira de gado zebuíno do mundo. 
O cruzamento participou do Concurso Leiteiro, e cha-
mou atenção pelo pequeno porte e grande rusticidade, 
além da produção. A Grande Campeã foi Arte FIV da 
Estiva, da seleção Castilho. Ela produziu um total de 
113,62 kg de leite, perfazendo a média de 37,87 kg/dia.

“O cruzamento pode ser um grande aliado na valo-
rização da atividade e no produto final. Há muito tempo 
já fiz vários testes de sindi com holandês, o que sempre 
resultou em ótimas produtoras de leite, com boa lacta-
ção, persistência, muito rústicas, resistentes e de cascos 
fortes”, afirma Adáldio, que comenta que a pecuária lei-
teira precisa se valorizar para continuar existindo.

“Minha família tirou leite de sindi por muito tempo 
para pagar folha de pagamento da fazenda. As fêmeas 
do plantel da minha família sempre produziram leite. 
Em 1973, a vaca Lagosta da Estiva, mãe de Everede 
da Estiva, produzia média de 14,2 kg comendo cana e 
rolão de milho. Em qualquer rebanho sindi, de 20% a 
30% manifesta muita aptidão para o leite. Então, não 

quer dizer que existe a linhagem leiteira e a de carne. É a 
mesma, boa para as duas funções”, esclarece. 

Diretor secretário da Associação Brasileira dos Cria-
dores de Sindi (ABCSindi), Arthur Abdon Targino afir-
ma que a raça sindi vai muito bem em qualquer tipo de 
cruzamento. “Na produção de leite a raça imprime fer-
tilidade, rusticidade e não são tão exigentes para manu-
tenção. Os bezerros têm mais valorização no mercado 
e se o produtor souber escolher um touro provado na 
produção de leite, o volume se mantém bastante satis-
fatório, e ainda há a vantagem de que as vacas muito 
provavelmente serão positivas para o A2”, explica.

Adáldio Castilho, tradicional selecionador de sindi de 
Novo Horizonte (SP) aposta no cruzamento
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nova tecnologia 
NA NUTRIÇÃO ANIMAL, NOVA ALTERNATIVA É APRESENTADA

oTiMiSMo
impulsiona paÍs 
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nova leguminosa 
desenvolvida no país 
recupera pastagens, 

engorda o gado e aumenta a 
produtividade de leite 

allan Ramos, gustavo BRaga, Jaqueline veRzignassi, 
RoDRigo alva e Rosângela simeão

u
ma cultivar de leguminosa que 
serve de forragem para solos de 

média fertilidade, tem alto poten-
cial para fixação biológica de nitro-
gênio (FBN) e pode acrescentar ao 

solo até 248 kg do elemento por hec-
tare, anualmente. Essas são as carac-

terísticas do Estilosantes Bela, cultivar 
desenvolvida pela Embrapa Cerrados 

(DF) e pela Embrapa Gado de Corte (MS), em parceria 
com a Associação para o Fomento à Pesquisa de Melho-
ramento de Forrageiras (Unipasto). A nova cultivar surge 
como opção para a recuperação de pastagens degradadas, 
contribuindo para melhorar o desempenho de bovinos de 
corte ou leiteiros por meio do uso em consórcio com pas-
tagens de gramíneas, como braquiárias, ou como banco 
de proteína.

O nOvO AliADO 
da agropecuária brasileira

zona rural
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A novidade foi desenvolvida com objetivo de melhorar 
o desempenho de bovinos e reduzir os custos de insumos. 
“Um dos maiores ganhos dessa cultivar é a fixação de ni-
trogênio e a incorporação de matéria orgânica ao solo, o 
que ajuda na recuperação das pastagens”, destaca o pes-
quisador da Embrapa Celso Dornelas. Ele explica que um 
dos problemas na pecuária é a degradação dos pastos e o 
seu custo de manutenção. Essa cultivar é rica em proteína, 
pois hospeda um gênero de bactéria que consegue utilizar 
o nitrogênio encontrado na atmosfera, incorporando-o ao 
solo. Isso reduz os gastos com adubos, possibilita o maior 
ganho de peso nos animais e contribui para a redução dos 
impactos ambientais.

“Nas áreas marginais do ponto de vista ambiental, po-
demos cultivar o Estilosantes Bela, uma planta forrageira 
rústica e de menor exigência em solos férteis. Ela permi-
tirá incorporar as áreas menos produtivas aos sistemas de 
produção ou elevar o patamar de produtividade das áreas 
atuais”, reforça o pesquisador da Embrapa Allan Kardec 
Ramos. A nova cultivar tem ainda apelo para os sistemas de 
produção de base agroecológica para a produção de carne 
ou leite ou com restrições ao uso de fertilizantes minerais 
nitrogenados. Por estabelecer naturalmente a simbiose com 
bactérias do solo fixadoras de nitrogênio, as sementes não 
precisam ser inoculadas para o plantio.

Ganho de peso 
Em Planaltina (DF), o pesquisador Gustavo Braga ava-

liou em duas fases o efeito do consórcio BRS Paiaguás e 
Bela sobre o ganho de peso de bovinos nelore em recria. 
Na primeira fase, o ganho de peso vivo (PV) foi em mé-
dia 23% superior na pastagem consorciada (0,430 kg PV/
cabeça/dia) em relação à pastagem solteira (0,350 kg PV/
cabeça/dia). O ganho de peso por área foi de nove arrobas 
por hectare ao ano na pastagem em monocultivo e 10,8 
arrobas, na pastagem consorciada, para uma taxa de lotação 
média de 1,4 unidade animal de 450 kg/ha.

Na segunda etapa, o material foi introduzido na pasta-
gem em monocultivo e reintroduzido na consorciada, por 
meio de plantio direto, e o ganho de peso foi superior ao 
da pastagem em monocultivo e aos resultados obtidos na 
primeira fase (0,490 e 0,570 kg de peso vivo por cabeça por 
dia, respectivamente), provavelmente em razão da maior 
participação da leguminosa na massa de forragem (máximo 
de 50% na pastagem com introdução e de 30% na pastagem 
com reintrodução). A recomendação dos pesquisadores é 
adotar entre 20% e 50% da leguminosa em relação à pasta-
gem cultivada.

Leguminosa forrageira é capaz de fixar até 248 kg de 
nitrogênio no solo por hectare 

Pesquisador da Embrapa Celso Dornelas
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Gustavo explica que a reintrodução da cultivar na pas-
tagem foi necessária porque a persistência dela é de aproxi-
madamente dois anos e meio. “Ainda assim, mesmo após o 
seu desaparecimento, a leguminosa propiciou por dois anos 
e meio um efeito positivo indireto no desempenho animal”, 
complementa o pesquisador. Além disso, a introdução por 
plantio direto é uma alternativa para o pecuarista que busca 
melhoria na qualidade da dieta animal e incremento no ganho 
de peso do rebanho, principalmente, em pastos que com per-
das de produtividade e declínio da qualidade e quantidade de 
forragem.

