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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

RAçA

CARNe

LeITe
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OBRIGADO ABCZ!
EM UM SÉCULO, 
JÁ EXPORTAMOS JUNTOS
MAIS DE 1,3 MILHÕES 
DE ANIMAIS.

A AgroExport exporta ao mundo tradição e confiança, levando 
a todos os países o melhor que o Brasil oferece: QUALIDADE!
Neste centenário de história, estamos juntos com a ABCZ 
há mais de três décadas.
www.agroexport.agr.br
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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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Jéssica é jornalista graduada pela Universidade Metodista há 
dois anos, já foi freelancer na Camaleão Conteúdo e está há mais 

de um ano trabalhando na LN Comunicação, através da qual 
colabora com o conteúdo de nossas últimas edições 

JÉSSICA ALVeS 

coLaBoRaDoREs

LUCIA NUNeS 

Jornalista com 27 anos de experiência, Lucia já trabalhou na 
Folha de SP, Veja, Rádio Jovem Pan e Comcast Cable TV (maior 
TV a cabo dos Estados Unidos). Hoje esta a frente da LN 
Comunicação, assessoria que constantemente colabora com os 
conteúdos da Pecuária Brasil 

MáRCIO ANTÔNIO CARRARO

Trabalhando há 16 anos como gerente da churrascaria 
uberabense Cupim Grill, Carraro colaborou com a 
produção das fotos da bela zebuiada que estrela a editoria 
Agro no Prato nesta edição

Jornalista, MBA em Liderança e Coaching, escritora e 
assessora de imprensa da Nelore MT, Rose colabora com 

informações e conteúdo da entidade para a Pecuária Brasil 

ROSe DOMINGUeS ReIS

CLARICe BRZOZOWSKI

Natural de Salgado Filho (PR), a chef  da churrascaria 
Cupim Grill auxiliou na produção do prato desta edição na 
editoria Agro no Prato 
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pecuária em  rede
Nos siga no Facebook e Instagram, use a hashtag #pecBR e apareça aqui!

@boyfotografo @brahmanbotija @carloslopesphoto

@agropecuariaw2r @altabrasiloficial

#pecBR

@gv5estrelas @marcus9_vet

@caumonteiro @gumiguel@estancia4rs

@inovart_agroeventos_e_imagens

@abcbsenepol
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#pecBR

@murilogibertoni @nelorekalunga@nelore_pintado_bom_sossego

@neloremoinho @pezzuol_ranchoing@neloreourofinogenetica

@rc_genetica@pnicolielo @rodrigo_rocha_2015
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pEcUÁRIa InDIca

gronomia com Paixão é o título de livro 
lançado em 2018 que narra episódios da 
vida de Dr. Fernando Penteado Cardo-
so, fundador da Manah e da Agrisus, em 
depoimentos a Tom Cardoso, com or-
ganização e edição de Marlene Simarelli. 

Ele defi ne sua trajetória como uma história de amor à 
agronomia, ao trabalho, à família e à vida. A paixão pela 
agronomia é antiga, desde o ingresso na Luiz de Queiroz 
em 1933, e formatura em 1936; era, portanto, aluno da 
Esalq por ocasião da criação da USP, em 1934. Sua famí-
lia já era ligada à terra e ele foi sempre aluno exemplar. 
Desde os tempos de estudante, já preconizava: “a fertili-
dade do solo não é eterna: decrescerá pela erosão, a causa 
suprema. Um só recurso impedirá a perda da fertilida-
de: as adubações”. Até hoje, sua propriedade, a Fazenda 
Aparecida, em Mogi Mirim (SP), é modelo e referência 
em conservação do solo. Dr. Cardoso acredita que tudo 
precisa ser pesquisado e quantifi cado para que seja pos-
sível aperfeiçoar e disseminar as novas técnicas. Hoje aos 
104 anos, ele também é lembrado pelo papel da família 
no melhoramento do gado nelore. E, falando em família, 
Dr. Cardoso conta com seis fi lhos, 20 netos e 41 bisnetos. 
A agronomia brasileira terá sempre o reconhecimento da 
comunidade se realizada com tecnologia, paixão e sus-
tentabilidade.

Agronomia com paixão 
Fernando Penteado Cardoso
1ª edição
Editora Fealq
212 páginas

a
agronoMIa 
CoM paIxão

o QUE EsToU LEnDo

antônio roque dechen
Membro do conselho científi co 

agro sustentável (ccas), professor 
da Esalq/Usp e presidente da 

Fundação agrisus

p
roduzido pela Açôres, o primeiro tron-
co de contenção com controle remoto 
do mundo acaba de automatizar suas 
principais linhas de produtos: a Premium 
III e Americano Premium III. Uma das 
novidades é a integração do conceito de 
IoT (internet das coisas) ao processo de 

pesagens. Sem fi os, as duas barras de pesagem in-
teligentes instaladas na estrutura conectam-se dire-
tamente com computadores, tablets, smarTVs ou 
smartphones, por meio de um aplicativo. O proces-
so batizado de BPB 085 IOT Connection dispen-
sa o uso de balança eletrônica e leva o controle de 
desempenho para a palma das mãos. Os troncos de 
contenção saem da fábrica totalmente automatiza-
dos, mas, os modelos antigos também podem ser 
adaptados. Além da IoT, os equipamentos passa-
ram a incorporar funcionamento eletro-hidráulico, 
controle remoto ou braço articulado que gira em 
180º. As linhas são indicadas para pecuaristas que 
possuam rebanho de até 5 mil cabeças, sendo possí-
vel manejar 120 animais por hora ou mais. Os tron-
cos são resistentes a pancadas, não possuem saliên-
cias pontiagudas, os parafusos são autotravantes, o 
assoalho é antiderrapante e permitem acesso facili-
tado a todo o corpo do gado. São projetados para 
promover efi ciência, bem-estar animal e segurança 
no trabalho, resultando na certifi cação NR 31.

TROncO 
auTOmáTicO
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CompaCtoS E potEntES

Inédita no país, a série da Massey Ferguson 
MF 3300 em versão plataformada é formada 
por tratores compactos de 65 cv, 75 cv e 85 
cv, que incorporam o motor AGCO Power de 
três cilindros (o mesmo utilizado nos modelos 
mais robustos), que oferece maior controle da 
combustão por meio de um módulo eletrôni-
co e monitora parâmetros de ar, combustível, 
pressão e temperatura.
Preço sob consulta

aDitivaDo

Lançamento da linha GuabiTech, esse suple-
mento mineral tem 18% de proteína bruta (fa-
relos vegetais e ureia pecuária e protegida), 
4,5% de fósforo, microminerais (orgânicos e 
inorgânicos), além de aditivos zootécnicos e 
nutricionais. Próprio para bovinos nas fases 
de cria, recria e engorda, deve ser fornecido 
puro, com livre acesso, em cochos preferen-
cialmente cobertos. O consumo esperado 
é de 150 a 200g/animal adulto/dia (40-50g 
100kg piso vivo).
Preço sob consulta
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carlos alBerto pereira

Jornalista, enófilo e tecnólogo em Hotelaria e turismo

Vinho brasileiro é bom?
im! O vinho brasileiro é muito bom! O 
que temos, infelizmente, é muito pre-
conceito ainda! É aquela velha história 
de achar que o que é importado é sempre 
melhor! Mas, uns vão falar do preço que é 
muito alto, o que é verdade. Aliás, este é um 
dos principais gargalos a serem superados 

pela indústria vitivinícola tupiniquim. Aliado a isso 
(me perdoe a Ibravin), acho que nosso marketing é 
ainda é muito fraco. 

Mas, vamos entender um pouco sobre o nosso vi-
nho e sua qualidade. Comecemos pela história, já que 
a nossa tradição vinícola é ainda muito nova, se com-
parado com o velho mundo, especialmente França e 
Itália. Aqui o vinho chegou com Pedro Alvares Ca-
bral em 1500. Mas, a primeira muda para o cultivo e 
o início de produção chegou em 1532, pelas mãos de 
Martim Afonso de Souza, que formou o seu primeiro 
parreiral em São Vicente, litoral de São Paulo. O cli-
ma e as terras não ajudaram e, em 1552, Brás Cubas, 
um fidalgo português, resolveu transferir esta planta-
ção para outra região, mais longe do mar e no alto da 
serra, onde hoje é a cidade de Tatuapé (SP). As uvas 
não eram as viníferas europeias, mas sim americanas, 
e a qualidade dos vinhos deixava muito a desejar.

Só no século 19, com a chegada dos imigrantes 
italianos, que se teve o início de forma mais organi-
zada da produção de vinhos no Brasil. Mas, ainda era 
uma produção caseira e para consumo das famílias. A 
grande revolução, em termos de qualidade, só acon-
teceu no século 20, mais precisamente na década de 
1990, onde foram introduzidas tecnologias novas de 
cultivo, vinificação e equipamentos. Desde então, o 

S

pEcUÁRIa InDIca
mktcap@gmail.com

vinhos

Brasil vem paulatinamente conquistando espaço no 
mundo do vinho e se tornando um importante player 
neste mercado.      

Hoje já somos o quinto mais importante produ-
tor do hemisfério sul e o 14º no mundo, segundo 
a Organização Internacional da Vinha e do Vinho 
(OIV). A nossa área de produção vitivinícola soma 
89,1 mil hectares, divididos principalmente entre seis 
regiões. São mais de 1,1 mil vinícolas espalhadas pelo 
país, a maioria instalada em pequenas propriedades 
(média de dois hectares de vinhedos por família). 

O carro-chefe da produção de vinhos de nosso 
país é o espumante, cuja trajetória internacional é 
recheada de sucesso com cerca de quatro mil dis-
tinções, medalhas e prêmios em concursos inter-
nacionais!  Mas, além dos espumantes, tem muitos 
vinhos com uvas merlot, cabernet sauvignon, car-
menere, cabernet franc, tempranillo, sirah, tannat, 
touriga nacional e pinot noir, chardonnay, chenin 
blanc, malvasia, moscato, pinot grigio, sauvignon 
blanc, glera, riesling itálico, entre tantas outras, que 
entregam vinhos de altíssima qualidade, também 
premiados e reconhecidos internacionalmente.

E só para dar dois exemplos de vinhos de qua-
lidade, podemos citar o último lançamento do 
empresário e agora viticultor, Galvão Bueno: Ani-
ma Gran Reserva, um tinto de uva merlot; e ainda 
vinho branco, feito em Minas Gerais: Maria Maria 
Bel, vinificado com a uva sauvignon blanc, que 
ganhou um importante prêmio em Londres. En-
fim, precisamos urgente acabar com o preconcei-
to, e nos abrir ao vinho brasileiro, que tem muita 
qualidade!
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Zebuiada

aGRo no pRaTo

Receitas
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Allan Vila
chef de cozinha com mais de dez livros publicados sobre gastronomia e 

proprietário de restaurantes em são paulo (sp)

allan.vila@terra.com.br

sse prato especial que tem o zebu 
como estrela principal será servido na 

ExpoZebu 2019 para mais de dez mil 
pessoas. É uma espécie de ensopado 

com acém e coxão duro de zebu, criado 
especialmente com objetivo de enaltecer 
o zebuíno brasileiro. Para o evento, serão 

preparadas seis toneladas de zebuiada, de 
uma única vez em uma mesma panela. Tra-
ta-se da maior quantidade já registrada em 
todo o mundo. Todo o processo será acom-
panhado por Fiscais do Guiness Book, para 
a comprovação da quebra do atual recorde.

E
ingredientes
1 kg de acém e/ou coxão duro de zebu cortado em cubos 
Sal a gosto
2 colheres (sopa) de óleo 
1 cebola picada grosso
4 dentes de alho laminados
1 talo de salsão cortado em fatias 
100 ml de vinho branco seco
4 tomates maduros, sem pele nem sementes, picados 
2 folhas de louro
2 litros de água 
1 cenoura média cortada em rodelas grossas 
100 g de vagem manteiga, sem pontas, cortada em três pedaços
500 g de mandioca cozida 

modo de preparo
Salgue a carne. Aqueça o óleo e frite bem a carne. Adicione 

a cebola, o alho e o salsão. Refogue tudo até dourar. Junto o 
vinho e cozinhe por cinco minutos. Acrescente o tomate pi-
cado (ou o purê), o louro e a água. Tampe a panela e cozinhe 
em fogo brando por uma hora. Adicione a cenoura e a vagem 
picada. Cozinhe por mais 30 minutos. Prove e, se necessário, 
ajuste o sal. Coloque a mandioca cozida em uma travessa, co-
loque a zebuiada por cima e sirva em seguida. 

Foto Carlos Lopes
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porteira aBerta

Centro de Inovação 
ChIna-BrasIl
Uma comitiva da China Agricultural University (CAU) 
visitou no final de março a Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP). O objetivo da 
passagem por Piracicaba (SP) foi conhecer a infraes-
trutura da instituição e finalizar o acordo entre CAU 
e USP para a instalação do Centro de Inovação para 
Agricultura China-Brasil. Recebidos pelo diretor da 
Esalq, professor Durval Neto e pelo vice-diretor, 
professor João Roberto Spotti Lopes, os estrangeiros 
conversaram ainda com representantes do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) sobre 
parcerias em projetos de pesquisa e inovação.

MInerva Bate reCorde
A Minerva Foods divulgou o recorde de R$17,2 
bilhões no faturamento acumulado de 2018, o que 
representa um crescimento de 33% sobre 2017. No 
último ano, as exportações atingiram 62% da recei-
ta bruta da empresa, consolidando-a como a maior 
exportadora de carne bovina da América do Sul, com 
mais de 21% de participação de mercado na região. 

Japão exportará 
láCteos para Ue
O Japão foi adicionado à lista de países que podem 
exportar produtos lácteos para a União Europeia 
(UE). O país asiático solicitou à Comissão Europeia 
autorização para exportar leite cru, produtos lácteos, 
colostro e produtos à base de colostro. De acordo 
com um documento divulgado pela UE, do ponto 
de vista da saúde animal, o Japão é um país listado 
pela Organização Mundial da Saúde Animal como 
livre de febre aftosa onde a vacinação não é pratica-
da e, portanto, cumpre os requerimentos de saúde 
animal da UE. A Comissão realizou recentemente 
controles veterinários no Japão e afirmou que os 
resultados demonstram que a autoridade competen-
te do Japão fornece garantias adequadas no que diz 
respeito ao cumprimento dos requisitos em matéria 
de importação para a saúde animal.

pUnganUr
Durante a ExpoZebu será realizada a marcação oficial 
dos primeiros exemplares da raça punganur, conhe-
cida pela pelagem, o formato da cabeça e rusticidade 
muito parecidas com os de outras raças zebuínas já 
difundidas no Brasil. Mas, se diferencia pelo porte: 
os animais adultos normalmente não passam de um 
metro de altura. O registro da raça tem objetivo de 
preservação e foi aprovado pelo Mapa.

angUs CresCendo
As vendas de sêmen angus no Brasil fecharam 2018 
em total de 4,9 milhões de doses, alta de 28,3% em 
relação ao comercializado em 2017. Os dados foram 
apurados pela Associação Brasileira de Inseminação 
Artificial (Asbia) e divulgados em março pelo geren-
te de fomento da Associação Brasileira de Angus, 
Mateus Pivato, durante apresentação sobre a pecuá-
ria brasileira no Secretariado Mundial de Angus, em 
Punta del Este, Uruguai.  A expansão registrada su-
pera o desempenho do mercado nacional de sêmen 
para pecuária de corte, que registrou crescimento de 
19,2% e atingiu a marca de 9,62 milhões de doses 
comercializadas entre todas as raças. Sozinha, a raça 
de origem europeia responde por 51% de todo esse 
volume.
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QUase 50% a MaIs no 
fatUraMento
Com faturamento 48% maior em 2018 (no compa-
rativo com o ano anterior), a Biogénesis Bagó foi a 
empresa que mais cresceu no segmento de ruminantes 
do mercado veterinário brasileiro. O resultado é fruto 
dos investimentos de R$ 30 milhões realizados pela 
empresa como parte do plano estratégico para estar 
entre as 10 maiores do mercado até 2020.  Segun-
do dados da Comissão de Informações de Mercado 
(Coinf), do Sindicato Nacional da Indústria de Pro-
dutos para Saúde Animal (Sidan), esse mercado como 
um todo cresceu 9%. 

BonIfICação na 
prodUção leIteIra
PNa busca pela manutenção e valorização da cadeia 
produtiva, a gaúcha Cooperativa Languiru instituiu 
prêmio de produtividade para os produtores de leite 
associados. A iniciativa foi apresentada pelo presi-
dente Dirceu Bayer no mês de março e bonifica o 
incremento de produção em R$0,25 por litro, sempre 
tomando por base comparativa o volume produzido 
no mês anterior. O programa contempla os meses 
de março, abril, maio e junho, com pagamento do 
bônus, que será cumulativo, em julho, na forma de 
vale-compras. O benefício é extensivo a todos os 
produtores de leite associados, independente do 
volume produzido. 