Já em Campo Grande (MS), os testes passaram por dois 
períodos secos e chuvosos e o consórcio foi com a Brachiaria 
decumbens cv. Basilisk, muito adotada em propriedades de 
pecuária extensiva. “Percebeu-se que o material suporta os 
solos argilosos”, observa a pesquisadora Marta Pereira. Ela 
informa que, após 60 dias de plantio, a forrageira está apta 
para pastejo por bezerros.

Além do Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, o ma-
terial foi testado na região Amazônica, no estado do Acre. 
Constatou-se que a leguminosa não é recomendada para áreas 
alagadas e se adapta melhor a regiões bem drenadas. Também 
ocorreram experimentos no Piauí, com desempenho inferior 
se comparado aos resultados do Mato Grosso do Sul e Dis-
trito Federal, mas, a cultivar serve como feno manual e mis-
turado ao capim para alimentação de animais em pequenas 
propriedades rurais do Semiárido. O Estilosantes Bela passou 
ainda por testes em Sete Lagoas (MG), entretanto, não tolera 
tão bem o frio.

mais 10% no balde
Para gado leiteiro, o pesquisador da Embrapa João Paulo 

Soares avaliou a produção de vacas mestiças (¾ holandês/
zebu) em lactação (peso vivo médio de 538 kg) consumindo 
silagem de milho e com acesso controlado, entre as duas or-
denhas, a banco de proteína de estilosantes. Durante o perío-
do avaliado, o banco de proteína teve disponibilidade média 
da leguminosa de 3,4 a 4,7 t/ha. Para efeito de comparação, 
também foram avaliados o fornecimento exclusivo de silagem 
e de silagem com concentrado na quantidade de 1,6 kg/vaca/
dia.

Bancos de proteína são áreas cultivadas com leguminosas 
adaptadas ao pastejo e às condições de clima e solo do Cer-
rado. Fornecem forragem suplementar de maior valor nutri-
tivo, especialmente em relação ao suprimento de proteína, na 
estação seca ou chuvosa, para bovinos criados em pastagens 
cultivadas e nativas.

Os resultados mostraram que o uso do Estilosantes Bela 
como banco de proteína associado à silagem propiciou au-
mento de 3% a 10% na produção de leite por vaca em relação 

Pesquisadora Marta Pereira testou a cultivar em Mato Grosso do Sul

zona rural
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ao fornecimento exclusivo de silagem (9,7 e 9,5 kg/vaca/
dia em 2015 e 2016, respectivamente, versus 8,8 e 9,2 kg/
vaca/dia nos mesmos anos).

Nos dois anos de avaliação, o consumo diário de si-
lagem por litro de leite diminuiu (de 0,88 kg/dia/100 kg 
PV e 0,70 kg/dia/100 kg PV no tratamento silagem ex-
clusiva para 0,67 kg/dia/100 kg PV e 0,63 kg/dia/100 kg 
PV no banco de proteína), mostrando efeito de substitui-
ção de 10% a 30% da silagem. Já o tratamento silagem 
com concentrado proporcionou as maiores produções 
de leite (12,5 kg e 12 kg/vaca/dia em 2015 e 2016, res-
pectivamente).

“O estudo mostrou que além de aumentar a produ-
ção de leite, o banco de proteína tem o potencial de re-
duzir os custos de produção na propriedade leiteira por 
possibilitar a diminuição da quantidade de silagem a ser 
fornecida aos animais”, diz João. 

Segundo os pesquisadores, com a nova cultivar, am-
pliam-se as opções de leguminosas forrageiras e tem-se 
uma melhor delimitação dos ambientes e das cultivares 
de estilosantes recomendadas para o Cerrado, graças aos 
seus diferenciais adaptativos.

mercado 
O Bela é o terceiro estilosantes desenvolvido pela 

Empresa. O uso de leguminosas forrageiras tem pouca 
tradição e limitada adoção no país. Por isso, com o novo 
material, a Embrapa pretende apresentar ao produtor os 
benefícios da tecnologia e sua correta implantação.

Uma das vantagens dessa cultivar é a baixa hospe-
dabilidade para nematoides, como Pratylenchus bra-
chyurus, podendo ser usada em seu manejo. “Há estima-
tivas de que mais de 10% da produção de soja mundial 
seja perdida por ação de nematoides. No Brasil, essa es-
timativa gira em torno de dois milhões de toneladas por 
ano. Por isso, uma solução para redução dessas perdas 
cria uma expectativa positiva em relação às leguminosas 
forrageiras”, afirma Vitor Del Alamo Guarda, pesquisa-
dor da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. 
Ele destaca que não somente os pecuaristas estão com 
expectativas em relação ao Estilosantes Bela, mas tam-
bém os agricultores. Fato endossado pelo presidente da 
Unipasto, Pierre Patriat, que prevê a comercialização de 
sementes a partir de 2020.
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OtimismO nO

Índice de confiança no 
agronegócio brasileiro bate 

recorde e atinge patamar 
mais elevado desde 2013

Cna, tony oliveiRa e WenDeRson aRaúJo

D
esde o início da série que mede a con-
fiança do agronegócio brasileiro (IC 
Agro), pela primeira vez o otimismo 
é recorde em todos os elos da cadeia 
– agricultores, pecuaristas e indústrias 
antes e depois da porteira. O IC Agro 
encerrou o 4º trimestre de 2018 mar-
cando 115,8 pontos, o que representa 
alta de 15,4 pontos sobre o 3º trimestre. 

A série histórica do índice foi iniciada em 2013 e, de acor-
do com a metodologia do estudo, resultados superiores a 
100 pontos demonstram otimismo e, quando ficam abaixo 
dessa linha, indicam pessimismo. O IC Agro é um indica-
dor medido pela Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e Organização das Cooperativas Brasi-
leiras (OCB).

AgRO

zona rural
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Segundo Paulo Skaf, presidente da Fiesp, o resul-
tado reflete, principalmente, a percepção extremamen-
te otimista do setor em relação à economia brasileira, 
uma das variáveis de maior peso para a formação do 
índice. “Foi possível constatar, de fato, um sentimen-
to de euforia. As entrevistas foram realizadas no final 
de novembro e início de dezembro, pouco depois das 
eleições presidenciais – e a vitória de Jair Bolsonaro ali-
mentou a expectativa de um novo ciclo de crescimento 
econômico e de um ambiente de negócios mais favo-
rável a partir de uma agenda de reformas estruturais”, 
avalia. O crescimento na confiança observada no final 
de 2018 só é comparável ao constatado em meados de 
2016, com a posse de Michel Temer na Presidência da 
República.

O índice de confiança do produtor agropecuário 
(agrícola e pecuário) teve alta de 12,1 pontos, para 113,8 
pontos, mostrando que houve disseminação do otimis-
mo, com crescimentos sensíveis em praticamente todas 
as variáveis avaliadas. No entanto, o destaque ficou com 
a melhora da avaliação sobre a economia do Brasil, um 
dos aspectos com maior peso para a formação do ín-
dice. Segundo Márcio Lopes de Freitas, presidente da 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o re-
sultado reflete a expectativa do setor agropecuário em 
relação à agenda indicada pelo novo Governo, seja para 
o setor, seja para a economia como um todo.

O Índice de Confiança dos produtores agrícolas 
atingiu 115,2 pontos, avanço de 9,2 pontos. Desde o 
último trimestre de 2017, o indicador é superior a 100 
pontos, na faixa considerada otimista pelo estudo. No 
entanto, vale destacar que, dentre os aspectos levanta-
dos, os custos de produção destoaram do panorama de 
otimismo. A confiança nesse item está no nível mais 
baixo já registrado, muito próximo ao patamar que se 
encontrava em 2015, quando uma desvalorização do 
real aumentou os preços dos insumos, fortemente atre-
lados ao dólar. 

As boas expectativas com relação à produtividade, 
por outro lado, foram suficientes para sustentar a me-
lhora no índice. As entrevistas, em sua quase totalida-
de, foram realizadas antes da seca observada em alguns 
estados produtores, em um momento importante do 
desenvolvimento da lavoura. “Por isso, para o próximo 
trimestre, consideramos alguma retração na confiança 
advinda da quebra de safra em importantes regiões pro-
dutivas como o Paraná e o Mato Grosso do Sul e de um 
possível aumento nos custos de produção para a safra 
2019/2020”, complementa Márcio. 
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Entre os pecuaristas, houve um incremento de 20,7 
pontos, para 109,6 pontos. Dos 21 trimestres em que o 
estudo já foi realizado, esta é apenas a terceira vez em que 
o índice dos pecuaristas fechou acima de 100 pontos. O 
crédito, a produtividade e as condições gerais da economia 
sustentaram o inédito nível de confi ança.

Já para o Índice da Indústria (antes e depois da por-
teira) a alta foi de 18 pontos sobre o 3º trimestre de 2018, 
atingindo 117,3 pontos. As indústrias antes da porteira 
(insumos agropecuários – máquinas e equipamentos agrí-
colas, fertilizantes, defensivos e sementes) apresentaram 
avanço de 27,6 pontos, para 122,9 pontos, refl etindo o 
bom desempenho desse ramo de atividade ao longo do 
ano.

Para fertilizantes, por exemplo, segundo dados da As-
sociação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA), o 
volume entregue no mercado interno cresceu 3,9% no 
acumulado de janeiro a outubro de 2018 (último dado 
disponível) em comparação ao mesmo período de 2017. 
No caso dos fabricantes de defensivos, as empresas co-
meçaram a safra 2018/2019 num mercado mais enxuto, 
encerrando um período de duas ou três safras de estoques 
elevados de produtos. Além disso, as entrevistas para o Ín-
dice de Confi ança mostram que nesta safra os produtores 
estão mais preocupados com o controle de pragas e do-
enças do que em anos anteriores. Em relação às máquinas 
agrícolas, o crescimento foi de 25% na produção e de 11% 
nas vendas totais do ano, segundo a Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

O índice das indústrias depois da porteira (alimen-
tos) passou de 101,0 pontos no terceiro trimestre para 
114,8 pontos no último trimestre de 2018, alta de 13,9 
pontos. Embora menor do que as empresas de insu-
mos, o aumento não deixa de ser expressivo, já que o 
ano de 2018 foi desafi ador para a maioria das indústrias 
deste segmento, com margens apertadas e ambiente de 
negócio ruim, causados pela greve dos caminhoneiros 
e pelas incertezas trazidas pela guerra comercial entre 
EUA e China, dentre outros fatores. 

“Mesmo com a melhora bastante signifi cativa na 
percepção das condições gerais da economia no últi-
mo trimestre do ano, ainda persiste uma preocupação 
quanto às condições do negócio em particular, o que 
impediu um avanço ainda maior do índice da indústria 
depois da porteira”, avalia Roberto Ignácio Betancourt, 
diretor titular do Departamento do Agronegócio da 
Fiesp.
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q
uando o assunto é zebu, 
ele é uma referência, seja 
na Bolívia ou no Brasil. 
Boliviano nascido em Santa 

Cruz, casado com Gabriela 
e pai de Fernanda e Carlos 
Andres, Fernando Baldomar 
é médico veterinário e zootec-

nista pós-graduado em Julgamento de Zebuí-
nos pelas Faculdades Associadas de Uberaba 
(Fazu). Iniciou sua carreira na agropecuária 
em Uberaba (MG), o que o levou a conhecer 
de perto o zebu. Naquela época ele ainda não 
sabia, mas, esse conhecimento o levaria a ser 
uma importante personalidade para o cresci-
mento do setor em toda América do Sul, em 
especial no seu país de origem, e no Brasil, 
país vizinho onde o profissional se graduou 
e conquistou importantes parcerias. 

Depois de graduado, voltou para Bolívia e 
começou a trabalhar na Associação Boliviana 
de Criadores de Gado Zebu (Asocebu), onde 
está há mais de vinte anos. Iniciou sua car-
reira no cargo de auxiliar, sendo rapidamente 
promovido para técnico, e hoje é superinten-
dente da entidade representativa. Com uma 
rotina atribulada, Fernando já esteve nos Es-
tados Unidos, Costa Rica, México, Equador 
e Argentina a trabalho, sempre com objetivo 
de divulgar o zebu.

Hoje com 44 anos e quase metade de sua 
vida dedicada ao zebu, o profissional olha com 
satisfação para o passado e entusiasmo para os 
desafios futuros. “Meu maior desafio como pro-
fissional é internacionalizar o zebu boliviano. 
Não só como uma opção de excelente genética, 
mas, também como opção de produtividade e 
qualidade”, afirma. 

Em 2018, seu trabalho rendeu o Mérito 
ABCZ ExpoGenética, um dos mais importan-
tes méritos concedidos pela entidade para per-
sonalidades que contribuem com o crescimento 
do zebu mundialmente. “O elo com o Brasil 
traz produtividade e inovação para Bolívia, e é 
sempre um aprendizado e um prazer estar em 
contato com meus amigos e parceiros brasilei-
ros”, diz.