CanChIM volta a ser 
regIstrados no rs
Após 14 anos sem animais serem registrados no 
Rio Grande do Sul, a Associação Brasileira de Cria-
dores de Canchim (ABCCAN), com sede em São 
Paulo (SP), voltou a cadastrar exemplares nascidos 
em solo gaúcho. A retomada aconteceu no último 
19 de março, quando a Estância Sá Brito, localiza-
da em Alegrete, recebeu o técnico Délcio Valdecir 
Freitas. Na oportunidade, também foi realizado 
o encerramento do treinamento e do credencia-
mento de Nathã Carvalho, Mestre em Zootecnia 
que passa a integrar o corpo técnico da ABCCAN, 
estando habilitado a dar continuidade nos serviços 
de registro genealógico da raça no estado.
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Internet no CaMpo
O Secretario de Inovação, Desenvolvimento Rural 
e Irrigação do Mapa, Fernando Camargo, deve en-
tregar a ministra Tereza Cristina neste ano proposta 
para ampliar a conectividade no campo. Atualmente, 
informou, é possível acessar a internet em qualquer 
ponto do país por meio de satélite, “mas, a um 
custo proibitivo para pequenos e médios produtores 
rurais”.

CIrCUIto nelore
de QUalIdade
A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil 
(ACNB) anunciou, durante o 1º Fórum Nelore A 
Carne do Brasil, na Expogrande 2019, os resultados 
da primeira etapa do Circuito Nelore de Qualidade, 
ocorrida nos dias 19 e 20 de março, na unidade II 
da Friboi, em Campo Grande (MS). No total, foram 
avaliados 942 animais da raça, sendo 448 machos e 494 
fêmeas, de 13 pecuaristas participantes. 89,3% dos ma-
chos se enquadraram como novilhos precoces, com até 
quatro dentes incisivos permanentes, sendo que 69% 
do total tinham até dois dentes. Nas fêmeas, o resulta-
do foi ainda melhor: 71,5% tinham até dois dentes in-
cisivos permanentes e 94,2% até quatro dentes. O peso 
também foi destaque da etapa: 83,6% dos machos 
apresentaram-se com peso acima de 18 arrobas e 85% 
das fêmeas abatidas tinham acima de 13 arrobas, sendo 
39,1% entre 14 e 18 arrobas. Quanto à cobertura de 
gordura, 55% dos machos e 78,3% das fêmeas tinham 
acabamento mediano e uniforme da carcaça.

sUstentaBIlIdade
no Cerrado
Lançado em abril, o Projeto Paisagens Rurais é 
uma iniciativa voltada à conservação e restauração 
ambiental e promoção de práticas agrícolas de bai-
xa emissão de carbono em bacias selecionadas no 
Cerrado. Com foco na gestão integrada, o projeto 
pretende preparar o produtor rural para recuperar 
e conservar a vegetação de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e Reserva Legal, além de incen-
tivá-lo a adotar tecnologias de baixa emissão de 
carbono como Integração Lavoura-Pecuária-Flores-
ta (ILPF) e recuperação de pastagens degradadas. 
Integrante do Plano de Investimento do Brasil, 
apoiado pelo Programa de Investimento Florestal 
(FIP por sua sigla em inglês), o Paisagens Rurais é 
coordenado pelo Serviço Florestal Brasileiro e pelo 
Mapa. Tem como parceiros a Agência de Coope-
ração Técnica Alemã (Giz), o Senar, o Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTI), por meio do Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), e a Embrapa. A iniciativa tem 
apoio do Banco Mundial.

agro na CâMara 
A Comissão de Comissão de Agricultura, Pecu-
ária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
(CAPADR) da Câmara dos Deputados iniciou os 
trabalhos em 13 de março com a eleição da nova 
mesa diretora para 2019. O novo presidente será 
o deputado federal Fausto Pinato. Para primeira, 
segunda e terceira vice-presidências, foram eleitos 
os deputados Neri Geller, Luiz Nishimori e José 
Mário Schreiner, respectivamente. A CAPADR ana-
lisa projetos relacionados ao setor produtivo, como 
política agrícola, crédito rural, eletrificação rural, 
irrigação e pesticidas.

CaCIQUe MatInha 
Para atender a grande demanda pela genética do 
nelore brasileiro, a central de inseminação Semex 
Brasil está reforçando a parceria com um dos mais 
tradicionais selecionadores de nelore, o Rancho da 
Matinha. O touro Cacique Matinha passa a integrar 
a bateria de zebuínos da Semex. Por reunir as carac-
terísticas econômicas mais demandadas pelo merca-
do, a expectativa é de que Cacique figure em breve 
entre os reprodutores mais utilizados na pecuária 
de corte, tanto em rebanhos puros quanto em gado 
comercial.
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ChIna no BrasIl
O presidente da Confederação Nacional da Agrope-
cuária (CNA), João Martins, se reuniu em 27 de março 
com o embaixador da China, Yang Wanming, e com a 
ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para um diálo-
go sobre as oportunidades de exportação dos produtos 
do agro brasileiro, a cooperação tecnológica e a am-
pliação do intercâmbio comercial entre os dois países. 
O embaixador trouxe uma comitiva de representantes 
e foi recebido pelo presidente e diretores da CNA em 
um jantar na sede da Confederação. A China é o maior 
parceiro comercial do Brasil e para reforçar a impor-
tância de um diálogo constante com o país asiático, a 
ministra Tereza Cristina falou da missão oficial que o 
governo fará à China em maio para visitar a maior feira 
de alimentação e agricultura da Ásia, a SIAL China.

stf deterMIna 
retoMada da Ia
na paraíBa
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexan-
dre de Moraes, concedeu em 28 de março liminar 
para suspensão dos efeitos do art. 59, IV, da Lei 
11.140/2018 do estado da Paraíba, que proibia o 
uso da inseminação no estado.  

ZZn lança sIte 
O conhecido e experiente fotógrafo Zezinho Peres 
acaba de lançar seu mais novo site de entrega e venda 
de fotos (zznperes.com.br). Por conta da grande 
demanda, a necessidade de compartilhar as fotos com 
os clientes mais rapidamente fez com que a novidade 
surgisse. Agora, as pessoas podem agora escolher as 
fotos que desejarem com facilidade e rapidez.
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experIMentos na faZU
Em 2019, os integrantes do Grupo de Estudos e 
Trabalhos de Pastagem e Plantas Forrageiras (GET), 
coordenado pelo professor Adilson de Paula Aguiar, 
estão conduzindo quatro experimentos no setor de 
Pastagens e Plantas Forrageiras, instalado na área da 
Fazenda Escola das Faculdades Associadas de Ube-
raba (Fazu). Um dos experimentos é na linha de pes-
quisa de manejo de fertilidade de solo e nutrição de 
plantas forrageiras, e outros três experimentos são na 
linha de pesquisa de suplementação animal em pasto. 
O acadêmico Alfred Hengelbert está conduzindo um 
experimento com os capins Mombaça e Tanzânia; 
já os acadêmicos Guillermo Arteaga, Robert Adad e 
Roberto Justiniano estão conduzindo experimentos 
paralelos com suplementação animal em pastagens 
diferentes. Os três experimentos na linha de suple-
mentação animal em pasto são uma parceria da Fazu 
com a empresa de nutrição animal Nutritaurus, da 
cidade de Frutal (MG), empresa de um egresso do 
curso de Zootecnia da Fazu, o zootecnista Paulo 
Henrique Queiroz. 

gIrolando e asoCeBU 
A raça girolando vem ampliando o número de 
rebanhos registrados não só no Brasil como em 
outros países graças à parceria firmada entre a 
Associação Brasileira dos Criadores de Girolando 
e diversas entidades da América Latina. No mês 
de março, o gerente do projeto de exportação 
Brazilian Girolando, Marcello Cembranelli, esteve 
na Bolívia para capacitar 12 técnicos da Associa-
ção dos Criadores de Zebu da Bolívia (Asocebu) 
em relação ao Serviço de Registro Genealógico. 
Mais de 400 animais, pertencentes a criatórios de 
várias regiões da Bolívia, foram registrados sob a 
supervisão do técnico brasileiro.

plUrIanUal rUral
Apresentado em 2011, o texto do projeto do deputa-
do federal Alceu Moreira que prevê a criação de um 
plano plurianual para o setor rural foi aprimorado 
pelo Senado em março. As alterações foram aprovadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 
dando sequência para apreciação em plenário. Em 
caso de nova aprovação, ele segue direto para san-
ção. O projeto prevê que as ações de política agrícola 
deverão ser aplicadas em todo o país e incluir medidas 
sobre crédito rural, comercialização, seguro rural, 
zoneamento agrícola, defesa sanitária animal e vegetal, 
cooperativas, agroindústrias, assistência técnica, e 
pesquisa agropecuária.

prodUção terCeIrIZada 
de BeZerras
Considerada uma tecnologia reprodutiva capaz de en-
curtar o melhoramento genético do rebanho em pelo 
menos dez anos, a Fertilização In Vitro (FIV) está sen-
do utilizada no serviço de produção de bezerras que 
o Cenatte Embriões voltou a oferecer em 2019 para 
atender à demanda crescente por animais de genética 
superior e diferenciada. Para a retomada do serviço, 
o Cenatte Embriões firmou importantes parcerias 
com centrais de receptoras localizadas nos estados de 
Minas Gerais e Paraná. Assim, será possível adquirir 
a bezerra já nascida ou a receptora com 90 dias de 
prenhez e até com 60 dias para a data de parição.

Integrantes do GeT e professor Adilson Aguiar na Fazenda escola da Fazu
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vaCIna Contra
aftosa no aC e ro
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) em março a prorrogação da retirada da vacina 
contra a febre aftosa no Acre e em Rondônia para 
maio de 2020. De acordo com o calendário do Plano 
Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa 
(PNEFA), a última etapa de imunização do rebanho 
bovino e bubalino destes estados seria em maio deste 
ano. A medida veio após a constatação de que o bloco 
não teria condições de garantir ao produtor rural e ao 
governo a retirada da vacina no cronograma inicial-
mente proposto. Desta forma, os estados do Acre e 
Amazonas vacinarão o rebanho completo em novem-
bro, enquanto Rondônia e Mato Grosso irão vacinar 
apenas os animais com idade de até 24 meses, salvo o 
Pantanal, que possui calendário especial.
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Genética 
intensificada

Fazenda onça pintada – nelore Moinho convida para remate que 
ofertará exemplares saídos de um sistema de produção intensivo 

baseado em genética de ponta
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RobeRto Mattos

D
epois de três anos de muito trabalho 
porteira para dentro, a Fazenda Onça 

Pintada – Nelore Moinho, localizada 
em Poconé (MT), voltará a ser o centro 

das atenções no mundo dos remates. Em 
2016, após o enorme sucesso do leilão, 
onde foram ofertados os animais de pista 

e principais doadoras, Breno Molina con-
servou a base genética de seu rebanho e dedicou-se à pecuária 
de gado PO de produção, obtendo resultados surpreendentes. 
A genética (que já era oriunda dos maiores e mais consagrados 
plantéis de nelore do país) foi ainda mais refinada, tendo como 
foco principal a produtividade. 

Agora, Breno, que é a terceira geração de criadores da família, 
abre novamente as porteiras da fazenda, no Pantanal matogros-
sense, para mostrar e oferecer ao mercado o que tem de melhor 
na genética de seu rebanho. O Leilão Fazenda Onça Pintada – 
Nelore Moinho será no dia 4 de agosto de 2019, e ofertará 300 
fêmeas nelore PO, contando com a assessoria de Ademir Jovani-
ni Augusto Filho, da Premier Assessoria, e José Pankowski, téc-
nico e jurado da ABCZ, proprietário da JP Assessoria e membro 
do conselho técnico da ACNMT, responsável pela implantação 
e execução do Programa de Melhoramento Genético das Raças 

Breno Molina, terceira geração de pecuaristas na família, 
com a esposa Andréia e os filhos Guilherme e Vinicius 
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Zebuínas (PMGZ) no Nelore Moinho. Haverá trans-
missão do Canal Rural para todo país. A leiloeira será a 
Programa Leilões, com a condução de Paulo Brasil, tradi-
cional leiloeiro, grande amigo de Breno e conhecedor do 
trabalho conduzido na Fazenda Onça Pintada.  

“Breno sempre foi um criador visionário, muito de-
dicado e muito caprichoso. A seleção do Nelore Moinho 
passa pela integração com a natureza até a extraordiná-
ria qualidade genética que ele construiu ao longo desses 
anos. Hoje o criatório está definitivamente consolidado 
como uma referência de excelência genética no estado do 
Mato Grosso e no país. Por isso, temos certeza de que o 
leilão será um grande sucesso”, garante Paulo Brasil. 

Na propriedade de 375 hectares (pequena para região 
do Alto Pantanal), Breno trabalha desde 2007 com um re-
banho de mais de mil cabeças, o que funciona muito bem 
através da utilização de tecnologias de ponta, que convive 
em harmonia com o meio ambiente em uma atividade 
integrada e sustentável. Contando com a colaboração de 
um corpo técnico e profissional em sintonia com o obje-
tivo produtivo da atividade, a propriedade passa todos os 
anos por um processo de correção e adubação do solo, 
e hoje abriga o plantel em pastos rotacionados, utilizan-
do também nutrição de ponta. Desde o início até os dias 
atuais, sempre nesse sistema intensificado, o pecuarista 
nunca deixou de multiplicar genética. 

“Quando iniciei as atividades na Fazenda Onça Pin-
tada percebi logo de cara que a pecuária tradicional não 
atingia os objetivos que eu esperava. Por isso, desde o 
começo já intensifiquei a produção, integrei a pastagem 
com a plantação de milho e comecei a multiplicar gené-
tica de ponta, sempre me valendo das condições naturais 
da região pantaneira. Dessa maneira, foi possível produ-
zir muitas vezes mais”, conta Breno, que é formado em 
Administração e orgulha-se de conduzir a fazenda como 
uma empresa, o que vem gerando bons resultados. 

“Enxergo a fazenda como uma empresa, por isso te-
nho investido na intensificação da área que possuo, sem 
abrir novas áreas. Com o apoio de uma equipe de profis-
sionais qualificada estou atingindo recordes de produção. 
Alcancei, por exemplo, uma taxa de lotação cinco vezes 
maior que a média nacional de gado no pasto, isso man-
tendo máxima qualidade”, acrescenta o pecuarista, que 
também é o atual presidente da Associação dos Criadores 
Nelore de Mato Grosso (ACNMT).



MARÇO/ABRIL 2019 | #pecBR 31

mato Grosso
Com mais de 30 milhões de animais, Mato Grosso 

tem destaque no cenário nacional por possuir o maior 
rebanho bovino do país. Mais de 90% desse contingente 
é nelore ou anelorado, raça base da pecuária de corte no 
país. Toda essa relevância do zebuíno para atividade fez 
com que Breno aceitasse o desafio de presidir a Asso-
ciação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso (AC-
NMT). Ele assumiu o cargo este ano, e está trabalhando 
em prol do aumento da produtividade da pecuária de 
corte mato-grossense através da genética, juntamente 
com uma dedicada diretoria. 

“Nossa proposta para o nelore é melhorar continu-
amente a qualidade da sua carne, que possui um tradi-
cional ‘sabor do campo’, e com isso oferecer mais uma 
boa opção premium ao consumidor nas gôndolas dos 
supermercados do Brasil e do mundo”, afirma Breno.