Através desse trabalho em prol do melhora-
mento genético do rebanho zebuíno da Bolívia, 
Fernando criou gosto pela seleção, e hoje essa 
é a parte favorita dele na profissão. Por isso, 
há algum tempo já investe na área, inicialmente 
em uma parceria familiar. Mas, agora, a partir 
de 2018 e com mais força em 2019, o profissio-
nal adquiriu uma propriedade e está investin-
do em produzir um forte plantel de zebuínos, 
com seleção voltada para o corte. Dessa manei-
ra, Fernando agora dá mais um passo na sua 
história de grandes contribuições para pecuária 
boliviana. 

Referência 

Fernando Baldomar salguero
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Celso, Nabih e Jorge Edna, Helena, Mariko, Aline, Lucy, Maria e Maria Tereza Noelia, Jaime, Aciole e Zenilda  

Sérgio, Dalila e Luís Carlos Bruno e Paula  Adilson, Lise e Nabih

Maria José, Dorival e Darci

Gustavo, Joaquim, Thiago e Murilo Grácia e Cleber Beatriz, Gabriel, Iara e Arnaldinho

Cicinato, Naum e Paulo Fernanda e Paulo Rosane, Betina e Carlão

Flávia, Cícera, Joaquim e BrunoMachadinho e Cláudio

socIal
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Simone e Bavaresco Regina Nunes Franco Eurico, Silvestre, João Maurício e Paula

 Dindo, João, Hélio e Bruno Geovana, Eny, Amanda e Victor Maria Helena, José olavo e João Leopoldino

Marcelo, Firmino e Bill Maurício e ValNeider, Cris, Gilmar, Leonardo e Gilmara
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Paulo, Heitor e João Rogério, José Aparecido e Renato Victória, Dalilinha, Mariana, Valtinho, Dalila, 
Clementina e José Carlos

Paulo, Teresa e Beto Arnaldinho, Jorge, osvaldinho, Tereza e Monastério Gerusa, Maria Clara, Maria Júlia e João

Cláudia, Bruna, Ciça e Bettina

orlando Giordane, Moises, Flávio Salim, 
Adriana Martinelli, Isnei Faria

Michele, Vado e Júlia Pedro e Adir 

Teodora e Luiz Humberto Walter, Fabiano e Fatinha  Camilo, Wander, André, Fausto e Daniel

Marcos Montes, Marília, Heloísa e Paulo PiauMercês, José Afonso, Alexandre, Adriano, Marcela, Inês e 
Henrique 

socIal
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Adriano, Maria Teresa e Renata Felipe, Júnior, Carlos, Douglas, José e Ronaldo Rubens Lessa, Joel Jorge, Iraci Cunha e Alexandre Lacerda

Maria , Thuane e Paula Cláudio e Sabrina Fernando, Helena, Marjori

Plauto e Cleitinho Arnaldinho com o Grupo Guzera Centro Sul
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Cassiano, Patrícia e Rebeca Léo Chaves e João Gabriel Cassiano e Fernando Tardioli

“O sucesso de nosso criatório e deste leilão está 
embasado na genética dos melhores criatórios do país, 

e agora é nosso papel retribuirmos isso para o mercado. 
Agradecemos imensamente a todos os parceiros, 

colaboradores e amigos, que fizeram a segunda edição 
ser ainda melhor que a primeira!”

Cassiano Terra Simão
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Maria Eduarda, Catarina e Isabela Cintia, Mônica, Cassiano, Patrícia, 
Marjorie, Gabriela e Daniela

João Paulo, Zé Luiz e Cassiano

Marco Paulo, José Roberto, Cassiano e Vital Costa Thom, Cassiano e Marcelo Barbará Mônica, Cintia, Cassiano, Celso, Rogério, Isabel, Nádia e Kiko

Marcelo, Ricardo, Cassiano, Marcelo e Alexandro

Cláudia e Patrícia Marcelo e Juliana Geraldo, Fernando e Lourenço

Mafrinha e Celso Renata e Adáldio Patrícia Carneiro e Patrícia Simão

Rodrigo, José Luiz e Emiliano  Rubens, Cassiano, Rubens, Thom e Jorge
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ponto DE vIsta

Renato conchon, coordenador do núcleo
Econômico da confederação nacional

da agropecuária (cna)

“o setor agropecuário sofreu alguns fatores 
climáticos ao longo da última safra em 

2018 e isso comprometeu um crescimento 
mais robusto. Temos que lembrar também 

que no meio do ano houve greve dos 
caminhoneiros, uma eleição presidencial que 

trouxe volatilidade para o câmbio e isso fez 
com que o setor se retraísse. Essa conjuntura 
de fatores fez com que o PIB da agropecuária 

não crescesse mais. Em 2017, os demais 
setores apresentaram queda, e em 2018, 

todos os setores apresentaram crescimento, 
sobretudo o setor de serviços. Então é um 

sinal bastante importante de que a economia 
brasileira está saindo da recessão”.
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“Temos o desafio de elevar a 
produtividade, em um momento que 
as exigências ambientais são cada vez 

maiores e há uma redução de terras 
disponíveis para a pecuária”.

alberto pessina, presidente da 
associação de confinadores (assocon)

“O fato de o Brasil ser hoje o maior exportador de carne do mundo de-
ve-se em boa parte aos investimentos feitos pelos pecuaristas no melho-
ramento genético do rebanho nacional. Só em 2018 as vendas de sêmen 
bovino cresceram 14% no País, chegando a quase 14 milhões de doses 
comercializadas. Vale lembrar que a inseminação é usada largamente 
no mundo inteiro, inclusive em humanos, sem qualquer problema”.

carlos vivacqua, gerente executivo da associação 
Brasileira de Inseminação artificial (asbia)

“Quanto mais avança a sofisticação do 
consumo de alimentos, mais oportuna torna-

se a adoção de estratégias compartilhadas 
por parte do produtor rural, seja com 

outros produtores (ações coletivas), com a 
agroindústria, ou distribuição e serviços de 

alimentação. Tudo com um sentido bem 
objetivo e prático: integrar e cooperar para 

gerar valor. É o click na internet reverberando 
na produção do campo. Talvez trazendo 

demandas mais rigorosas de rastreabilidade 
dos produtos, de melhor gestão de processos 
na propriedade, monitoramento de insumos 

utilizados e, mais do que nunca, boas práticas 
produtivas. Pressão da ponta da cadeia sobre o 

produtor, mas, ao mesmo tempo provendo-o 
de maior resiliência”.

coriolano Xavier, membro do conselho científi-
co agro sustentável (ccas) e 

professor da EspM

“Já ficou comprovada a vocação para o 
empreendedorismo e o cooperativismo 

do agro brasileiro. Com a confiança 
restaurada, o segmento ganha condições 
de desempenhar bem seu papel de mais 

importante ator na garantia da segurança 
alimentar do planeta”.

José luiz tejon, estrategista de
 marketing rural, publicitário e jornalista
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românticos ou pragmáticos?

Decio Luiz Gazzoni

membro do conselho científico agro sustentável (ccas), 
engenheiro agrônomo e pesquisador da embrapa

homas Malthus nasceu em 1766 e mor-
reu em 1834. Era filho de agricultor, o 
que – apesar de ser professor de econo-
mia política – seguramente o inspirou 

a formular a famosa teoria malthusiana, 
contida no “Ensaios Sobre o Princípio 
da População”, em que afirmava “Pes-

soas sem restrições aumentam geometricamente. A 
subsistência aumenta apenas aritmeticamente”. Pas-
sados mais de dois séculos da formulação da teoria, 
fica evidente que a mesma não subsistiu ao tempo. A 
população cresceu geometricamente. E – pasmem as 
senhoras e senhores! – o contingente com vulnera-
bilidade nutricional manteve-se estável. Isso porque 
os meios de subsistência (=alimentos) cresceram ex-
ponencialmente. O que ocorreu?

Vamos aos números. À época de Malthus, havia 
um bilhão de habitantes no mundo e 80% (800 mil) 
não tinham seus requerimentos alimentares atendi-
dos. Hoje, somos quase oito bilhões e a quantidade 
de pessoas com déficit nutricional, estimado pela 
FAO, é o mesmo. Porém, agora, representa apenas 
10% da população.

Em 1800, quase 90% da população trabalhavam 
na produção de alimentos. Em 2018 estima-se que 
esse percentual seja de 45%. Mas, nos países que 
concentram a produção mundial, o percentual da 
população dedicada à agropecuária é inferior à mé-
dia mundial, sendo de 15% nos EUA e 13% no Bra-
sil. Já o custo dos alimentos despencou. Nos EUA, 
nos últimos 100 anos, o custo – em valores reais 
– caiu 80%. No Brasil, em 1970, quase metade da 
renda das famílias era destinada à alimentação; hoje 
apenas 15%.

O exposto parece uma inequação: a produção 
agrícola aumentou mais que a população, a fome 
reduziu drasticamente, os alimentos estão cada vez 
mais baratos e acessíveis, mas a parcela da popula-
ção que produz alimentos é cada vez menor. O que 
explica essa aparente contradição é a evolução tec-
nológica. Os sistemas de produção modificaram-se 
apenas marginalmente durante o século 19. Porém, 
sofreram transformações drásticas nos séculos 20 e 
21, o que é apenas um prenúncio do que virá no 
futuro próximo, quando se espera que a fome seja 
apenas marginal e os alimentos sejam cada vez mais 
abundantes, diversificados, baratos, e, sobretudo, 
produzidos de forma sustentável.

Para explicar o ocorrido, vamos aos principais 
fatos: o melhoramento genético aumentou progres-
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decio@gazzoni.eng.br

sivamente a produtividade média dos cultivos. Por 
exemplo, a descoberta do milho híbrido significou 
enorme salto de produtividade. O melhoramento 
também é responsável pela maior qualidade dos ali-
mentos e pela resistência a muitas pragas que dizima-
vam cultivos inteiros. Há 200 anos, eram necessários 
dois hectares para alimentar uma pessoa/ano; hoje 
esse número situa-se na faixa de 0,08 ha/ano.

A mecanização e a automação no campo permi-
tiram aumentar dramaticamente a produtividade da 
mão de obra, cada vez mais escassa no campo. Se no 
tempo de Malthus um trabalhador cultivava pouco 
mais de um hectare, hoje esse parâmetro situa-se na 
casa de centenas de hectares. 

Existe uma contracorrente que propugna o retor-
no aos tempos antigos, sem o uso de plantas melho-
radas – especialmente aquelas geradas por ferramen-
tas biotecnológicas -, com o uso da enxada no lugar 
das máquinas agrícolas; do esterco de vaca ao invés 
de fertilizantes e de chás homeopáticos no lugar de 
produtos fitossanitários. Então, vamos colocar mais 
alguns números na análise.

À época de Malthus, a expectativa de vida ao 
nascer era inferior a 40 anos. Hoje, ultrapassa 72 
anos. Em alguns países supera 80 anos. Parte des-
se aumento decorreu do atendimento qualitativo e 
quantitativo de necessidades alimentares. Isso tam-
bém foi uma consequência do avanço tecnológico 
dos últimos 100 anos, responsável por fornecer ali-
mentos de qualidade e baratos à massa da popula-
ção. Produzir usando sementes de baixo potencial 
de rendimento, sem fertilizantes, sem proteção con-
tra pragas, sem mecanização no campo traria como 
consequências a queda da produção e o aumento 
do preço dos alimentos, com aumento da fome no 
mundo.

A sociedade global não aceitará voltar aos pa-
drões de mortalidade infantil e de fome do século 
19, o que significaria que 7,6 bilhões de pessoas não 
disporiam de alimento suficiente. Quem dispuser de 
renda suficiente para bancar o custo de alimentos 
produzidos em condições primitivas, com as grifes 
do “orgânico”, “agro ecológico”, “GMO-free” ou 
similar, que o faça, seja por ideologia ou por modis-
mo. Porém, o desafio maior a ser enfrentado é com 
a imensa maioria da população mundial, de baixa ou 
média renda, que necessita de alimentos de qualida-
de, com baixo custo e oferta garantida. Um pragma-
tismo necessário, que vai muito além do romantismo 
de retornar à agricultura do século 18.
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nelore natural garante carne de qualidade

Breno Molina
presidente da associação dos criadores nelore de mato Grosso (acnmt), 

pecuarista em poconé e empresário em cuiabá

neloremt@terra.com.br

ato Grosso possui o maior rebanho bovino 
do país, com mais de 30 milhões de animais, 
sendo 90% dele nelore ou ‘anelorado’. Com 
uma trajetória peculiar iniciada na metade do 
século 19, quando os primeiros zebuínos de-
sembarcaram no país, o ongole indiano hoje 
é considerado um patrimônio nacional: a raça 
nelore.

É importante destacar a excelente adaptação 
desses animais às condições de manejo e ao clima do país. Por isso, quan-
do falamos na qualidade da carne que chega à mesa dos brasileiros (e 
nos mercados internacionais), automaticamente estamos nos referindo 
ao rebanho nelore, que é produzido tradicionalmente a campo e em con-
dições naturais.

Apesar de gigante em produção, a pecuária de corte tem enfrentado 
uma crise sem precedentes nos últimos anos em razão de inúmeros fa-
tores, entre eles, a alta carga tributária e a estagnação no preço da arroba. 
Mas, mesmo diante deste cenário difícil, tivemos uma boa notícia no dia 
14 deste mês, quando a Friboi anunciou uma parceria com a Associação 
dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) para fomentar a raça.