Para pecuaristas de todo país, a oportunidade para 
adquirir essa genética mato-grossense será no próximo 
dia 4 de agosto, no remate promovido pela Fazenda 
Onça Pintada, com transmissão para todo país pelo Ca-
nal Rural, realização da Programa Leilões e assessoria 
da Premier e JP Assessoria. “Estão todos convidados”, 
finaliza Breno.
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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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PORTOBeLLO LeiLÃO e hOTeL
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caLEnDÁRIo

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

eXPOaGRO dOuRadOs
10 a 19 de maio 
Dourado (MS)
ruralddo@terra.com.br

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

eXPOsiÇÃO manGaLaRGa
de iTaPeTinGa 
14 a 19 de maio 
Itapetinga (BA) 
tatianalopes@ceoq.com.br

eXPOaGRO GOiás
17 a 26 de maio 
Goiânia (GO) 
sgpa.com.br

aGROTecnOLeiTe cOm-
PLem
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

naciOnaL dO
manGaLaRGa 
28 de maio a 2 de junho 
Vale do Paraíba (SP) 
cavalomangalarga.com.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

eXPO cOnceiÇÃO
de macaBu
30 de maio a 1º de junho 
Conceição de Macabu (RJ) 
diretoria@3barras.com.br

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

eXPOmaRa
5 a 11 de junho 
Maracaju (MS) 
sind.mju@terra.com.br

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

eXPOneL avaRÉ 2019 
17 a 22 de junho 
Avaré (SP) 
nelorepaulista.com.br

eXPO RiO veRde
4 a 7 de julho 
Rio Verde (GO) 
exporioverde.com.br

eXPOaGRO
GOveRnadOR vaLadaRes
5 a 15 de julho 
Governador Valadares (MG) 
expoagrogv.com.br

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

naciOnaL dO
manGaLaRGa maRchadOR
16 a 27 de julho 
Belo Horizonte (MG) 
abccmm.org.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

GRand eXPO BauRu 
9 a 18 de agosto
Bauru (SP) 
facebook.com/EXPOBAURU

eXPOnORTe
16 a 25 de agosto
Porangatu (GO) 
(62) 3362 4246

meGaLeiTe
19 a 22 de junho 
Belo Horizonte (MG) 
megaleite.girolando.com.br
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pecuária 360o

feMeC
Promovida em 2019 de 26 a 29 de março, a 
Feira do Agronegócio Mineiro (Femec) foi 
realizada pelo Sindicato Rural de Uberlândia. 
Em sua oitava edição, a mostra já está conso-
lidada como importante feira do agronegócio, 
reunindo mais de 120 expositores e marcas 
nacionais de diversos segmentos. O evento 
ainda sediou a Expo Nelore Uberlândia, na 
qual o jurado Gilmar Siqueira de Miranda 
avaliou 400 animais em pista.

sIMpósIo
InternaCIonal e
dIa de CaMpo taBapUã 
Cerca de 250 pecuaristas, zootecnistas, produtores ru-
rais e veterinários de 14 países, entre eles Brasil, Esta-
dos Unidos, Austrália e México, participaram no final de 
março do Dia de Campo Tabapuã, realizado na Fazenda 
Água Milagrosa, pertencente ao Grupo Junqueira Rodas. 
A ação integrou a programação da segunda edição do 
International Beef  Symposium (2º Simpósio Internacio-
nal de Carne), um dos mais importantes eventos pecu-
ários do calendário mundial.  O simpósio, promovido 
pela Bayer, em parceria com a Scot Consultoria, reuniu 
produtores e pecuaristas do mundo todo para conhecer 
as novidades do mercado de carne bovina, sanidade ani-
mal, manejo e perspectivas do setor. Na Água Milagrosa, 
o grupo pode vivenciar na prática como é o berço de 
uma raça, origem e desenvolvimento, principais caracte-
rísticas, produção e tratamento. 
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agropeCrUZ
A 29ª Feira Internacional de Agricultura de Santa Cruz 
(Agropecruz) foi promovida em Santa Cruz de la Sier-
ra (Bolívia) de 10 a 15 de abril. Mais de 15 mil pessoas 
visitaram o evento. Durante os cinco dias de exposição, 
foram expostos 550 animais das raças nelore, nelore mo-
cho, brahman, gir e girolando.

expogrande
A 81ª Expogrande foi promovida de 4 a 14 de abril 
pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do 
Sul (Acrissul) no Parque de Exposições Laucídio Co-
elho, em Campo Grande (MS). O evento contou com 
648 bovinos em exposição, com todos os pavilhões 
de argolas e currais lotados. O número de equinos das 
mais variadas raças atingiu a marca histórica de 403 
animais. Nos leilões foram vendidos 2.843 animais. 
Houve ainda o Shopping de Animais que ofertou sin-
di, nelore rústico, brangus, canchim, gir e girolando. 

expolondrIna
Promovida de 5 a 14 de abril em Londrina (PR), a 
ExpoLondrina foi um sucesso. Pela terceira vez, a Ja-
tobá Agricultura e Pecuária S/A, de Itaquirai (MS), 
ganhou neste domingo o troféu Orestes Prata Tibery 
Jr, concedido ao melhor expositor de nelore da ex-
posição.

saMpa
No dia 21 de março, Alceu Vasone e Frank Reis, da 
AF Agropecuária promoveram em parceria com João 
Leopoldino (Fazenda Canaã) e Hélio Robles de Oli-
veira (HRO Empreendimentos) a 2ª edição do Leilão 
Sampa, na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo 
(SP). O remate ofertou 21 lotes de fêmeas e prenhe-
zes de elite e movimentou R$ 2,1 milhões.

leIlão 
vrJo & ConvIdados
Promovido no dia 7 de abril, durante a Expogrande, 
no Recinto Terra Nova, em Campo Grande (MS), o 
Leilão VRJO & Convidados completou 20 anos de 
existência. O pecuarista José Olavo Borges Mendes 
e Nelore Di Genio venderam 98 reprodutores nelore 
pela média de R$ 9 mil. O faturamento total bateu os 
R$ 882 mil.
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MUlheres
eMpreendedoras 
A 2ª edição do Seminário Mulheres Empreendedoras, realiza-
do pela ABCZ Mulher em parceria com o Sebrae Minas, con-
tou com a participação de mais de mil pessoas. A programa-
ção incluiu um painel de debate com a presidente da Fiemg 
Vale do Rio Grande Elisa Araújo, a médica e empresária 
Mayra Pasin, a administradora, zootecnista e mestre queijeira 
Camila Falcão (associada da ABCZ) e a produtora diretora do 
Sindicato Rural de Uberaba (SRU) Ione Galvão.

sUper rIo expofood
Entre os dias 19 e 21 de março, a 31ª Super Rio Expo-
food foi promovida com o tema ‘Conexões Humanas, 
Profissionais e Tecnológicas’ e reuniu mais de 50 mil 
visitantes de todo o país no Rio de Janeiro (RJ), ofere-
cendo oportunidades de negócios para supermercadis-
tas e grandes players da indústria de alimentos. 

toUr téCnICo Corte
Depois de 11 dias de viagem, chegou ao fim a 10ª edição 
do Tour Técnico Corte da ABS. Foram mais de três mil 
quilômetros rodados com visitas a fazendas representa-
tivas da cadeia produtiva da carne nacional em quatro 
estados: Mato Grosso, Paraná, Goiás e Mato Grosso do 
Sul. O Tour Técnico Corte da ABS é uma viagem anu-
al promovida pela empresa em que representantes da 
equipe visitam os principais fornecedores de genética 
para a bateria de touros voltados para a cadeia produ-
tiva da carne. Este ano, o tour passou por um total de 
oito fazendas, onde se trabalha o melhor da pecuária de 
corte nacional.

pecuária 360o

teCnoshow CoMIgo 2019
Promovida entre os dias 8 e 12 de abril em Rio Verde (GO), 
a Tecnoshow Comigo em sua 18ª edição superou as expecta-
tivas dos organizadores, registrando a participação de 580 ex-
positores e público de 118 mil pessoas. Mais de R$ 3,4 bilhões 
foram movimentados em negociações, aumento de 36% em 
relação a 2018, quando a feira registrou R$ 2,5 bilhões. Foram 
promovidas também 150 palestras e dinâmicas, com cinco mil 
participantes das palestras e 1,8 mil participantes das dinâmi-
cas de pecuária. Mais de mil animais (entre bovinos, equinos, 
muares, ovinos e peixes) estavam em exposição. Considerada 
a grande feira de tecnologia rural do Centro-Oeste, a feira já 
tem data confirmada para 2020: de 30 de março a 3 de abril. 

força da raça Ms 
Em sua estreia, o Leilão Força da Raça MS foi pro-
movido em Campo Grande na noite do dia 8 de abril. 
Promovido pelos pecuaristas Mauro Christianini (Ne-
lore JMP) Ricardo Vicintin (Rima Agropecuária) e Ro-
berto e Simone Bavaresco (Agropecuária RS), o re-
mate vendeu 26 lotes de animais de elite, prenhezes e 
aspirações por R$ 4,7 milhões. A média geral ficou em 
R$ 187,7 mil.
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expoagro afUBra no rs
As raças zebuínas gir leiteiro e indubrasil foram des-
taque na ExpoAgro Afubra, promovida em Rio Pardo 
(RS), entre os dias 26 e 28 de março. A 19ª edição da 
mostra foi promovida pela Associação dos Fumiculto-
res do Brasil (Afubra) e recebeu mais de 85 mil visi-
tantes. O evento abriu oficialmente o calendário anual 
de eventos para as raças zebuínas no Rio Grande do 
Sul, e pela quarta vez sediou um julgamento da raça 
gir leiteiro.

pecuária 360o

Lula Helfer

vIla real experIenCe
No dia 23 de março o pecuarista da Fazenda Vila Real 
Maurício Ianni promoveu no município de Brotas 
(SP) o Dia de Campo ABCZ - Vila Real Experience. O 
evento contou com a oferta de touros da raça nelore e 
palestras técnicas. 

dIa de CaMpo Braúnas 
Promovido na Fazenda Braúnas II, em Funilândia 
(MG), o Dia de Campo Brahman Braúnas apresentou 
aos convidados toda a qualidade dos animais da raça 
brahman criados pela fazenda. Além dos animais pu-
ros, a Braúnas promoveu uma mostra de cruzamentos, 
brahmanel, brangus e brahman com gado leiteiro. A 
programação incluiu também palestras e disponibili-
zou um lote de machos para vendas, arrematados pela 
média de R$9 mil. Na oportunidade, o criatório lançou 
seu mais novo produto, o LocTouros, um sistema de 
aluguel de touros melhoradores com a facilidade do 
pagamento em bezerros.
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leIlão Central
para os aMIgos
Os empresários Aluísio Favaro e Wanderley Zucoloto 
promoveram, de 1 a 4 de abril, com transmissão pelo Ca-
nal do Boi, uma “semana” de vendas de genética da raça 
senepol. Foram movimentados R$1,4 milhão. O remate 
reuniu animais em coleta na Central Senepol LAB FIV, 
sediada em Marília (SP) e pertencente aos empresários. 
As médias de preço atingiram R$12,6 mil para os touros 
classificados como elite em provas de desempenho, R$9,8 
mil para reprodutores rústicos a campo, R$10,3 mil para 
novilhas e R$8,4 mil para receptoras com bezerros sene-
pol puros ao pé, além de faturar R$14,1 mil com a venda 
de doses de sêmen e R$8 mil com a comercialização de 
oócitos (aspirações).

fórUM aBIsolo
Com recorde de público e de expositores, o 8º Fórum 
e Exposição Internacional Tecnologia & Integração 
(Fórum Abisolo 2019) alcançou a meta de conciliar 
conhecimento e negócios. O evento promovido pela 
Abisolo, em Campinas (SP), atraiu cerca de 600 con-
gressistas, além de 38 empresas expositoras. A próxi-
ma edição está agendada para 2021. Em relação aos 
expositores, este ano totalizaram 38 empresas, contra 
28 na edição anterior.

leIlão Conexão 
reConQUIsta
A 12ª edição do Leilão Conexão Reconquista, realizado 
em 11 de abriu, durante a Expolondrina, atingiu média 
superior a R$ 9 mil por touro angus. Com pista limpa, fo-
ram ofertados 15 touros e 449 bezerros meio sangue. Na 
comercialização dos reprodutores, o faturamento atingiu 
R$ 136,2 mil, enquanto que os cruzados somaram R$ 761 
mil. O leilão totalizou R$ 897,2 mil. O melhor reprodutor 
foi comercializado a R$ 10,8 mil, adquirido por Gisele Ar-
ruda, de Arapongas (PR). No leilão, o maior vendedor foi 
Agrolar Negócios Agropecuários, e Flávio Maia Cardoso 
o maior comprador. Os animais apresentados possuem 
genética da Fazenda Reconquista, de Alegrete (RS), de 
José Paulo Dornelles Cairoli.

Mauren Xavier

leIlão oUtono
Casa BranCa 
A Casa Branca Agropastoril faturou R$893,3 mil com a 
venda de 108 reprodutores e matrizes de angus, brahman 
e simental no Leilão Outono Casa Branca, realizado nos 
dias 1 e 2 de abril. O angus faturou R$451,9 mil, com 
médias de R$11,9 mil para os touros e de R$7,6 para as 
fêmeas. O simental arrecadou R$252,7mil, batendo as 
médias de R$11,2mil (machos) e de R$6,1 mil (fêmeas). 
O brahman atingiu receita de R$188,7 mil, com médias de 
R$9,7 mil para os touros e de R$5,6 mil para as fêmeas. 
Foram 30 compradores de dez estados.

MUlheres
eMpreendedoras 
A 2ª edição do Seminário Mulheres Empreendedoras, realiza-
do pela ABCZ Mulher em parceria com o Sebrae Minas, con-
tou com a participação de mais de mil pessoas. A programa-
ção incluiu um painel de debate com a presidente da Fiemg 
Vale do Rio Grande Elisa Araújo, a médica e empresária 
Mayra Pasin, a administradora, zootecnista e mestre queijeira 
Camila Falcão (associada da ABCZ) e a produtora diretora do 
Sindicato Rural de Uberaba (SRU) Ione Galvão.
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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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MARMoREio: 
tER ou não tER?

Através do melhoramento genético já é possível selecionar animais da 
raça nelore que produzem carne marmoreada, mas, o assunto divide 

opiniões entre os pecuaristas
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o
nelore é a raça mais pre-
sente na cadeia pecuária 

da carne, e é de conheci-
mento geral sua importân-

cia para alimentar o país e 
o mundo. Reconhecida por 

inúmeras qualidades, princi-
palmente a rusticidade natural 

que ajudou o Brasil a se tornar o maior fornecedor 
de carne bovina do planeta, o nelore é a base desse 
setor e está constantemente melhorando genetica-
mente. O rebanho tem evoluído de tal maneira que 
começam a surgir exemplares com elevado poten-
cial para marmoreio na carne, habilidade que mui-
tos acreditam ser inexistente no zebuíno.

Marmoreio é nome dado àquela gordura exis-
tente entre as fi bras da carne, que derrete ao calor e 
confere mais sabor e suculência ao alimento. Essa é 
uma característica muito presente nas raças bovinas 
de origem europeia (como o angus), e também no 
japonês wagyu, que apresenta enormes quantidades 
de gordura entremeada. Porém, no nelore, essa ca-
racterística não é natural, assim como a rusticidade 
não é natural para o angus e o wagyu. Mas, hoje, a 
biotecnologia genética já permite uma seleção vol-
tada para essa característica no produto fi nal. 

Um dos trabalhos mais conhecidos nessa linha é 
o projeto Nelore do Golias, desenvolvido pelo cria-
dor Fábio Souza de Almeida Filho, em Birigui (SP). 
Através de cruzamentos endogâmicos, ele resgatou 
a linhagem do touro que dá nome ao projeto e foi 
importada da Índia, em 1962, por Torres Homem 
Rodrigues da Cunha. Golias, principal referência 
em qualidade de carne na zebuinocultura nacional, 
viveu por 22 anos, sem deixar material genético à 
posteridade, sendo que pouquíssimos fi lhos seus 
chegaram a se tornar touros de central. 

CARLOS LOPeS e DIVULGAçãO
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especialista em carnes nobres Roberto Barcellos

Pecuarista Arthêmio Olegário de Souza, do Mato Grosso do Sul

Pela dificuldade em adquirir essa genética, o criador fez 
uma incansável busca pelos rebanhos brasileiros. Os pri-
meiros nascimentos ocorreram em 2004 ao reunir, dois 
anos antes, um volume considerável de descendentes do 
touro. “Temos indivíduos com o Golias usado 20 vezes 
no seu pedigree. É uma linhagem pioneira, extraordinária 
e recordista em marmoreio dentro do nelore”, garante Fá-
bio. Uma defesa de mestrado na Universidade de São Paulo 
(USP) de Pirassununga (SP) endossou seu trabalho, quatro 
anos mais tarde, em 2008.

Dez anos depois, em 2018, a Associação dos Criadores 
de Nelore do Brasil (ACNB) certificou a carne Nelore do 
Golias como a primeira marca de carne nelore do seu novo 
programa de qualidade, oficializado pela Plataforma de 
Qualidade da Confederação de Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), de acordo com as normas do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O abate do 
primeiro lote (43 fêmeas da raça) com o selo da ACNB foi 
realizado na unidade da Frigol, em Lençóis Paulista (SP). 

O engenheiro agrônomo com mais de 15 anos de ex-
periência em produção e comercialização de carne especiais 
no Brasil, proprietário da consultoria Beef&Veal, Roberto 
Barcellos supervisionou o abate e afirmou que os cortes 
apresentaram excelente acabamento de gordura e peso. 
“Vimos nesse abate cortes de escore surpreendente em 
termos de marmoreio, mostrando mais uma vez que o ne-
lore possui capacidade de produzir uma carne diferenciada, 
também no que diz respeito a essa característica”, destacou.  
O lote de carne Nelore do Golias (incluindo picanha, fraldi-
nha, alcatra, filé de costela, maminha, contrafilé com osso) 
foi comercializado em boutiques e casas de carnes especiais 
no Rio de Janeiro (RJ), e no estado de São Paulo na capital, 
Ribeirão Preto, Botucatu e Araçatuba.

“Com isso, comprovamos, na prática, que a partir da 
seleção genética, nutrição, sanidade e manejo a raça está se 
inserindo cada vez mais no nicho de mercado da carne pre-
mium, o que mais cresce no país. O trabalho desenvolvido 
pelo Nelore do Golias demonstra que o nelore pode ter 
também marmoreio na carne, e esta característica pode ser 
selecionada por criadores que tenham interesse em aten-
der a este nicho de mercado. Estamos ingressando em uma 
nova fase, que contribuirá para a valorização da genética e 
da qualidade da carne nelore no país”, ressalta André Loca-
teli, gerente executivo da ACNB. 