Essa cooperação vai ser fundamental para o produtor, que terá seu 
esforço reconhecido e recompensado fi nanceiramente. Com o Protocolo 
Nelore Natural (PQNN), que trata sobre a produção e a gestão das carca-
ças, todas as 36 unidades produtivas da marca, em 10 estados, entre eles, 
Mato Grosso, passarão a receber incentivos diferenciados pela criação 
de animais dentro de padrões estabelecidos. Além disso, haverá estímulo 
para a ampliação do Circuito Nelore de Qualidade, que visa fomentar 
ações para a melhoria dos indicadores no campo, por meio da adoção 
de protocolos de identifi cação da origem e do controle da qualidade dos 
animais.

Ganha o produtor, que vai ser valorizado pela produção de carne 
saudável, dentro de normas de sustentabilidade ambiental, bem-estar ani-
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mal e social. Também ganha o consumidor fi nal, que terá acesso a uma 
fonte de proteína animal muito rica, saborosa, macia e certifi cada, com 
total transparência do processo produtivo.

Para ter uma ideia da seriedade do programa, as exigências incluem 
que o rebanho tenha acesso a um ambiente amplo, arejado e sombreado, 
água limpa e fresca, manejo feito por profi ssionais capacitados e expo-
sição ao menor estresse possível, além de uma dieta natural, a base de 
forrageiras. É feito ainda o acompanhamento do controle de endo e ec-
toparasitas, do uso de antibióticos e respeito aos períodos de carência de 
vacinas e medicamentos, tudo em busca de animais fortes e saudáveis. 
No manejo pré-abate, são verifi cadas as instalações de embarque, como 
curral, embarcadouro e estadas de acesso. O objetivo é efetivamente pro-
mover o melhoramento do rebanho.

Popular pela rusticidade, adaptabilidade e resistência, a raça vem a se 
consolidar a partir da continuidade e avanço desse programa, agora com 
uma importante parceria. Em Mato Grosso, aliás, existem inúmeros pecu-
aristas investindo nos últimos dez anos em pesquisas, novas tecnologias e 
manejo diferenciado; e eles vêm obtendo bons resultados.

O nelore gourmet já é uma realidade para vários produtores mato-
grossenses que, a partir de ferramentas de avaliação da qualidade de carca-
ça, descobriram, por exemplo, que uma média de 3 a 5% dos animais do 
rebanho apresentam bons números de marmoreio (gordura entremeada 
no músculo da carne). Isso em condições naturais de manejo.

No senso comum, o gado nelore, que é mais rústico, não possuiria ca-
racterística genética que confere maciez extra à carne. Por isso, avaliamos 
como muito positivos os resultados que mostraram índices de marmoreio 
próximos às raças angus (entre 3 e 3.5) e wagyu (4 a 6.0 no Brasil/ 6 a 10 
no Japão).

Longe de buscar competir com as outras raças, a proposta nelore é 
melhorar continuamente a qualidade da sua carne, que possui um tradicio-
nal ‘sabor do campo’, e com isso oferecer mais uma boa opção premium 
ao consumidor nas gôndolas dos supermercados do Brasil e do mundo.

M
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medidas restritivas de direito na execução 
cível e a efetividade jurisdicional

ecisões recentes em tribunais superiores 
têm sido recebidas com grande satisfação 
para os credores de dívidas antes considera-
das perdidas, fazendo com que os mesmos 
consigam receber seus créditos de seus deve-
dores.

Entre tais mudanças, a lei muniu o juiz de 
poderes para impor a realização dos atos por ele 

determinados e das ordens dele emanadas.
O juiz valer-se-á não apenas das medidas executivas típicas, 

mas também de quaisquer outras que se mostrem efetivas, para 
o alcançar o resultado pretendido. Para forçar o pagamento 
de dívidas, por exemplo, os magistrados de primeira instância 
tem determinado a suspensão da carteira de motorista (CNH) 
dos devedores, para garantir a execução de quem espera para 
receber o valor cobrado na justiça.

O artigo 139, inciso 4º, do novo Código de Processo Civil, 
que entrou em vigor em 2016, traz uma novidade que pode 
gerar uma mudança substancial no plano da efetivação das de-
cisões judiciais. 

O referido artigo afirma que incumbe aos juízes deter-
minar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais 
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento 
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 
prestação pecuniária.

Com essa mudança no dispositivo legal compete ao juiz 
determinar, de oficio ou a requerimento das partes todas as 
medidas necessárias para assegurar a efetivação da decisão ju-
dicial e a obtenção da tutela de direito.

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou habeas 
corpus a um devedor ao reconhecer como legal a decisão de 
1º grau que suspendeu sua CNH e condicionou o direito do 

D
paciente deixar o país ao oferecimento de garantia.

Para o STJ, como ele não indicou meios menos onerosos 
e mais eficazes para a quitação da dívida, a decisão está dentro 
da lei. É fato que a retenção da CNH tem potencial para cau-
sar embaraços consideráveis a qualquer pessoa, ainda de forma 
mais drástica como é o caso de profissionais que tem na con-
dução de veículos a fonte de sustento.

A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do deve-
dor não configura dano ou risco potencial direto e imediato à 
liberdade de locomoção, visto que todos aqueles que não de-
tém a habilitação para dirigir estaria constrangido em sua lo-
comoção.

Convém ainda destacar que o processo civil moderno é 
pautado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo 
o processo considerado um meio para a realização de direitos 
que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos 
aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das 
normas jurídicas.

Assim, é certo que evolui a sociedade ao prever o direito 
das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral 
do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instru-
mentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da 
cooperação (arts. 4º, 5º e 6º do CPC), que também atuam na 
tutela executiva. 

Desta forma, essas novas tendências jurídicas em relação 
aos processos de execução forçada vem causando verdadeira 
revolução nos meios forenses, permitindo que magistrados, em 
vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotem 
medidas coercitivas indiretas para induzir o executado, ainda 
que não seja de forma espontânea, cumprir com o direito que 
lhe é exigido, tudo isso em busca da rápida solução de litígios e 
consequente paz social.

Aline Moreira Machado

Paula Regina Pimentel

advogada

advogada
paulapimentel27@yahoo.com.br

adv.alinemachado@hotmail.com
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a segurança que os avanços
científi cos trazem

Andreia Ferraz
engenheira-agrônoma pela escola superior de agricultura luiz de Queiroz da universidade de são 

paulo (esalq/usp) e gerente de ciência regulatória da associação nacional de defesa Vegetal (andef)

diretoria@andef.com.br

tualmente, muito se fala sobre pesticidas, o impacto 
desses produtos na produção agrícola brasileira e a 
expectativa do mercado por opções mais efi cazes. 
Mas, o que pouco se aborda é a ciência por trás de 
um novo produto fi tossanitário e todo o complexo 
e minucioso processo que resulta em opções mais 
modernas e seguras.

A cadeia de produção de um novo defensivo 
é composta por três etapas: a pesquisa de moléculas, os testes de 
desenvolvimento do produto em si, e os procedimentos de ava-
liação para a obtenção do registro. Durante a fase de pesquisa, 
aproximadamente 160 mil moléculas são sintetizadas, em busca de 
ingredientes com potencial para serem usados em novos produ-
tos, cada vez menos tóxicos e mais específi cos para determinadas 
pragas e para atender diferentes culturas agrícolas. Depois da tria-
gem, esses compostos passam por inúmeros testes preliminares, 
que envolvem análises ecotoxicológicas, alertas de modo de ação 
e estudos virtuais e in vitro, para garantir a efi cácia biológica e a 
segurança do material. Após toda essa análise, entre 200 e 300 
moléculas – menos de 0,2% das originais – são selecionadas para 
o estágio seguinte.

Na fase de desenvolvimento, testes de efi cácia biológica são 
feitos em cerca de cinco moléculas selecionadas e, a partir daí, 
uma variedade de formulações é desenvolvida e submetida a es-
tudos toxicológicos experimentais e a ensaios sobre o destino no 
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ambiente. A partir desse momento, são avaliados os potenciais ge-
notóxicos, cancerígenos, imunotóxicos, neurotóxicos, e também 
efeitos sobre os sistemas endócrinos e reprodutivos. Como se 
pode ver, há um grande avanço científi co, não só no desenvolvi-
mento de produtos com melhor perfi l e nas formas de uso desses 
produtos, mas, principalmente, na ciência aplicada aos procedi-
mentos que suportam as avaliações, como modelos matemáticos 
que trazem análise de risco ocupacional, dietético e ambiental.

Por fi m, na fase de registro, uma molécula é selecionada e so-
bre ela é entregue um dossiê para os órgãos reguladores respon-
sáveis – MAPA, Anvisa e Ibama  – contendo todos os estudos de 
efi cácia e segurança realizados, para que possam analisar os dados 
e decidir se concedem ou não o registro.

Em resumo, todo esse processo, que costuma levar de 17 a 
20 anos e tem um custo médio de US$286 milhões, considerando 
desde o início das pesquisas até sua comercialização, está respal-
dado em uma enorme evolução científi ca e comprometido com 
o desenvolvimento de produtos com melhor perfi l toxicológico, 
baseados em processos que nunca foram tão precisos.

Para que os investimentos sigam sendo feitos nesta área, é 
essencial que haja previsibilidade no processo regulatório. Hoje 
no Brasil se leva em média oito anos, enquanto outros países de 
agricultura relevante aprovam novas tecnologias em 2,5 anos, em 
média. Este cenário precisa mudar o mais rápido possível para o 
bem da agricultura brasileira.

A
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o Brasil e o jogo da soma zero

Maurício Antônio Lopes
pesquisador e ex-presidente da embrapa

m entrevista ao programa Roda Viva, o renoma-
do engenheiro Ozires Silva, um dos fundadores e 
ex-presidente da Embraer, contou sobre um jantar, 
em Estocolmo, no qual estavam três membros do 
comitê do prêmio Nobel. Não resistindo à curiosida-

de, ele decidiu lhes fazer uma inusitada pergunta: “por 
que o Brasil não recebeu nenhum prêmio Nobel?” A 

resposta foi de que o Brasil seria um “destruidor de heróis”.  Ao 
contrário de outros países, onde quem é indicado para concorrer 
a tal honraria é celebrado e apoiado, aqui “jogam-se pedras” nos 
candidatos, que, por sua vez, não “encontram nenhum apoio da 
população”.

Embora devamos tomar como extrema e talvez exagerada 
a percepção daquele representante do comitê do Nobel, não 
há como ignorar que são comuns no Brasil os chamados “jo-
gos de soma zero”. O termo, emprestado da Teoria dos Jogos, 
descreve circunstâncias nas quais, para que um indivíduo ganhe 
algo, alguém deve perder. Lógica frequentemente transposta da 
teoria econômica para o nosso cotidiano, fazendo de tudo uma 
competição entre vencedores e perdedores, como o “nós contra 
eles”, “empregados contra patrões”, “agricultura orgânica contra 
agricultura convencional”, entre muitos outros exemplos. Em tais 
jogos, imperam visões extremas e sectárias, argumentos pouco 
substanciados em números e fatos concretos, além de oportunis-
mo e manipulação.

Vejamos um exemplo. O Brasil foi capaz de compor uma 
plataforma robusta de pesquisa e inovação agropecuária, na qual 
predominam entidades públicas — como universidades, institu-
tos estaduais e a Embrapa —, organizações que ajudaram o país 
a alcançar a segurança alimentar e se projetar a uma condição 
de grande exportador de alimentos. Ao longo dos anos, muitas 
entidades estaduais de pesquisa se desestruturaram ou foram fe-
chadas, e várias passam por grandes difi culdades, incluindo orga-
nizações tradicionais em estados importantes. Ainda assim, são 
raras as manifestações de lideranças e da mídia em suporte a essas 
instituições. Mas, estranhamente, são frequentes as manifestações 
e ações destrutivas de certos setores em relação a instituições pú-
blicas de pesquisa, que, a despeito de todas as limitações, fazem 
enorme esforço para se ajustarem e se manterem atualizadas e 
relevantes.

Na luta política e na busca de oportunidade de poder, no ce-
ticismo e na apatia das forças do bem,  reside o sucesso do “jogo 
de soma zero”,  alimentado pelo  ímpeto de desconstruir, na ilu-
são de que emergiremos das cinzas curados dos males que nos 
afl igem. Há os que se concentram em disseminar a negatividade 
e quase sempre o fazem sem discernir entre o que precisa de 
fato ser desconstruído e o que precisa ser preservado e fortale-
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cido. Organizações sérias são fustigadas com críticas simplistas e 
superfi ciais e até com patrocínio da transgressão a seus códigos 
de ética e de conduta — atitudes simploriamente caracterizadas 
como “liberdade de expressão” e “fogo amigo”, e frequentemen-
te aplaudidas por claques desinformadas, raivosas e, pior, muitas 
vezes, mal intencionadas.