Representando o lado dos frigoríficos, Elaine Bedeschi, 
gerente de qualidade da Marfrig Global Foods, concorda 
com a importância da gordura entremeada na carne, e ex-

raÇa
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plica que a maciez é o atributo mais ligado à valorização da 
carne pelo mercado. Por isso, os frigoríficos exigem ani-
mais jovens e um grau mínimo de terminação de carcaça. 
“A gordura tem importante papel na melhoria do sabor da 
carne, pois os compostos aromáticos (responsáveis por 
conferir sabor) estão diretamente relacionados a ela. Essa 
é a razão pela qual cortes com mais gordura entremeada 
serem os mais saborosos. Apesar da gordura não melho-
rar propriamente a maciez, ela aumenta a percepção neste 
sentido porque a gordura dá suculência à carne, amplia a 
sensação de maciez por quem a mastiga. Isso explica, por 
exemplo, por que os cortes mais caros são de carnes com 
mais gordura intramuscular, o chamado marmoreio”, ex-
plica Elaine. 

Outro exemplo de sucesso no melhoramento genético 
do nelore com foco na qualidade de carne é o Grupo Água 
Tirada, fundado pelo pioneiro pecuarista Arthêmio Olegá-
rio de Souza. Com propriedades em Mato Grosso do Sul, o 
empreendimento realiza hoje o ciclo completo da pecuária, 
com cria, recria e engorda. A fazenda de cria está localiza-
da na região de Porto Murtinho, em uma área de pastos 
formados e invernadas bem divididas. A engorda é feita na 
fazenda de Terenos, para onde vão as fêmeas, e na Água 
Tirada em Maracaju, para onde vão os machos. Parte des-
ses machos é terminada em confinamento, onde balanças 
inteligentes Personal Bov pesam o animal toda vez que ele 
bebe água. Essas informações, juntamente com uma série 
de outras características, são processadas pelo BeefTrader, 
que prediz o ponto ótimo de negociação (PON) de cada 
animal. No abate, esses animais são avaliados pelos olhos e 
algoritmos treinados da Brazil Beef  Quality, que ranqueia a 
qualidade de carne. O grupo é membro da Associação Sul
-mato-grossense de Produtores do Novilho Precoce, que 
proporciona à empresa condições e preços que remuneram 
a qualidade do produto entregue.

“O Grupo Água Tirada acredita que a genética que vem 
sendo selecionada por mais de 50 anos é a grande respon-
sável pelos resultados alcançados no frigorífico. É falado 
que a média de marmoreio do nelore é de 1,5%, mas, nós 
já trabalhamos com o dobro disso dentro da fazenda. No 
último abate realizado, 28% do lote comercial de novilhas 

Novilhas do Grupo água Tirada
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tinha 3,79% de marmoreio, 8,44% de gordura subcutânea 
EGS e 70,19% de área de olho de lombo, o que foi cons-
tatado através da ultrassonografia de carcaça”, conta Ana 
Nery Terra Souza, diretora estratégica do Grupo Água Ti-
rada e nora de Arthêmio. “Meu sogro é um apaixonado 
pela raça, e só trabalha para produzir o melhor possível”, 
acrescenta Ana.

O Projeto Carne de Qualidade Nelore Água Tirada 
hoje abate animais com 24 meses, 22 @ e 57,98% de ren-
dimento de carcaça, sendo que alguns lotes atingem até 
58,81% de rendimento. O objetivo é ainda esse ano bater a 
meta de 59%.  Esses resultados foram apresentados no Fó-
rum Nelore A Carne do Brasil/1ª Vitrine da Carne Nelore, 
promovido pela ACNB durante a ExpoGrande 2019, em 
Campo Grande (MS).

“Especialmente para o evento, abatemos uma novilha 
de 28 meses que foi terminada a pasto com 57% de apro-
veitamento de carcaça e 4,1% de marmoreio. Durante a de-
sossa, o renomado açougueiro Marcelo Bolinha não deixou 
de enfatizar em vários momentos o padrão de qualidade 
atingido. Resultados como esses são advindos de muito 
amor pela pecuária e preocupação com nutrição, sanidade 
e bem estar animal. O Grupo Água Tirada tem orgulho 
de fazer parte de um movimento tão forte, honrando uma 
genética responsável pelo sucesso da pecuária brasileira e 
mostrar como o Brasil possui potencial para atingir merca-
dos exigentes da carne premium”, afirma Ana.

contraponto
Apesar destes trabalhos pontuais, a grande parcela do 

rebanho nacional nelore ou anelorado ainda não é detento-
ra dessa característica, que realmente não é natural e neces-
sita de direcionamento genético para existir. Por isso, alguns 
neloristas não enxergam com bons olhos essa seleção vol-
tada para o marmoreio, e alegam que o nelore tem outras 
qualidades, inclusive qualidades que vão de encontro com a 
gordura entremeada na carne, como o acúmulo de gordura 
na parte externa da carcaça.

O tradicional pecuarista Maurício Ianni, da Agropecuá-
ria Vila Real, acredita que a carne nelore já é naturalmente a 
melhor do mundo no quesito sabor e macies, e por isso dis-
pensa a seleção voltada para o marmoreio. “Nós seleciona-
mos a raça há mais de 40 anos, e prezamos muito pela qua-
lidade do nelore, que, além de rusticidade, oferece também 
a melhor carne do mundo, desde que haja genética, manejo 
e nutrição adequados. É a melhor carne porque tem, além 
do sabor, uma grande diversidade natural de cortes. Se você 
quer uma carne com gordura entremeada, tem a opção do 

Ana Nery Terra Souza, diretora estratégica do Grupo água Tirada

Pecuarista Cláudio Nunes Belelli, trabalha com cria no Tocantins

raÇa
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cupim; se você quiser uma carne com gordura localizada, 
pode optar pela picanha; na costela temos diversas opções; 
o contrafilé, uma das mais saborosas, além de todos os ou-
tros cortes que o animal da raça nelore oferece”, garante.

Maurício explica que o marmoreio na raça nelore foi 
introduzido para tentar levar maciez a um animal com mais 
idade. “O que nós defendemos é que a qualidade da carne 
nelore é muito mais valorizada quando o animal é termi-
nado mais jovem. Acreditamos que o animal deva ser des-
mamado com 300 quilos (kg) para chegar aos 600 kg aos 
16/18 meses. Aí sim você tem o melhor sabor e macies. 
Temos que enaltecer as qualidades da raça nelore sem criar 
alternativas para falta de qualidade”, explica.

Na casa da família Ianni, o churrasco é sempre de nelo-
re. “Quando fazemos churrasco, temos o hábito de chur-
rasquear o dia todo, e com uma carne muito marmorizada 
isso é impossível. Você come três pedaços e não consegue 
comer mais. A carne com marmoreio é uma carne que 
enjoa, quando consumida em maior quantidade causa in-
digestão, não é uma carne saudável. Em resumo, o mar-
moreio é um modismo com data para acabar. A carne de 
qualidade não se faz com gordura entremeada, e sim com 
sabor e maciez, as maiores qualidades da carne nelore”, fi-
naliza Maurício.

Já o pecuarista Cláudio Nunes Belelli acredita que atra-
vés do melhoramento genético é possível selecionar qual-
quer característica em qualquer raça, mas, em relação ao 
marmoreio, defende uma visão mais relativista. “O brasi-
leiro passou a dizer que uma carne é boa quando é macia. 
Mas, acho que podemos subir este nível de percepção agre-
gando mais sabor. Uma carne com muita gordura entre-
meada no meu entender torna-se enjoativa, e em exagero 
pode mesmo ser problema. Portanto, vejo o marmoreio 
como uma ferramenta de agregar valor, criar um aspecto de 
diferenciação do produto. Porém, especialistas em carnes 
premium garantem que não é necessário ter o marmoreio 
de níveis 5 e 6 para atingir a tal suculência. Níveis que não 
são observamos a olho nu, como o 3, já são suficientes para 
promover tal sabor à carne”, pondera.

Proprietário das fazendas Colina Verde e Fazenda Poço 
Dantas, Cláudio trabalha com cria no sul do Tocantins. 
Lá, ele promove o melhoramento genético da raça nelore 
em seu rebanho comercial através de avaliações anuais e 
descarte dos exemplares que não dão o retorno esperado, 
mas, não usa o critério de marmoreio para tal. “Hoje, no 
mercado de commodities a carne não é remunerada pelo 
marmoreio, então nesse caso não compensa focar em tal 
característica. Porém, em certos nichos, é possível ter um 

trabalho voltado para o marmoreio porque alguns mercados 
específicos pagam por isso. Então, compensar ou não depen-
de muito do projeto pecuário e do mercado em que o pecua-
rista está inserido”, explica.

valorização da raça 
Independentemente de qual foco de seleção, um ponto é 

de comum acordo para todos aqueles que conhecem e traba-
lham com o nelore: é necessário valorizar e sempre trabalhar 
pela expansão e crescimento dessa raça que é um patrimônio 
brasileiro. Para Luciano Pascon, CEO da Frigol, a raça nelore 
tem totais condições de expandir muito sua atuação no nicho 
de mercado de alto valor agregado. “O nelore é a base da 
nossa pecuária e do rebanho nacional. Além de estar presen-
te na base genética de cruzamentos com outras raças para 
produção de carne superior, também tem qualidade própria”, 
afirma. 

O presidente da ACNB, Nabih Amin El Aouar, que tam-
bém é médico e pecuarista, aposta nessa qualidade, e, desde o 
início de sua gestão, em 2018, tem trabalhado para divulgá-la. 
“O nelore produz carne com sabor, maciez, suculência e a 
qualidade. Queremos disseminar o incentivo da carne nelo-
re no Brasil aos criadores, para que eles aprimorem cada vez 
mais a sua produção, focando na qualidade dos animais, na 
precocidade do abate e na melhoria do acabamento de gor-
dura. Nossa missão é continuar promovendo ações que divul-
guem e fomentem a imagem da carne nelore, de forma que 
ela seja mais valorizada e que as qualidades sejam ressaltadas 
tanto pelo consumidor como no mercado interno que chega 
a consumir cerca de 80% da carne nelore produzida”. 

Presidente da ACNB, Nabih Amin el Aouar

raÇa
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integrada
Genética

como a integração sustentável pode favorecer a 
evolução genética de um rebanho?

ANA MAIO, DIVULGAçãO, TONy OLIVeIRA e WeNDeRSON ARAúJO
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D esde que a pecuária começou a fazer 
uso do conceito de integração, mui-
tos produtores rurais viram os nú-
meros de seus negócios melhorarem 
consideravelmente em decorrência de 
vários fatores. Diversificação da renda, 
melhoria da qualidade do solo, redução 
do consumo de água pelos animais, re-

cuperação de áreas degradadas, entre outros, são algu-
mas das vantagens desses sistemas, que conquistam cada 
vez mais espaço. Hoje, já são quase 12 milhões de hec-
tares ocupados pelos sistemas integrados de produção 
agropecuário-florestal (ILPF), por exemplo. 

Em recente pesquisa, ficou comprovado que, além 
disso, a integração pode ser benéfica também para evo-
lução genética de um rebanho. O estudo, premiado in-
ternacionalmente, comprovou que a integração do pasto 
com árvores faz com que conforto térmico seja maior, 
aumentando a eficiência reprodutiva dos animais, o que 
pode acelerar a evolução genética do rebanho como um 
todo.

Sempre que a temperatura do corpo do gado leiteiro 
ou de corte aumenta, uma série de consequências nega-
tivas se desdobra. Quando um animal sente desconforto 
devido ao calor, ele começa a produzir uma quantidade 
maior de cortisol, um hormônio diretamente relaciona-
do ao estresse. Segundo os pesquisadores, o aumento da 
concentração desse hormônio faz com que os animais se 
alimentem menos, o que prejudica significativamente a 
produção. Em um animal de corte, há menos crescimen-
to e, portanto, menos produtividade.

Do ponto de vista reprodutivo, os altos indicadores 

corporais térmicos representam danos ao produtor. Por 
exemplo, quando a temperatura do corpo de um touro 
aumenta, a temperatura interna dos testículos também 
aumenta. Isso causa menor qualidade de sêmen. Nas 
fêmeas, o processo é semelhante. Quando a temperatu-
ra interna aumenta, os oócitos produzidos são de baixa 
qualidade, o que muitas vezes dificulta a fertilização.

Se ocorrida a fertilização, o embrião requer condi-
ções favoráveis para o seu desenvolvimento e uma tem-
peratura ideal é uma delas. O feto é altamente sensível 
a oscilações térmicas e pode até morrer precocemente, 
antes que os profissionais que acompanham a gestação 
percebam isso. Além disso, em situações em que há es-
tresse durante a fase gestacional, o desenvolvimento e 
a funcionalidade da placenta são prejudicados e o feto 
pode ser malformado. 

A pesquisa foi conduzida pelo pesquisador Alexan-
dre Rossetto Garcia, da Embrapa, que trabalha com bio-
tecnologia de reprodução animal e é membro de uma 
equipe multidisciplinar que vem comparando a pecuária Pesquisador Alexandre Rossetto Garcia trabalha com

biotecnologia de reprodução animal
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em sistemas integrados e convencionais. De acordo com 
ele, o sombreamento reduz a temperatura ambiente em 
até cinco graus, o que é excelente para o conforto térmi-
co e bem-estar do animal, e a fertilidade bovina também 
pode ser afetada pela exposição a altas temperaturas e à 
intensa radiação solar. 

O estudo indica que as vacas que vivem em pleno sol 
apresentaram taxa de produção de embriões de 36%. Já 
as que vivem em área sombreada tiveram um incremen-
to nessa taxa, que chegou a 43%. Esse aumento de sete 
pontos percentuais, equivalentes a quase 20%, represen-
ta um impacto significativo, especialmente porque o ex-
perimento foi realizado em um sistema já ajustado e que 
apresenta boas taxas de produção de embriões.

O experimento foi feito com 18 vacas com bezerros 
ao pé mantidas no sistema ILPF da Embrapa durante 
o verão e o outono. Essas vacas pariram no sistema e, 
uma vez por mês, eram levadas ao curral para aspiração 
de folículos ovarianos, onde ficam os gametas. Esses ga-
metas foram entregues a um laboratório particular em 
Cravinhos (SP), que produziu os embriões.

“A produção de embriões foi usada como medida da 
eficiência reprodutiva”, explicou Alexandre. Os resulta-
dos mostraram que o microclima mais favorável obser-
vado no sistema ILPF, com menor incidência de radia-
ção solar sobre os animais, contribuiu para o aumento 
na produção de embriões.

A pesquisa sobre conforto térmico e eficiência re-
produtiva foi realizada com novilhas e fêmeas adultas 
de corte em um projeto financiado pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e 
premiado na 32ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira 
de Tecnologia de Embriões, considerada o maior con-
gresso de reprodução animal do país. O estudo foi apre-
sentado pela doutoranda Amanda Prudêncio Lemes, da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Jaboticabal. 
No futuro, os pesquisadores planejam continuar esta li-
nha de pesquisa com machos em idade reprodutiva. 

na prática
Pertencente a um dos maiores produtores de gado 

nelore mocho do Brasil, o Grupo Carlos Viacava, a fa-
zenda Campina, em Caiuá (SP), é pioneira na adoção de 
um sistema que integra a criação de gado com o cultivo 
de grãos. Especializado na produção de matrizes, ani-
mais altamente selecionados e comercializados para dar 
origem a outros rebanhos, o grupo vem diminuindo a 
ocupação das suas propriedades pelo gado e aumentan-
do a participação dos grãos.

RaÇa
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em São Gotardo (MG), a Sekita Agronegócios, adotou a integração com a lavoura

Embora a ocupação da propriedade pelo rebanho 
tenha caído de 97% para 50% desde 2012 (sendo hoje a 
outra metade cultivada com milho, sorgo, feijão guandu 
e, principalmente, soja) a rentabilidade com o gado au-
mentou. Segundo os produtores, o consórcio entre ani-
mais, pastagem e grãos tornou o solo tão mais rico que 
o gado passou a expressar melhor sua genética. Além 
disso, as vacas passaram a se tornar férteis com apenas 
14 meses de idade (a média brasileira é de 24 meses), 
gerando mais bezerros ao longo da vida.

A fazenda Campina é um exemplo de como o siste-
ma Integração Lavoura-Pecuária (ILP) aumenta a dispo-
nibilidade de nitrogênio e de outros nutrientes no solo, 
trazendo ganhos para a pecuária e para o meio ambiente, 
pois ajuda a mitigar a emissão de dióxido de carbono 
(CO2) e outros gases de efeito estufa para a atmosfera. 

“O gado hoje expressa muito melhor a sua genética 
por conta da qualidade do pasto. Nos últimos anos, ga-
nhou em média 500 gramas por dia, enquanto no siste-
ma anterior ganhava 100 gramas por dia”, disse Juliano 
Roberto da Silva, zootecnista do grupo empresarial.