Com a severa crise que vive o Brasil, o “jogo de soma zero” 
encontra campo fértil na gestão pública. Francisco Gaetani, presi-
dente da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), aler-
tou, em recente artigo publicado pelo jornal Valor Econômico, 
que “o medo comanda hoje a administração pública”. Para ele, 
os dirigentes a serem em breve escolhidos pela população “não 
encontrarão na sociedade e no serviço público pessoas dispostas 
a assumir os riscos associados ao exercício das atividades execu-
tivas”. Argumenta ainda que o combate à corrupção eclipsou 
todos os demais debates, e o foco na paralisia da administração, 
sem observar as distorções que o excesso de controles tem ge-
rado, tornou-se  lugar-comum. De acordo com dados de uma 
pesquisa realizada pela Enap, os gestores usam suas capacidades 
não para prover informações e evidências sobre a política em que 
trabalham, mas para responder a órgãos de controle e demandas 
de auditoria.

Aos infortúnios nacionais, que parecem não ter fi m, somam-
se prenúncios de catástrofes globais, a todo tempo antecipadas 
em todas as mídias: o crescimento do nacionalismo, da xenofobia 
e do risco de caos econômico; o acirramento dos confl itos reli-
giosos, do terrorismo e do ódio racial; o terrorismo digital e as 
guerras comerciais; a mudança climática trazendo estresses intole-
ráveis; a erosão das conexões entre humanos e muito, muito mais. 
Ao ímpeto à autofl agelação, que domina o Brasil, soma-se a grita 
dos profetas do infortúnio, que parecem dominar todas as visões 
do futuro, espalhando o sentimento da insegurança e do desespe-
ro e nos afogando em um mar de cenários apocalípticos. Quem 
busca emergir do pessimismo, apontando os avanços alcançados 
em todos os campos da atividade humana, acaba ridicularizado e 
caracterizado como ingênuo e simplista.

O Brasil precisa se espelhar nos que estão no outro extremo 
da curva.  De forma pragmática, muitos países preferem os “jo-
gos de soma maior que zero”, nos quais alguém ganha sem que 
obrigatoriamente outros devam perder. Essa modalidade de jogo 
funciona quando cultura e  tradição movem as pessoas na direção 
de objetivos maiores e mais ousados,  apenas alcançáveis  se pre-
valecer a cooperação, sem impedimento à competição, desde que 
em alto nível. O Brasil luta para sair de uma das piores crises da sua 
história e precisa, desesperadamente, colocar em campo um jogo 
de soma maior que zero, com pessoas e instituições mobilizadas a 
alcançar objetivos superiores, com todos ganhando juntos.

E
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adulteração do leite: por fi m, o que é consumido?

Laís Cristina Kremer
engenheira química do Freitag laboratórios

os dias atuais, está cada vez mais difí-
cil obter uma alimentação de qualida-

de. Isso ocorre devido à dificuldade em 
obter informações confiáveis referentes 

aos alimentos consumidos. Dentre as 
principais dificuldades encontradas está 

a utilização de substâncias não permitidas 
pela justiça em plantações, adulteração de 

alimentos e adição de conservantes irregulares.
A indústria de laticínios está entre as mais afetadas 

pela modificação da matéria-prima. Isto por conta do 
leite ser sensível a fatores ambientais e também exigir 
cuidado no manuseio para que não ocorra nenhuma 
contaminação que leve a perda do produto. Mas, quais 
as principais formas de adulteração do leite?

Por conta de o leite ser utilizado como matéria pri-
ma para diversos fins, a sua adulteração pode ocorrer 
em inúmeras etapas do processo. Dentre as principais 
formas de adulteração está a fraude por adição de água, 
que é utilizada com o intuito de aumentar o volume. Ela 
geralmente ocorre através da utilização de aditivos, com 
intuito de que a adulteração não seja identificada em tes-
tes rápidos.

Dentre outros adulterantes está a adição de conser-
vantes, que possuem o intuito de aumentar a durabilida-
de do leite e então torná-lo menos sensível a condições 
ambientes, e também a utilização de neutralizantes com 
o intuito de mascarar o pH da ação microbiana. 

Outra forma de adulteração do leite que diminui ain-
da mais a sua qualidade e custo é a adição do soro de 
queijo, também com intuito de aumentar o volume do 
produto. A adição do soro ocorre por conta de ambos 
(soro de queijo e o leite) serem matrizes semelhantes. 
Porém, perante a legislação brasileira é proibida a adição 
de sólidos de queijo em leite e o mesmo deve ser tratado 
como água residual do processo de fabricação da indús-
tria queijeira.

Como identificar a adição de soro de queijo em leite? 
É possível identificar esta modificação através do índice 
de caseinomacropeptídeo (CMP), que é gerado pela ação 
da enzima quimosina durante a coagulação enzimática 
do leite no processo de produção de queijos. Atualmen-
te, o nível de CMP permitido pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é de 30mg 
/L, conforme a normativa Nº 69 de 13 de dezembro de 
2006. Este nível é permitido porque, em alguns, casos 
é gerado a pseudo-CMP, sendo esta decorrente da ação 
natural de bactérias e outros fatores. Caso o nível esteja 
acima do permitido, é indicado que o leite seja usado 
para outras finalidades.

A análise do índice de CMP é feita por HPLC (cro-
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matografia líquida de alta eficiência), a qual demonstra 
sensibilidade e é capaz de identificar adições de soro 
em quantidades menores que 1%. O método de análise 
e preparo de amostra é descrito conforme exigido pelo 
Mapa e tem por intuito o fim do comércio de produtos 
adulterados.

Esta fraude é considerada impactante porque, se 
dado continuidade ao processo, o leite comercializado 
não será mais leite, e sim apenas soro de queijo, que 
não é o descrito da embalagem, e também não possui as 
mesmas propriedades e nutrientes. A qualidade na ali-
mentação está cada vez mais sendo deixada em segundo 
plano pela indústria, que prioriza sempre questões que 
favoreçam a economia, possuam maior rentabilidade e 
maior produtividade. Por isso, é necessário a fiscalização 
e acompanhamento de alguns processos industriais.

n
leite

laiscristinakremer@hotmail.com
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em Foco

. . .  Fico às vezes da janela

Vendo tanta coisa bela

Vem chegando a garoa fina

Molha o pasto e a boiada

E o milho da baixada

Como é feliz a minha sina!

Se é de dia, toco o boi

Se é noite, a viola

E toco até ver a primeira

Luz da aurora 

Victor Chaves

Foto Bento Viana

ourofinosaudeanimal.com

Fluatac Duo

A fórmula pioneira de Fluatac Duo garante altos 
níveis de eficácia protegendo o seu rebanho contra 
vermes, carrapatos, bernes e moscas-dos-chifres. 
Sua aplicação pour on proporciona mais 
praticidade e menos estresse ao animal.

Solução completa contra 
parasitas internos e externos 
em uma única aplicação.
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