Na pecuária leiteira, a integração lavoura-pecuária 



#pecBR | MARÇO/ABRIL 201960

RaÇa

também tem viabilizado a expansão de grandes projetos 
de produção de leite. Em São Gotardo, no interior de 
Minas Gerais, a Sekita Agronegócios, empresa tradicional 
na produção agrícola desde 1974, adotou este conceito 
e, hoje, já atingiu uma produção diária superior a 59 mil 
litros, tornando-se a quarta maior produtora de leite do 
Brasil em apenas dez anos na atividade. O crescimento 
expressivo é resultado de uma gestão eficiente, que inclui 
grandes investimentos em genética de ponta e o uso efi-
ciente dos dejetos.

São 3,5 mil hectares de área produtiva, divididos 
entre agricultura e pecuária. O rebanho bovino conta 
atualmente com 1,5 mil animais da raça holandesa em 
lactação, obtendo uma média diária por vaca de 39 kg/
leite. “Quando decidimos iniciar na pecuária leiteira, em 
2008, fizemos um estudo, levando em conta a parte de 
agricultura da fazenda, para avaliar se seria viável o apro-
veitamento do esterco dos animais como biofertilizante 
para as áreas de lavoura. Nossa análise inicial indicou que 
isso seria possível e que o leite ofereceria maior rentabi-
lidade, o que realmente ficou comprovado com o passar 
dos anos na atividade”, diz Leonardo Garcia, diretor de 
pecuária da Sekita.

Para chegar à meta traçada, um dos principais inves-
timentos foi na parte de genética. Todas as bezerras que 
nascem na fazenda passam por teste genômico para a 
escolha daquelas que serão futuras doadoras e terão sua 
genética multiplicada no rebanho. O foco é a seleção de 

animais de elevada produção leiteira, boa conformação, 
saúde e maior vida produtiva, característica que expressa 
quantos meses a mais uma vaca permanece no rebanho. 

“Hoje, há uma preocupação em produzir animais 
longevos, que durem no sistema, pois isso reduz a ne-
cessidade de reposição do rebanho e, consequentemente, 
torna o custo de produção mais baixo para a proprieda-
de. Uma das prioridades na escolha dos touros é utilizar 
animais com avaliação genômica com alto TPI (fórmula 
americana que combina o mérito genético do animal para 
as características de produção, saúde e tipo em um úni-
co índice)”, destaca Luiz Fernando Rodrigues Oliveira, 
regional Patos de Minas da Semex Brasil, que auxilia a 
Sekita na elaboração e execução de todo o planejamento 
genético do rebanho. A cada 60 dias, a equipe da Semex 
visita a fazenda para definir os acasalamentos por meio 
de tecnologias, como o programa Optimate. A parceria 
entre a central e o criatório já dura dez anos. 

Hoje, a Sekita, além de ser uma das maiores produto-
ras de leite, tornou-se uma grande fornecedora de gené-
tica para todo o País e realiza leilões anuais para a comer-
cialização de animais, atingindo grande liquidez. Também 
vem conquistando premiações nas principais exposições 
da raça Holandesa. “Esses resultados comprovam a ex-
pressiva evolução genética do criatório, que está sempre 
em busca de novas tecnologias, investindo em qualidade 
de manejo e na genética de suas matrizes”, conclui Luiz 
Fernando. 
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pRonto pARA 
EXpoZEBu 2019

exposição zebuína mais aguardada no mundo promete
ser histórica ao celebrar 100 anos de abcZ

m
ais uma edição da ExpoZebu está para começar. 
Em 2019, a maior mostra zebuína do mundo será 
promovida de 27 de abril a 5 de maio, no Parque 
Fernando Costa, em Uberaba (MG), comemorando 
sua 85ª edição e o centenário da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ), entidade promotora 
do evento. Para marcar a celebração, o presidente da 
entidade Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges 
idealizou e projetou um monumento comemorativo que 

será inaugurado na sede da entidade, com inauguração no dia 27 de 
abril, às 9 horas, antecedendo a abertura ofi cial da 85ª ExpoZebu. 
O conjunto que conta com uma grande réplica do troféu dessa edi-
ção foi instalado em frente às bandeiras, no canteiro central do cru-

caRlos lopes

TudO
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zamento da Avenida Afrânio Machado Borges com a rua Olinda Arantes 
Cunha. A estrutura da obra tem 1,80 metros de altura, já a base mede 
2,70m por 2,10m. A escultura também terá uma placa dourada com o 
texto explicativo do monumento. O trabalho foi idealizado juntamente 
com um arquiteto da cidade e a equipe de engenharia da entidade.  

Porém, para os criadores e expositores, a grande novidade sairá da 
pista de julgamentos. A ExpoZebu 2019 comprova que é um evento 
voltado para o futuro e que a ABCZ busca ainda mais evolução para os 
zebuínos para os próximos centenários. A entidade patrocinará a genoti-
pagem de todos os animais participantes de avaliação na 85ª ExpoZebu, 
inscritos no Programa de Melhoramento Genético Zebuíno (PMGZ). 
A iniciativa prevê ainda um prêmio especial para os Grandes Campeões.

“Os fi lhos dos touros Grandes Campeões da ExpoZebu serão geno-
tipados, subsidiados pela ABCZ. Receberão a genotipagem os 100 pri-
meiros descendentes diretos, por Inseminação Artifi cial, FIV ou TE, de 
cada um dos representantes das nove raças. É um número muito alto 
de progênies mapeadas. Isso implica em obter resultados de avaliação 
genética em menor tempo e com maior confi abilidade, resgatando e re-
novando, em determinado nível, o interesse por esses genitores”, detalha 
o presidente Arnaldo.

A ação da ABCZ vai contribuir para o aumento da percepção de valor 
pelo mercado dos touros grandes campeões da ExpoZebu e aumentar a 
velocidade de avaliação genética desses reprodutores. “A genômica des-
ponta como um processo chave para acelerar o progresso genético das 
raças zebuínas e a Associação está engajada em utilizá-la e estimular seu 
uso com foco no avanço do nosso Zebu”, completa.

Esta será a primeira ExpoZebu, após o lançamento ofi cial do PMGZ 
Genômica pela ABCZ, com a divulgação dos primeiros resultados do 
genoma. Atualmente, no banco da entidade já constam dados de mais 
de 49 mil animais genotipados e de amostras prontas para genotipagem. 
Assim, os genótipos, que serão obtidos com esta ação durante a feira, 
serão incorporados à base de dados do Programa de Melhoramento da 
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entidade para obtenção dos valores genéticos ge-
nômicos e serão realizados de acordo com a ordem 
cronológica de nascimento dos animais, conforme 
comunicações dos criadores.

Para que tenham acesso a este processo de geno-
tipagem, o proprietário do reprodutor, assim como 
o criador que utilizar o sêmen, deverão ser partici-
pantes do PMGZ 2 e os touros Grandes Campeões 
deverão estar classificados até DECA 2 no PMGZ 
em 2019 . Vale destacar que o criador que não for 
participante do PMGZ 2 e aderir ao programa du-
rante a ExpoZebu terá igualmente direito a partici-
par desse programa.

“É um grande projeto para comemorar nossos 
100 anos e mostrar nossa preocupação com os pró-
ximos 100 anos de evolução das raças zebuínas. A 
ABCZ centenária é moderna, conectada às novas 
tecnologias e ao futuro da pecuária”, completa Ar-
naldo.

Jurados da expoZebu 2019
Na pista, os julgamentos da 85ª ExpoZebu 

acontecem de 28 de abril a 4 de maio. A modalidade 
usada na ExpoZebu, novamente, será a de jurado 
único, e os próprios expositores puderam indicar 
os nomes. Os três mais votados foram sorteados. 
Além dos titulares, foram sorteados os jurados au-
xiliares e definido o nome do suplente geral. Todo 
o processo foi transmitido ao vivo pelo canal da 
ABCZ no Youtube, e o vídeo segue disponível na 
plataforma. “Mais uma vez cumprimos o nosso pa-
pel de entidade ética e democrática. Essas têm sido 
importantes marcas da nossa gestão, dando sempre 
voz aos associados e convidando todos eles a par-
ticiparem efetivamente das decisões importantes da 
nossa associação”, ressalta o presidente da entidade. 

Os nomes sorteados foram: para o nelore, Fá-
bio Eduardo Ferreira (auxiliar Marina Jaques Cani); 
para o gir leiteiro, André Rabelo Fernandes (auxiliar 
Gustavo Henrique Ribeiro Reis); para o tabapuã, 
Rodrigo Cançado (auxiliar Andreia Grandi); para 
o sindi, Célio Arantes Hein (auxiliar Guilherme 
Gondim de Morais); para o guzerá, Alan Marcolini 
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Campidelli (auxiliar Alessandra Medeiros); para o 
nelore mocho, Marcelo de Toledo (auxiliar Gui-
lherme Augusto Melo Vargas); para o gir, José da 
Silva Barros (auxiliar Stella Rabelo Rocha); para 
o indubrasil, Luís Renato Tiveron (auxiliar Ana 
Virgínia Leal); e para o girolando, Limírio Cezar 
Bizinotto. Guilherme Queiroz Fabri é o jurado 
suplente geral. William Koury Filho auxiliado por 
Ricardo Braz de Toledo decidirá o Campeonato 
Modelo Frigorífico, enquanto o Campeonato Ma-
triz Modelo será julgado por Irineu Gonçalves Fi-
lho auxiliado por Nicole Galdino Martins. 
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10º encontro Rural Jovem
Como ponto alto da programação da comissão 

ABCZ Jovem durante a ExpoZebu, mais uma vez 
estudantes de ciências agrárias, filhos de associados 
e jovens empreendedores contarão com um ciclo 
de palestras e uma mesa redonda sobre os desafios 
do agronegócio. Trata-se do 10º Encontro Rural 
Jovem, que será realizado no dia 3 de maio, no Ta-
tersal Rubico Carvalho, no Parque Fernando Costa.

“Sabemos da importância que essa edição da 
ExpoZebu tem e a expectativa que ela tem gera-
do, em função da comemoração do centenário da 
ABCZ. Com o encontro não é diferente. Buscamos 
grandes referências do setor para conversar com 
esses jovens que já são o presente e o futuro do 
agronegócio. Sem dúvida, será um grande evento”, 
destaca Rivaldo Neto, presidente da ABCZ Jovem.

Rivaldo revela ainda que entre os especialistas 
que participarão do evento estão Murilo Dorazio, 
CEO da empresa Major, que irá falar sobre “A 
Nova Onda da Pecuária”; e os pesquisadores da 
Embrapa Cerrado, João K. e Luiz Adriano Maia 
Cordeiro, que irão falar sobre o “Histórico do De-
senvolvimento de Sistemas de Integração Lavoura
-Pecuária (ILP)”.
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projeto-piloto do programa de certif icação da carne senepol 
aconteceu em Mato Grosso e disponibilizou 

produtos premium com o selo sQa

GRUPO PUBLIqUe 

Carne de senepol 
certificada chega ao mercado

o s primeiros cortes de carne pre-
mium com qualidade atestada 

pelo Programa de Certificação de 
Carne Senepol já estão chegando 

ao mercado. Os produtos levam na 
embalagem o selo “Senepol Quality 

Assurance” (SQA), que acaba de ser 
lançado pela Associação Brasileira dos 

Criadores de Bovinos Senepol (ABCB 
Senepol), e são resultado do projeto-piloto desenvolvido 
pela entidade em parceria com a Fazenda Harmonia.

A propriedade, localizada em Nova Canaã do Norte 
(MT), pertence ao criador Lupércio Lima Galardino, que, 
desde 2014, investe na raça para a produção de genética. Pa-
ralelamente à seleção de animais puros, o pecuarista passou 
a usar touros senepol em vacas nelore para produzir ani-
mais cruzados para abate. Segundo ele, o foco do melhora-
mento genético de seu rebanho é a ponta final da cadeia, ou 
seja, colocar carne premium no mercado. “A ultrassonogra-
fia de carcaça foi essencial para diagnosticarmos os animais 
de nosso rebanho com o padrão de qualidade exigido para 
uma carne gourmet”, destaca.

Para o projeto-piloto, o pecuarista separou um lote de 
fêmeas meio-sangue. Foi feita uma inspeção técnica do re-
banho, conforme exige o programa, pelo certificador da 
associação, Carlos Freitas. Ele visitou a Fazenda Harmonia 
em dezembro do ano passado para conhecer o sistema de 
criação e vistoriar os animais no pré-abate e, também, este-
ve no frigorífico para acompanhar o abate. Foram abatidas 
fêmeas de 26 meses, com dois dentes, 486 kg de peso médio 
vivo e 271,25 kg de peso da carcaça quente. O rendimento 
de carcaça alcançado foi de 55,81 %. “O SQA é a garantia 
de que está chegando ao mercado um produto feito a partir 
de uma genética de ponta, com manejo em harmonia com 

o meio ambiente e abate dentro dos rigorosos critérios 
do programa de certificação”, destaca o certificador. Os 
cortes com o selo SQA do projeto-piloto estão sendo 
comercializados na cidade de Colíder (MT), onde o pe-
cuarista Lupércio tem uma boutique de carnes gourmet. 

Para receber o selo, a carne precisa ter sido produzida 
com base no protocolo do programa, que integra a plata-
forma da CNA Agri Trace Rastreabilidade Animal. Entre 
os itens avaliados, estão a classificação fenotípica (grau de 
sangue da raça, pelagem, tipo de animal, maturidade, tipi-
ficação de carcaça), o programa nutricional e o programa 
sanitário. Outras exigências são que o rebanho comercial 
tenha, no mínimo, 50% de sangue senepol e os animais 
devem ser 100% rastreados, sendo os machos castrados 
até dois dentes permanentes e as fêmeas, até quatro. As 
carcaças devem ter grau de acabamento mínimo de gor-
dura mediana e o peso mínimo aceito das carcaças quen-
tes é de 13@ para fêmeas e 16@ para machos castrados. 
O selo SQA só será concedido após a inspeção de todo 
o processo produtivo, desde a fazenda até o frigorífico, 
feita por um técnico credenciado pela associação. O ca-
dastro para a adesão ao SQA começou a funcionar na 
plataforma Agri Trace Rastreabilidade Animal. 
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CHaRoLÊS
no GancHo

CaRnE
pRoDUÇÃo . MERcaDo . aRRoBa

Recorde
exPORTAçõeS De CARNe BOVINA eM MOMeNTO HISTóRICO

#pecBR
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a qualidade do produto que vai para o gancho no frigorífico está 
diretamente relacionada com a qualidade do bezerro que o origina

CARLOS LOPeS, CNA, DIVULGAçãO e WeNDeRSON ARAúJO 

bom bezerro
O segredo do
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apecuária precisa ser produtiva, 
competitiva e garantir rentabili-
dade. No Brasil, estima-se que a 
atividade poderia ganhar em tor-
no de R$ 32 bilhões a mais por 
ano se a produtividade fosse se-
melhante à dos Estados Unidos, 
país que detém 40% do rebanho 
brasileiro e, mesmo assim, pro-

duz quase 22% a mais de carne bovina por 
ano, tem produção de bezerros 65% superior e 
desfrute 80% maior. Um bezerro de qualidade, 
bem criado e recriado com bom manejo e nu-
trição adequada, garante uma engorda eficiente 
e um produto de qualidade no gancho, assegu-
rando produtividade, competitividade e lucro. 

Um bom bezerro colabora para redução dos 
custos de produção, pois encurta o ciclo, au-
menta o rendimento de carcaça e proporciona 
a qualidade de carne tão desejada pelos cada 
vez mais exigentes consumidores. Um bezer-
ro de qualidade nasce sem gerar problemas de 
parto, desmama pesado e recria com ponderais 
expressivos, além de engordar desenvolvendo 
carcaça frigorífica superior. Para produzir esse 
bezerro “dos sonhos” não existe uma fórmula, 
e vários são os fatores que influenciam. Investi-
mento em nutrição, manejo e saúde animal não 
se justificará, caso não seja aplicado em animais 
com genética superior, por exemplo. Assim 
como genética sem nutrição é uma matemática 
difícil de funcionar. 

Exemplo de sucesso é a Fazenda 3R, em 
Camapuã (MS), referência na raça nelore em 
produção de bezerros de corte do Brasil. Lá, 
o pecuarista e selecionador Rubens Catenacci 
criou estratégias que ligam genética, manejo e 
nutrição para darem origem aos bezerros 2.0, 
que aos nove meses de idade chegam a atingir 
300 quilos, podendo ser comparados a um boi 
pronto para o abate.

De acordo com Rubens, esses bezerros se 
tornaram realidade a favor da indústria, devido 
ao alto rendimento frigorífico, mas, também a 
favor do pecuarista, que chega a comercializar 
os animais a preços que ultrapassam o valor de 
mercado em 125% ou mais. “O potencial da 
raça nelore deve ser explorado e os resultados 
disso são surpreendentes”, afirma. 

Como parte do projeto de produção de be-
zerros, o pecuarista lançou em parceria com a 
Agroceres Multimix, a ração Confinatto 3R, 

Pecuarista Rubens Catenacci, de Camapuã (MS)

capaz de desenvolver significativamente o rúmen 
do animal, e favorecer o rebanho com alto poten-
cial de ganho de peso, os frigoríficos e o consumi-
dor final com a qualidade da proteína produzida. 
A parceira ainda desenvolveu o Creep Confinatto 
3R, sistema no qual os bezerros são apartados das 
matrizes e ficam fechados por três horas receben-
do a ração Confinatto 3R. Nesse período, as ma-
trizes voltam para o pasto, onde podem pastejar 
tranquilamente. O manejo do pasto é rotacionado, 
permitindo melhor eficiência na colheita da for-
ragem. O sistema potencializa o crescimento dos 
bezerros, além de melhorar o escore corporal das 
matrizes.

Assim, com a soma dessas tecnologias e a ge-
nética selecionada dentro da porteira, Rubens vem 
se mantendo como um dos maiores produtores 
de bezerros do país. Ele lembra, ainda, que não é 
possível produzir bons filhos sem bons pais. “Sem 
touros com excelência genética é impossível avan-
çar na pecuária de corte. Para um touro ser bom, 
tem que ter genética”, garante Rubinho, como é 
conhecido no meio. 

Genética no gancho
Quando o assunto é genética, quem também 

entende de produtividade é Bento Mineiro, diretor 
das Fazendas Sant’Anna, que há mais de quatro dé-
cadas contribuem com o desenvolvimento da pe-
cuária trabalhando com as raças nelore, brahman 
e gir leiteiro. Ele endossa a fala de Rubinho Cate-
nacci e garante que sem boa procedência genética 
é impossível produzir bons bezerros. 

Estrutura forte, costelas profundas, arqueadas e 
espaçadas, musculosidade, aprumos corretos e boa 
caracterização racial são indicativos de um animal 
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fruto de investimento em genética. São esses be-
zerros, filhos de touros selecionados por criatórios 
tradicionais, idôneos e comprometidos com a efi-
ciência produtiva que dão ao produtor a garantia 
de resultado nos animais produzidos. “Todos os 
anos recebemos fotos e relatos dos resultados de 
nossos clientes satisfeitos ao desmamarem a bezer-
rada mais pesada na fazenda com o uso de touros 
Sant’Anna. Essa é a grande satisfação de nosso tra-
balho”, destaca Bento.

Anualmente, cerca de 500 pecuaristas de to-
das as regiões do Brasil acompanham o remate da 
Sant’Anna em Rancharia (SP), de onde já embar-
caram milhares de touros rumo, principalmente, 
às regiões Centro-Oeste e Norte, além do Sudes-
te. “Há 44 anos a Fazenda Sant’Anna conduz um 
trabalho dedicado à melhoria da pecuária nacional, 
disponibilizando ao mercado touros com excelente 
padrão racial, funcionais e com garantia de serviço 
a campo”, destaca Jovelino Carvalho Mineiro, pro-
prietário das Fazendas Sant’Anna.

Bento conta que todos os anos, quando começa 
a desmama, a comemoração é geral entre os clien-
tes. “O celular do pessoal da fazenda começa a en-
cher de fotos e vídeos de nossos clientes, sempre 
muito satisfeitos com recordes de peso, além da 
padronização racial. Esse retorno que temos dos 
nossos clientes vão sempre na direção da perspecti-
va de ter melhor rendimento sobre o processo pro-
dutivo no caso dos machos. E vemos sobretudo 
uma grande satisfação em poder melhorar sua base 

Jovelino e Bento Mineiro, das Fazendas Sant’Anna
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de fêmeas, construindo de fato um avanço genético 
significativo do seu rebanho”.

Para ele, o “segredo” na produção de um bezerro 
de corte de excelente qualidade está no investimento 
em genética. “Este é o insumo que multiplica todos 
os demais, não existe bom manejo, nutrição e sanida-
de em um animal que não tem potencial genético para 
converter esses investimentos em resultado. Em 2015, 
o Centro de Estudos Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea), em parceria com a Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ), lançou uma pesquisa 
que mostra que a utilização de um touro provado dá 
em média um retorno financeiro de mais de R$ 39 
mil, levando em conta apenas o aumento do ganho 
de peso da progênie deste touro. Isso significa que se 
você trocar 13 touros ponta de boiada por 13 touros 
provados, no fim da vida desses touros o produtor 
terá R$ 500 mil a mais de resultado”, afirma Bento.

Bonificação pela genética
Outro exemplo de sucesso na produção de bezer-

ros é a Fazenda Conforto, um dos maiores confina-
mentos do Brasil, com capacidade estática para fechar 
120 mil animais/ano. A propriedade é conduzida pelo 
Grupo Adir, produtor de uma das genéticas mais pro-
curadas no país. Sempre em busca de parcerias para 
melhorar a qualidade de carne e carcaça dos produtos 
fornecidos à indústria, desde fevereiro de 2018 a pro-
priedade localizada em Nova Crixás (GO) passou a 
oferecer uma premiação de 25% sobre a cotação do 
boi gordo Cepea/Goiás aos fornecedores de bezer-
ros com genética Adir em sua composição sanguínea.

“Não existe volta, o caminho é a qualidade genéti-
ca. E isso a genética Adir tem de sobra”, afirma Cláu-
dio Braga, diretor da Fazenda Conforto. De acordo 
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com Paulo Leonel, diretor do Grupo Adir, que 
possui propriedades também em Ribeirão Preto 
(SP),  a Fazenda Conforto tomou essa decisão 
devido à qualidade superior apresentada pelos 
bezerros, que ajudaram a melhorar a rentabilida-
de do negócio.

“Com quase 60 anos de seleção na raça nelo-
re, duas das principais marcas do Grupo Adir são 
a padronização e a funcionalidade do rebanho 
criado a pasto, o que resulta em animais abatidos 
em idade jovem, com o peso, o acabamento e o 
rendimento de carcaça desejados pela indústria. 
Apesar da alta temperatura e a criação em siste-
ma extensivo em Nova Crixás, os bezerros des-
mamam com peso superior a 230kg. Os animais 
que não conseguem viver bem e a pasto são des-
cartados”, resume Paulo. Quando submetidos ao 
regime de confinamento os ganhos zootécnicos 
tornam-se exponenciais.

Paulo afirma que só é possível alcançar esses 
resultados com genética de ponta. “A genética 
bem direcionada influencia de duas maneiras na 
criação de um bom bezerro de corte. Primeira-
mente, impacta na produção das fêmeas que fi-
carão no plantel para produzir mais bezerros no 
futuro. Em segundo lugar, impacta enormemen-
te na precocidade, rusticidade, velocidade de ga-
nho de peso, padronização e no acabamento de 
carcaça dos machos que vão para o abate”. 

Para comprovar e monitorar a produtivida-
de, o Grupo Adir realiza um trabalho pioneiro 
no Brasil para provar touros por meio de aba-
tes técnicos, projeto iniciado em outubro de 
2014 e coordenado pelo professor doutor Sérgio 
Pflanzer, chefe da Faculdade de Engenharia de 
Alimentos da Unicamp, em Campinas (SP). Os 
resultados são interessantes e mostram novilhos 
nelore com peso médio de 18@, rendimento de 
carcaça entre 57 e 59% e espessura de gordura 
subcutânea (EGS) de 4 a 6 mm. “Comprovamos 
que o animal desejável necessita ser férteis, adap-
tado, equilibrado, com aprumos perfeitos, linha 
dorsal plana e racial preservado, pois sem ele é 
impossível obter padronização de carcaças”, ex-
plica Paulo. 

A genética Adir está presente em 17 estados e 
também tem sido uma forma de pecuaristas fatu-
rarem mais no abate do gado de corte. O Grupo 
coordena e abastece um recém-criado Programa 
de Qualidade de Carne Nelore do Frigorífico 
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Masterboi, que possui sede em Recife (PE) e 
plantas no Pará e Tocantins. “Há um público 
que exige produtos de qualidade superior e 
acreditamos que a parceria com o Grupo Adir 
nos ajudará atender a essa demanda”, afirma 
Amaro Rodero, diretor do grupo Masterboi.

Em Alagoas, a parceria é com a Coopera-
tiva do Agronegócio do Boi (Cooperboi), que 
possui 52 cooperados. “Nossa meta principal é 
abastecer a gastronomia local com cortes mais 
tenros, macios e suculentos”, ressalta José Ro-
naldo, diretor da Cooperboi, que aprovou o 
projeto de avaliação de carcaça realizado pelo 
Grupo Adir. 

“Hoje o que a indústria frigorífica mais busca 
é a padronização de carcaça dos lotes. O retor-
no do investimento em genética para o produ-
tor de bezerros é praticamente imediato. Já no 
primeiro nascimento fica nítida a padronização 
e produtividade do rebanho. Porém, é impor-
tante escolher a genética correta, voltada para o 
objetivo de cada pecuarista”, finaliza Paulo. 

Paulo Leonel, diretor do Grupo Adir
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E a carne ovina?
Élen Nalério, coordenadora do projeto Aproveitamento

Integral da Carne Ovina (Aprovinos)

DIVULGAçãO e eMBRAPA
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E mpreendedor inteligente é aquele 
que diversifica investimentos. Na 

pecuária, uma opção pouco explo-
rada e com muito potencial de mer-

cado é a criação de ovinos. As carnes 
bovina, suína e de frango já estão pre-

sentes na mesa do brasileiro. Por outro 
lado, a carne ovina precisa conquistar 

seu espaço na preferência do consumi-
dor. Segundo a Associação Brasileira de Criado-
res de Ovinos (Arco), os dados oficiais apontam 
consumo de 400 gramas anuais de carne ovina per 
capita, enquanto que o brasileiro come, em média, 
cerca de 44 quilos de carne de frango por ano, 35 
quilos de carne bovina e 15 quilos de suína.

Resultados de pesquisa realizada recentemente 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) demonstraram que 25 milhões de brasi-
leiros, 12% de consumidores do país, nunca sequer 
experimentaram a proteína oriunda de ovelhas, 
carneiros ou cordeiros. Mesmo entre aqueles que 
já provaram carne ovina, a maior parte não criou 
hábito de consumo. Dos entrevistados listados na 
seção de consumo ocasional, 27% revelaram co-
mer esse tipo de carne algumas vezes por ano e 
35% consumiram alguma vez na vida, soma que 
corresponde a 128 milhões de pessoas. O consu-
mo é frequente apenas para 52 milhões de brasilei-
ros, ou 25% da população nacional, com 17% dos 
pesquisados saboreando a carne ovina pelo menos 
uma vez por mês, 7% uma vez por semana e 1% 
diariamente.

Ou seja, boa parcela daqueles consumidores 
que já provou, não fez disso um hábito. “Mesmo 
no Sul, onde há tradição na criação e consumo, a 
carne ovina é mais lembrada para os churrascos de 
fim de semana, para assar em momentos festivos, 
mas, ela não está presente no cardápio durante a 
semana”, resume a pesquisadora da Embrapa Pe-
cuária Sul Élen Nalério, coordenadora do projeto 
Aproveitamento Integral da Carne Ovina (Aprovi-
nos), que busca levar ao mercado novas opções de 
consumo dessa carne.

Os motivos do baixo consumo da carne ovina 
vão desde a pouca disponibilidade do produto no 
mercado até a falta de costume e inexistência de 
cortes mais apropriados para o preparo no dia a dia, 
como acontece com outras proteínas animais. Es-
ses pontos também foram levantados pela pesquisa 
intitulada “Percepção do consumidor brasileiro em 
relação à carne ovina e produtos derivados”, rea-
lizada no âmbito do Aprovinos e defendida pela 
engenheira de alimentos Juliana Cunha de Andrade 
em sua tese de doutorado em Ciência de Alimen-
tos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).

Em seu trabalho, Juliana detalhou um cenário 
com a percepção dos consumidores que pode ser-
vir de bússola para a cadeia produtiva da ovinocul-
tura. “A falta de adequação da carne ovina a uma 
situação de consumo frequente foi identificada 
como a principal barreira, sendo considerado um 
produto para ocasiões específicas, em oposição às 
refeições diárias”, destaca. 

Para a pesquisadora da Embrapa Agroindús-
tria de Alimentos Rosires Deliza os resultados do 
estudo forneceram uma visão abrangente da per-
cepção do consumidor brasileiro sobre a carne 
ovina. “Entre as estratégias identificadas para au-
mentar o consumo estão: campanhas de comuni-
cação, degustação em grandes centros comerciais, 
desenvolvimento de novos produtos e viabilização 
do consumo em situações cotidianas”, completa 
a cientista, que com o professor Gastón Ares, da 

Élen Nalério, coordenadora do projeto Aproveitamento
Integral da Carne Ovina (Aprovinos)
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Universidad de la República (Uruguai), foi orientadora do 
trabalho de doutorado da pesquisadora Juliana.

A pesquisa mostrou que a frequência de consumo au-
mentou com a idade e foi maior para os homens do que 
para as mulheres. A proporção dos participantes da região 
Sul do Brasil foi maior entre os classificados como con-
sumo frequente, enquanto os brasileiros da região Norte 
relataram o menor consumo. Por outro lado, o maior gru-
po de consumidores que nunca consumiu carne ovina foi 
caracterizado pelos participantes da região Sudeste.

“De acordo com o censo demográfico de 2011, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
região Sudeste é a mais populosa e apresenta maior poder 
de compra e acesso aos bens e serviços do país. Isso suge-
re que os consumidores dessa região podem ser um alvo 
interessante para as estratégias de marketing que visam o 
aumento do consumo de carne ovina”, completa Rosires.

ajustes necessários
Conforme o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul 

Marcos Borba, a cadeia da carne ovina ainda carece de 
ajustes na eficiência produtiva. Além disso, os atores des-
se segmento precisam, cada vez mais, considerar as trans-
formações nos hábitos de consumo de alimentos, que vão 
desde a apresentação do produto até questões de sauda-
bilidade, ética no trato com os animais e durabilidade dos 
recursos naturais.

“Dentro da porteira nós ainda mantemos baixos níveis 
de produção, fruto de uma tradição na produção de lã, e 
que, portanto, requereriam uma assistência técnica mais di-
rigida, mais de acordo com a realidade. E fora da porteira, 
nós precisaríamos de uma melhor relação entre os compo-
nentes da cadeia, que nos permitisse, por exemplo, melho-
res processos de agregação de valor e melhores estratégias 
de relação com os consumidores”, pontua Marcos.

E se um pessimista pensaria no quanto a carne ovina 
ainda é desconhecida e a cadeia ainda precisa de ajustes, o 
otimista logo destacaria o potencial que o produto tem a 
ser explorado. E é exatamente esse ponto de vista positivo 
que pesquisadores têm cultivado, com diversas inciativas 
que buscam a valorização dessa proteína. “Essa realidade 
mostra um grande potencial para o aumento da produção 
e da comercialização, com a possibilidade de chegar a pú-
blicos que hoje não têm cultura de consumir esse tipo de 
carne”, enfatiza a pesquisadora Élen. 



MARÇO/ABRIL 2019 | #pecBR 85

Produtos ovinos
Inspirados em processados suínos, pesquisadores cria-

ram linhas de produtos inéditos no mercado: presuntos 
crus defumados e não defumados, copas, mortadelas, 
hambúrgueres e até bacon, já nominado de oveicon, tudo 
feito a partir de carne ovina. De acordo com Élen, to-
dos esses produtos são feitos com categorias animais com 
pouco valor comercial, como ovelhas mais velhas, porém, 
ainda com bastante qualidade nutricional. Além do desen-
volvimento de derivados, o projeto trabalhou com cortes 
diferenciados de carne para apresentação e comerciali-
zação. Hoje, a maior parte da carne ovina é vendida em 
peças grandes, como o pernil e a paleta, o que torna mais 
difícil o manuseio e o preparo.

“O desenvolvimento de produtos, além de aumentar a 
vida de prateleira da carne in natura, pode ser uma ótima 
oportunidade para aumentar o consumo de carne ovina. 
A exemplo da carne suína, da qual 70% é consumida na 
forma de produtos derivados. Pelas nossas pesquisas, os 
consumidores entendem que seria interessante ter maior 
variabilidade de cortes ovinos e produtos derivados”, fi-
naliza Juliana.

Em 2018, a Embrapa deve lançar edital público com 
o objetivo de transferir, para empresas do segmento de 
carnes, o know how sobre os processos agroindustriais 
para produção dos derivados de ovinos elaborados pelo 
projeto Aprovinos. “O desafio está em identificar empre-
sas e organizações que vislumbrem as oportunidades de 
novos produtos para gerar novos negócios. Além disso, 
esses parceiros ajudarão a combater a informalidade no 
abate e na comercialização de carne ovina no país, a cola-
borar com a organização da cadeia produtiva da ovinocul-
tura, e a oferecer outro leque de produtos com qualidade 
e segurança alimentar aos consumidores”, revela a chefe 
de Transferência de Tecnologia da Embrapa Pecuária Sul, 
Estefanía Damboriarena.
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pesquisa comprova eficácia econômica do biogás na pecuária de leite
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a
geração de energia elétrica e a produção de biofertilizantes a 
partir dos dejetos da atividade pecuária já é uma realidade na 
bovinocultura de leite no Brasil. Depois de algumas experiên-
cias frustradas nas décadas de 1970 e 1980, os produtores que 
adotam sistema de confinamento, no qual o gado é criado 
em grandes estábulos, passaram a gerar a própria eletricidade 
consumida na fazenda e, em alguns casos, até a vender o 
excedente para as empresas de distribuição.

A adoção da tecnologia ainda é baixa entre os produto-
res de leite, mas, o pesquisador Marcelo Henrique Otenio, 
que coordena os estudos sobre biodigestores na Embrapa 

Gado de Leite (MG), diz que o uso do biogás está em franca expan-
são no setor e apresenta retornos financeiros positivos. “Nós reunimos 
uma equipe de pesquisa multidisciplinar de diversas instituições e nos-
sos estudos indicam ser economicamente viável o uso de biodigestores 
na pecuária de leite para sistemas de produção em free stall (sistema 
de produção de leite com as vacas estabuladas) com mais de oitenta 
vacas”, revela Marcelo.

A utilização de biodigestores para transformar os dejetos oriundos 
dos sistemas de produção animal em biogás é uma prática antiga, mas, 
a pesquisa científica está tornando-a cada vez mais eficiente. Na agro-
pecuária brasileira, os produtores de suínos são os que mais adotam a 
tecnologia. Segundo o Centro Internacional de Energias Renováveis – 
Biogás (CIBiogás), esse setor é responsável pela produção de 14% do 
biogás nacional. Aterros sanitários, indústrias de alimentos e bebidas e 
lodo de esgoto respondem por 51%, 25% e 6%, respectivamente. A 
pecuária de leite, com outras atividades, fica com os 3% restantes.

O professor Jorge Lucas Júnior, do campus de Jaboticabal (SP) da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), instituição parceira da Embra-
pa nas pesquisas com biodigestores, explica que a maior adoção da 
tecnologia na suinocultura se deve ao fato de os dejetos provenientes 
dos suínos terem maior potencial fertilizante e energético do que os de 
bovinos. Por outro lado, ele conta que uma vaca produz muito mais 
estrume do que um porco. “Há, por isso, um equilíbrio e os produtores 
de leite podem ser tão eficientes quanto os suinocultores”, afirma o 
professor ressaltando que, nas duas culturas, a tecnologia é uma grande 
aliada do meio ambiente.
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A biodegradação de dejetos de origem animal produz 
metano (CH4), entre outros gases. O metano tem um po-
tencial 21 vezes maior de provocar efeito estufa se compa-
rado ao dióxido de carbono (CO2). A queima do CH4 com 
o oxigênio é a energia que faz um motogerador funcionar e 
produzir eletricidade. O resultado dessa queima é a emissão 
de vapor d’água e CO2 menos prejudicial para a atmosfera, 
quando comparado ao metano. O professor da Unesp diz 
que, com o surgimento do mercado de carbono, a escala 
de implantação de biodigestores aumentou, incentivando 
o desenvolvimento de modelos mais baratos e fáceis de 
operar.

A confluência de tecnologias mais eficientes, agregação 
de valor e proteção ambiental impulsionam o mercado. A 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Mi-
nistério de Minas e Energia (MME), estima que, em 2030, o 
biogás poderá representar o mesmo volume de energia dis-
tribuída que a fotovoltaica (energia solar) e o setor agrícola 
terá uma importante participação nesse volume.

Já existem diversos casos de sucesso operando no pre-
sente. A Fazenda Bom Retiro, em Pouso Alegre (MG), é 
um deles. Os dejetos de mil vacas em ordenha e outros 
mil suínos em terminação alimentam três biodigestores que 
geram R$ 30 mil mensais em energia elétrica. Cerca da 
metade da quantidade gerada é transformada em “crédi-
to de energia” pela distribuidora e pode ser vendida para 
outros consumidores (esse processo é chamado de gera-
ção distribuída), a outra metade é usada para abastecer a 
propriedade.

Em meados da década de 1970, o Governo Federal in-
centivou o uso de biofertilizantes por parte dos pecuaris-
tas. Na época, foi criado o Programa Nacional de Energia 
Alternativa. Algumas unidades da Embrapa, entre elas a 
Embrapa Gado de Leite, iniciaram pesquisas sobre o tema 
para popularizar o uso de biodigestores. O chefe-adjunto 
de Pesquisa & Desenvolvimento da Unidade, Pedro Arcuri, 
que na época trabalhava em um dos projetos, lembra que 
a demanda do governo visava dar uma reposta para a crise 
do petróleo, que elevou o preço do combustível.

Naquela época, dois modelos de biodigestores pro-
postos como tecnologias para pequenos produtores rurais 
foram implantados no Brasil: o chinês e o indiano. Segun-
do Pedro, os modelos tinham baixa eficiência, pois neces-
sitavam de mais esterco para produzir biogás. A Embrapa 
Gado de Leite montou uma unidade demonstrativa com o 
modelo indiano, de fácil implantação e simplicidade na ope-
ração. A unidade demonstrativa simulava uma pequena fa-
zenda na qual fogão, geladeira, chuveiro, lampião, bomba de 
água e uma picadeira funcionavam com a energia do biogás.

“Recebemos um grande número de extensionistas e 
produtores interessados, mas não havia linhas de crédito 
para implantar os biodigestores e, na prática, poucos pro-
dutores acabaram adotando a tecnologia”, relembra. Ele 
conta ainda que, mesmo os que adotaram, acabaram tendo 
problemas. Pedro explica por que: “Uma das grandes difi-
culdades era a adaptação dos equipamentos, que não eram 
fabricados para funcionar com biogás”. Era necessário ins-
talar dutos para levar o gás até fogões, chuveiros e motores 
que geravam energia para as máquinas e eletrodomésticos. 
Além disso, o gás sulfídrico (um dos subprodutos do pro-
cesso) corroía os equipamentos, que tinham sua vida útil 
reduzida. Com todos esses obstáculos, os projetos com 
biogás se encerraram em meados dos anos 1980 até serem 
resgatados em 2011.

Segundo Pedro, os antigos problemas foram resolvidos. 
O modelo de biodigestor que está sendo implantado atu-
almente é mais eficiente e o Brasil já possui tecnologia 
própria na fabricação dos motores abastecidos com bio-
gás. Para o gás sulfídrico, que oxidava aparelhos domés-
ticos e máquinas, foi adaptado um filtro, separando-o 
do metano. Os pesquisadores têm dados dos resultados 
de várias pesquisas que comprovam a sustentabilidade 
da tecnologia no contexto atual, pois diferentemente dos 
anos 1970 e da crise do petróleo, há na sociedade uma cul-
tura que preza o conservacionismo e a proteção do meio 
ambiente, o que viabiliza tecnologias voltadas para a mitiga-
ção de gases de efeito estufa.

leite
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Além disso, as propriedades leiteiras são muito mais 
dependentes da eletricidade do que eram há quatro dé-
cadas, quando a ordenha manual era comum mesmo em 
grandes fazendas e os latões de leite esperavam no tem-
po para serem recolhidos pelo caminhão. Hoje, há muita 
automação e o armazenamento do leite em tanques de 
resfriamento é uma exigência legal. Se faltar energia por 
algumas horas na propriedade, pode-se perder a produ-
ção de alguns dias. O biodigestor proporciona também 
o conforto de se ter estábulos livres de moscas e odores, 
uma grande vantagem para quem tem que lidar diaria-
mente com o rebanho.

Por fim, o problema dos recursos para produção de 
biogás também foi resolvido. Há diversas linhas de cré-
dito no país para financiar projetos de energia e tecno-
logias sustentáveis. Uma delas é o Programa ABC, para 
apoiar a agricultura de baixa emissão de carbono, do Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), que financia até 100% do projeto, com taxas 
de juros a partir de 8% ao ano. Algumas linhas possuem 
prazo de carência de até três anos, tempo que os pesquisa-
dores consideram suficiente para que o biodigestor pague 
o investimento e comece a gerar lucros.
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As novAs REGRAs 

o governo federal estabeleceu novas regras (que já entram 
em vigor no f inal de maio) para a produção de leite no país, 

especif icando os padrões de identidade e qualidade do leite 
cru refr igerado, do pasteurizado e do t ipo a

gustavo Miguel e vitoRya paulo

para produção dE lEitE

leite
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Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) publicou em 
novembro de 2018 as instruções nor-

mativas 76 e 77, que modernizam o sis-
tema de controle da qualidade do leite 
no Brasil. A IN 76 traz os regulamentos 

técnicos para identidade e qualidade do 
leite cru, do leite pasteurizado e do leite 

pasteurizado tipo A. A IN 77 estabelece novos critérios 
e procedimentos para a produção, acondicionamento, 
conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru 
em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção 
oficial, revogando as INs 62/11, 07/16 e 31/18. A partir 
do dia 30 de maio, as novas regras entram em vigor e seu 
cumprimento passa a ser obrigatório.

De acordo com o secretário executivo do Sindicato 
da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sin-
dilat), Darlan Palharini, as principais mudanças trazidas 
pelas instruções normativas são relacionadas à educação 
continuada no campo e aos controles de qualidade em 
toda a cadeia produtiva. “As normas tornam a legislação 
mais rigorosa, fazem parte da evolução desde a IN 51 
em termos de rigidez e devem valer por muito tempo”, 
afirma.

A maioria dos itens contemplados atende a indús-
tria. No entanto, alguns atendem parcialmente, como, 
por exemplo, a temperatura de 7ºC para recebimento do 
leite cru na plataforma. “Este índice era de 10ºC. Na 
consulta pública, estava em 7ºC. Pedimos que ficasse em 
9ºC, mas isso só foi permitido em casos excepcionais”, 
explica a consultora de Qualidade do Sindilat, Letícia 
Vieira. 

A IN 78 define os critérios a serem seguidos nas pro-
vas de produção. Já a IN 76 trata das características e da 
qualidade do produto na indústria. Também define os 
critérios para obtenção de leite de qualidade e seguro 
ao consumidor, que englobam desde a organização da 
propriedade, suas instalações e equipamentos, até a for-
mação e capacitação dos responsáveis pelas tarefas coti-
dianas, o controle sistemático de mastites, da brucelose 
e da tuberculose.

Em relação à identidade e qualidade, no caso do leite 
cru refrigerado foi mantida a contagem bacteriana máxi-
ma de 300 mil unidades por ml e 500 mil células somáti-
cas por ml. O produto não deve apresentar substâncias 
estranhas à sua composição, como agentes inibidores do 
crescimento microbiano, neutralizantes da acidez nem 
resíduos de produtos de uso veterinário.

o
Consultora de qualidade do Sindilat, Letícia Vieira

“As normas têm como objetivo atualizar os 
critérios de produção e seleção de leite de quali-
dade, com foco nas boas práticas agropecuárias e 
na educação sanitária”, explica a responsável pelo 
Programa Nacional de Qualidade do Leite no De-
partamento de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal (Dipoa), Mayara Souza Pinto. 

manejo sanitário
Com as novas normas, os produtores pode-

rão intensificar o controle na obtenção de leite, 
aplicando ferramentas de gestão de qualidade nas 
propriedades, incluindo manejo sanitário, refrige-
ração e estocagem, qualidade da água, uso racio-
nal de medicamentos veterinários, adoção de boas 
práticas de bem-estar animal. Os estados e muni-
cípios que não dispõem de legislação específica e 
equivalente sobre qualidade deverão adotar essas 
normas como referência nos serviços de inspeção 
estaduais e municipais.

A Rede Brasileira de Laboratórios da Qualida-
de do Leite (RBQL), credenciada junto ao Mapa e 
responsável pela análise do produto comercializa-
do cru em todo o país passará também a oferecer 
capacitação ao pessoal responsável pela captação 
nos estabelecimentos industriais, o que propicia-
rá a recepção com contagem bacteriana baixa e o 
consequente aumento do rendimento industrial e 
da qualidade do leite e de seus derivados.

“A implementação das normas permitirá avan-
ço significativo nos índices de qualidade, o aumen-
to da produtividade leiteira, a oferta de alimentos 
mais seguros à população e a queda de barreiras 
comerciais para exportação”, avalia Mayara. 
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leite

direcionamento
A Federação da Agricultura e Pecuária (Famasul) 

alerta sobre a importância da adequação do setor. “É 
muito importante seguir os parâmetros estabelecidos 
nas INs, para que se produza um leite de qualidade. 
As mudanças também representam um desafio para as 
indústrias do setor, que precisam, por exemplo, rever a 
logística de coleta”, afirma o diretor-secretário da Fa-
masul, Frederico Stella.

As propriedades rurais atendidas pela Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG), do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar MS), recebem orientação 
de manejo e conhecimentos relacionados com as mu-
danças. “Com o Mais Leite, programa que atende mil 
propriedades rurais no estado, o criador tem acesso a 
capacitações que proporcionam adequação à norma-
tiva. Nova lei é fundamental porque direciona a me-
lhoria dos processos da qualidade da matéria-prima”, 
afirma o coordenador técnico do Senar MS, Francisco 
Paredes. Para ele, o programa supre a necessidade dos 
estabelecimentos na qualificação junto aos laticínios. 
“O plano de ação visa não só o aumento de produção, 
mas também buscando a sustentabilidade do empre-
endimento”.
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Zona
RuRaL

GEsTÃo . TEcnoLoGIa . sUsTEnTaBILIDaDE . MERcaDo

#pecBR

nova tecnologia 
NA NUTRIÇÃO ANIMAL, NOVA ALTERNATIVA É APRESENTADA

otimiSmo
impulsiona paÍs 
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zona RURaL

o que o 
agropecuarista quer?

para se destacar e multiplicar lucros na pecuária é 
necessário util izar toda tecnologia para ir além do ótimo

CNA

u m levantamento inédito da Confe-
deração da Agricultura e Pecuária 

do Brasil (CNA) feito com produto-
res rurais de todas as regiões brasilei-
ras identificou as principais demandas 

e gargalos do segmento. O levanta-
mento mostrou que 59,93% dos entre-
vistados disseram que o crédito rural é 

a demanda mais importante para o campo. Os custos de 
produção estão na segunda colocação na lista de pontos 
mais importantes, segundo 49,7% das pessoas ouvidas, 

seguidos por infraestrutura e logística (40,9%), qualifi-
cação de mão de obra (36,1%) e questões ambientais 
(35,2%).

O resultado do trabalho foi entregue pelo presiden-
te da CNA, João Martins, ao secretário-executivo do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Marcos Montes, durante o Painel sobre o Selo 
de Integridade do Mapa, em Brasília (DF). Na ava-
liação de João, o levantamento é fundamental para a 
discussão de mais políticas para o setor agropecuário 
e reforça a necessidade de um Plano Safra plurianual.
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“O crédito agrícola tem ficado menor. Está na hora 
de ter um projeto de cinco anos para o produtor saber, no 
decorrer desse tempo, o que ele vai encontrar para poder 
dimensionar as necessidades e buscar os recursos. Nos 
próximos anos vamos passar de 300 milhões de toneladas 
de grãos e essa expansão será por tecnologia e dependerá 
de termos crédito”, afirmou o presidente da entidade.

“Esse trabalho da CNA, indo perguntar diretamente 
para o produtor o que ele quer, vai nos dar um norte, 
um direcionamento, ao saber que o produtor rural quer 
crédito, mas também quer logística e segurança jurídica. 
A pesquisa ressalta os principais pontos. Todas as ações 
do Ministério são feitas com as entidades e esse trabalho 
será avaliado na construção do Plano Safra”, disse Mar-
cos Montes, que representou a ministra Tereza Cristina 
no evento.

A pesquisa foi coordenada pelo Instituto CNA, que 
ouviu quase 1.282 produtores por meio de um formulá-
rio eletrônico de 1º de março e 5 de abril. A partir das res-
postas, foi possível constatar um ranking das 10 deman-
das consideradas como as mais prioritárias. “O objetivo 
do levantamento foi saber a opinião do produtor rural 
que está lá na base sobre o que ele de fato precisa. Esta 
pesquisa vai subsidiar a CNA na proposição de políticas 
públicas para o agro no governo e no Congresso Nacio-
nal”, explica o secretário-executivo do Instituto, André 
Sanches.  

A pesquisa também apontou outras necessidades e 
problemas do segmento produtivo segundo os produ-
tores rurais. Segurança jurídica (22%), criminalidade no 
campo (21%), questões trabalhistas (20%), endividamen-
to (15,5%) e questões fundiárias (11,5%) fecham a lista 
dos tópicos classificados como prioritários para quem 
vive e trabalho no meio rural.

A pesquisa também dividiu os resultados entre agri-
cultura e pecuária. O crédito rural foi apontado como 
a maior necessidade para 59,1% dos agricultores e 62% 
dos pecuaristas. As quatro principais demandas são as 
mesmas nos dois segmentos. Depois do crédito, vêm os 
custos de produção, logística e infraestrutura e qualifica-
ção de mão de obra. 

O levantamento também dividiu as demandas dos 
produtores em 12 atividades, nas quais o crédito rural é a 

Presidente da CNA, João Martins

Superintendente técnico da CNA, Bruno Lucchi
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Zona rural

principal em oito culturas (café, cana-de-açúcar, fruticul-
tura, grãos, bovinocultura de corte, bovinocultura de lei-
te, caprinos e ovinos e suinocultura). Na horticultura e na 
avicultura, o custo de produção é o item mais importante 
para os produtores. A questão ambiental é a principal ne-
cessidade na silvicultura e a qualificação de mão de obra é 
primeiro item da lista de prioridades na aquicultura.

e como fica o crédito?
Levando em conta a demanda do setor, a CNA tem 

debatido o tema nas esferas públicas. A entidade partici-
pou, em abril, de audiência pública na Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal para 
debater sobre a importância do crédito rural e do seguro 
agrícola.

O superintendente técnico da CNA, Bruno Lucchi, 
propôs que haja mais alternativas de crédito rural para 
ampliar a concorrência e desburocratizar a tomada de re-
cursos para o produtor. Ele informou que a entidade tem 
discutido outras formas de captação de recursos para o 
setor agropecuário, como fundos de previdência privada 
e títulos verdes. 

Também destacou a necessidade de participação de 
mais bancos no crédito rural, como os bancos de coope-
rativas. “Precisamos buscar novas fontes para ampliar a 
concorrência, baratear o custo da burocracia, pulverizar 
o funding e oxigenar o crédito”, justificou, e defendeu, 
também, que o crédito oficial volte a financiar a assistên-
cia técnica para os produtores rurais.
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Em relação ao seguro rural, o superintendente falou 
sobre a importância do aprimoramento dos instrumentos 
de mitigação de risco e criticou a falta de previsibilidade 
orçamentária para a subvenção. Neste contexto, ele defen-
deu mais recursos para a subvenção ao seguro e a garantia 
dos mesmos para o produtor no orçamento, além de me-
canismos como o seguro de faturamento e a concessão da 
subvenção diretamente ao produtor. “Com a concessão 
direta ele vai ter maior poder de barganha por juros me-
nores. O produtor também precisa ter um incentivo por 
buscar a mitigação dos riscos”, ressaltou.

Bruno também falou sobre uma agenda legislativa para 
o agro, com propostas que ajudem o produtor na desbu-
rocratização do acesso aos recursos, custos cartoriais, me-
lhores condições para o seguro e um ambiente regulatório 
para os títulos do agronegócio.

Secretário de Política Agrícola do Mapa, Eduardo 
Sampaio afirmou que diante das restrições fiscais do esta-
do, “o foco da política agrícola deve se voltar a quem tem 
mais dificuldade de acessar recursos no mercado, que são 
os pequenos e médios produtores”.

Para o subsecretário de Política Agrícola e Meio Am-
biente do Ministério da Economia, Rogério Boueri, o di-
recionamento de crédito é um dos motivos para os altos 
spreads no Brasil. “A agricultura não é a vilã desse pro-
blema, mas é uma parte desse problema”, afirmou, acres-
centando que a política agrícola nos moldes definidos 
até hoje foi concebida para um período em que o Brasil 
era importador de alimentos. “É necessário uma redução 
progressiva do direcionamento de crédito, focalização das 
subvenções e mecanismos de fortalecimento do produtor 
no mercado de crédito”, finalizou. 
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Que água você dá
para seu rebanho?

á
gua de qualidade é um dos ingredientes essenciais 
para um bom resultado na pecuária. Disponibili-
zá-la em quantidade suficiente e com qualidade 
garante que o animal mantenha as condições 
ideais de sanidade e bem-estar e produza ali-
mentos seguros. É sabido que qualquer situ-
ação incomum relacionada à água como, por 
exemplo, alterações no odor, na cor podem 
esconder impactos negativos no desempe-

nho e na condição de saúde dos animais, pois a presença de subs-
tâncias em concentrações acima do permitido na água representa 
um risco à saúde animal e à segurança dos alimentos.

Estudo propõe protocolo para definição de
padrão da água para pecuária

caRlos lopes

Zona rural
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sente nas águas e na dieta dos animais. Dessa forma, 
para estabelecer um padrão para esse elemento, deve-se 
considerar a fisiologia animal, o tipo de dieta, o tempo 
de exposição e a dinâmica química do nitrato.

A aplicação direta dos padrões de qualidade da água 
para consumo humano em animais não é considerada 
apropriada pelos pesquisadores. Eles sugerem que os 
estudos toxicológicos para o estabelecimento dos pa-
drões de qualidade da água para as espécies animais de-
veriam considerar as realidades da pecuária, ou seja, le-
var em conta o tempo de vida dos animais de produção. 

“Ao invés de usar padrões de qualidade da água para 
humanos na ausência de dados toxicológicos suficien-
tes, os padrões poderiam ser baseados em dados toxi-
cológicos de animais experimentais de duração menor 
usando a proporção de peso corporal/ingestão diária 
de água”, explica Simone Valente-Campos, da Unicamp.

Padrão brasileiro
O estabelecimento de padrões próprios, com base 

científica e transparente, seria benéfico para a saúde 
única do sistema, que inclui a saúde humana, animal e 
ambiental. Há vários estudos brasileiros que mostram a 
contaminação da água por substâncias, incluindo pesti-
cidas, hormônios, fármacos, antibióticos e fertilizantes.

 “A determinação de padrões de qualidade da água 
para os animais não é uma tarefa fácil, mas, o proto-
colo proposto pelo grupo de pesquisa fornece a base 
para que estudos nacionais sejam desenvolvidos, tendo 
como resultados padrões específicos para o consumo 
de água pelos animais”, ressalta o pesquisador Júlio.

No entanto, poucos países têm critérios de qualida-
de da água específicos para os animais de produção. O 
Brasil tem duas resoluções do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (Conama) que determinam os padrões 
da água para consumo animal. 

Alguns países estabelecem valores máximos com 
base na ocorrência de compostos químicos em águas 
superficiais e subterrâneas, toxicidade para as espécies 
ou, ainda, aplicam os mesmos critérios de qualidade 
para consumo humano. O Brasil utiliza valores de ou-
tros países, que possuem realidades diferentes.

Por isso, pesquisadores da Embrapa Pecuária Sudes-
te de São Carlos (SP) e da Unicamp, de Limeira (SP), 
analisaram legislações de países que têm padrões defini-
dos para o consumo de água de animais e a partir disso 
propuseram um protocolo para definição de padrões de 
qualidade da água para a pecuária brasileira.  O estudo 
foi publicado nesta semana na revista internacional Re-
gulatory Toxicology and Pharmacology.

Pela importância social e econômica da atividade 
pecuária no Brasil e pelas constantes ameaças que as 
fontes de água estão expostas, é essencial estabelecer 
métodos para determinar padrões de qualidade que 
considerem as realidades produtivas e ambientais do 
país. O Brasil é o segundo maior produtor de carne bo-
vina e de aves e o quarto maior produtor de carne do 
mundo.

De acordo com o pesquisador Júlio Palhares, da 
Embrapa, o padrão de qualidade da água para consu-
mo de animais é resultado da interação de vários fatores 
produtivos, ambientais e da química do elemento que 
está sendo considerado. Por exemplo, o nitrato está pre-
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Empresas de pesquisa e o governo federal colocam a 
produtividade agropecuária da região em foco

potencial do nordeste
Olhos voltados para o 

E ntre os 10 estados mais pobres do 
Brasil pelo critério do Produto Interno 
Bruto (PIB), segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
cinco estão no Nordeste: Sergipe, Piauí, 
Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Nor-
te. Já pelo critério de rendimento real do-
miciliar abaixo de um mil reais por ano, a 
região também é muito tímida e tem cinco 

estados com menor renda. O Maranhão está no último lugar 
com um rendimento médio de R$710.

A Embrapa quer ajudar a melhorar essas estatísticas, alte-
rando a dinâmica da economia da região, transferindo tecno-
logias e alcançando o maior número possível de produtores 
rurais. Um plano para o desenvolvimento agropecuário do 
Nordeste será construído e encaminhado à futura ministra 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, 
que disse na reunião de chefes de unidades da empresa, em 
novembro de 2019, em Brasília, que a região será prioridade 
da pasta no novo governo.

Mesmo com alguns avanços na produção de grãos, 
frutas e cana-de-açúcar pelo agronegócio, o atraso na 
agricultura da maioria dos estados nordestinos tem ori-
gem na própria realidade dos produtores. Segundo o Censo 

Agropecuário 2017, divulgado em julho último pelo 
IBGE, mostra o Piauí, por exemplo, não muito bem: 
41,85% do produtor não sabe ler e nem escrever; e 
32,14% têm mais de 60 anos, idade que já pesa nega-
tivamente na atividade.

No uso de insumos modernos, apenas 1,6% apli-
cam calcário na correção do solo; e 0,91% fazem 
adubação química e orgânica. O censo mostra tam-
bém a fragilidade em áreas de grande importância 
para o crescimento de qualquer sistema de produção 
agrícola: apenas 1,35% trabalham com irrigação e 
96,56% não recebem assistência técnica.

A ministra tem se mostrado empenhada em mudar 
essa e realidade, e acredita no potencial da região. “O 
Nordeste é, sem dúvida, parte do Brasil que trabalha 
duro para garantir que alimento de qualidade chegue à 
mesa. É preciso apoiar a agricultura familiar com assis-
tência técnica e implantar a regularização fundiária des-
sas áreas para viabilizar acesso ao crédito bancário. No 
Ministério da Agricultura, isso já é parte do plano para 
o Nordeste — ação na qual não apenas nós, mas vários 
ministérios estão empenhados. A expectativa é que este 
plano completo, sob coordenação da Casa Civil, seja 
divulgado ainda neste semestre”, garante. 

Zona rural
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a
os 43 anos de idade, Adriano 
Idival hoje comanda grandes re-
mates Brasil adentro. Nascido 
no sudoeste do estado de Goi-
ás, em Quirinópolis, mudou-se 
ainda jovem com a família para 
a região do Vale do Araguaia, 
município de Britânia (GO), 

onde passou a maior parte da minha infân-
cia e adolescência. Filho de administrador 
de fazenda, desde menino aprendeu a lidar 
com o gado, e desde sempre soube que era 
nesse meio que trabalharia. 

“Sempre foi para mim um grande prazer 
a lida com o gado, o contato com a vida no 
campo. Digo sempre: o que aprendi quando 
jovem com a prática em fazenda foi a base, 
o alicerce para o pontapé inicial do o meu 
trabalho, que futuramente seria complemen-
tado com outros cursos”, conta. 

Formou-se Técnico Agrícola ainda jo-
vem, e mais tarde especializou-se em Marke-
ting, sempre visando o comércio rural. Na 
primeira oportunidade que teve, Adriano 
fez o Curso de Leiloeiro Rural pela Federa-
ção da Agricultura e Pecuária do Estado de 
Mato Grosso (Famato), em Mato Grosso, e 
logo em seguida fez o Curso de Julgamento 
de Bovinos pela Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ), em Uberaba 
(MG). “Eu sempre digo que nasci leiloeiro, 
amo minha profissão. Desde muito jovem 

eu sabia que seguiria uma profissão na área da 
pecuária e assim o fiz”, narra.

Hoje comandando a batida do martelo em 
renomados leilões, Adriano já trabalhou em to-
das as etapas de um remate. “Desde o início de 
minha carreira meu foco era o leilão, e escalei 
todos os degraus para chegar ao martelo. Nas-
ci pra vender, sou um vendedor nato. Iniciei 
minha profissão com muita responsabilidade, 
dedicação e afinco, sempre estudando a pecuá-
ria”, garante Adriano, que está sempre atendo 
ao mercado de melhoramento genético, parti-
cipando de cursos e palestras para aprimorar 
meus conhecimentos. 

Atualmente morando com minha família 
em Campo Grande (MS), o leiloeiro constante-
mente viaja pelo Brasil a trabalho, e conta que 
sua missão é estar entre os melhores leiloei-
ros do Brasil. “Com muita humildade e fé em 
Deus, quero ser reconhecido nacionalmente 
pelo meu trabalho. Apesar de ter alguns anos 
de profissão, sempre digo que tenho muito a 
aprender, o conhecimento é infinito e o apren-
dizado também”. 

O maior prazer do leiloeiro em seu trabalho 
é o contato direto com o criador e a satisfa-
ção de um trabalho bem feito, e sua especia-
lidade é a venda de touros. “É algo que está 
no sangue, uma paixão”, conta.  Daqui a dez 
anos, Adriano pretende estar no auge de seu 
trabalho, colhendo os frutos de todo o traba-
lho plantado hoje.

leiloeiro

adriano idival

DIVULGAçãO

por vocação
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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
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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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ponTo DE vIsTa

sylvia Wachsner, coordenadora do centro de 
Inteligência em orgânicos, projeto da sociedade 

nacional de agricultura (sna)

“A agricultura está mudando e áreas novas 
no setor estão surgindo para que os jovens 

possam se especializar”.
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“Estabelecer uma relação saudável, de 
respeito e comprometimento mútuo é 

fundamental. E, como clientes, gostamos 
de receber tecnologia, qualidade nos 

produtos e de ter nossas necessidades 
atendidas. Como fornecedor, espero 

entregar tudo isto e, também, colaborar 
para a evolução do nosso cliente. Abordar 

este tema nos faz quebrar paradigmas 
comuns no agronegócio”.

“O ano começou realmente acelerado, pen-
so que 2019 será um ano promissor para as 
exportações de carne bovina”.

 “A expectativa de vida dos brasileiros 
tem aumentado. O Japão utiliza 10 vezes 
mais pesticidas e tem uma das maiores 
longevidades do mundo. É preciso ter 
responsabilidade ao trazer dados aqui 
e checar. Apostamos na ciência e na 
tecnologia para garantir alimento seguro 
para as pessoas”.

Alceu Moreira, presidente da 
Frente parlamentar da 

agropecuária (Fpa)

Daniel Wolf, diretor e proprietário 
da Fortuna nutrição animal e da 
Fazenda Gamada, finalista do 4º 

prêmio sistema Famato em campo

Sérgio Ribas Moreira, diretor do serviço Brasileiro 
de certificações (sBc)

Tereza Cristina, ministra da agricultura, 
pecuária e do abastecimento (Mapa)

“Já chega de guerra entre 
o agro e o meio ambiente. 
Precisamos caminhar jun-
tos e entender que tecno-
logia vem para colaborar 
com o país e não para ser 
criminalizada a base de 
mentiras”.
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melhoramento genético do rebanho nelore

Alexandre El Hage

Vice-presidente da associação dos criadores nelore de mato Grosso (acnmt), 
zootecnista, pecuarista e empresário em cuiabá

ove meses depois do seu início, em 
junho de do ano passado, a Associa-
ção dos Criadores Nelore de Mato 

Grosso (ACNMT) encerrou com su-
cesso a maior prova de ganho de peso 
a pasto (PGP) do estado, da qual parti-

ciparam 139 animais, de 35 criadores. A 
pesagem final ocorreu na Fazenda Luar, em Cuiabá, e 
a apresentação dos dados foi feita no dia 15 de abril 
aos pecuaristas de toda a região, com números que 
auxiliarão certamente a alavancar a qualidade genética 
do rebanho estadual.

Esperamos incrementar o mercado de produção 
da carne mato-grossense e também o brasileiro. É im-
portante frisar que o estado possui o maior rebanho 
bovino no país, com aproximadamente 30,3 milhões 
de animais, cerca de 90% da raça nelore, mas, enfrenta 
dificuldades logísticas para exportação.

Tivemos grandes parceiros nessa iniciativa, que 
foram a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 
(ABCZ) e a Associação dos Criadores de Mato Grosso 
(Acrimat). Além de apresentar os resultados obtidos, a 
associação também fará um leilão no mês de outubro 
deste ano com os melhores animais.

Além de ser uma das principais ações no planeja-
mento estratégico da Nelore MT, a realização da prova 
é uma importante ferramenta para a evolução da pe-
cuária de corte. Os investimentos em melhoramento 
genético da PGP mostram que os animais participan-
tes saem disseminadores de rico material genético.

Então, a associação testa e disponibiliza ao mer-
cado touros jovens com alto desempenho produtivo 
e com biótipo adequado à produção de carne. Os re-
sultados servirão como instrumento de seleção entre 

opInIÃo

genÉtica

n

neloremt@terra.com.br

rebanhos e auxiliar nas avaliações e testes de progênies 
de reprodutores em Mato Grosso.

Participaram da prova animais nascidos entre 8 de 
agosto e 4 de novembro de 2017, que tiveram, inicial-
mente, 70 dias para adaptação ao novo ambiente em 
condições ambientais e com técnica de manejo iguais 
a todos. Eles entraram na competição ainda bezerros 
recém-desmamados, mas, chegam ao final ‘tourinhos’.

O encerramento foi feito após 290 dias de prova. 
Nesse período, todos foram submetidos ao uso da 
mesma nutrição, sanidade e manejo, com pesagens no 
início e três intermediárias. Isso significou um incre-
mento de animais melhoradores por meio de condi-
ções ambientais idênticas e nutricionais, dentro de um 
sistema economicamente compatível com a realidade 
do manejo estadual.

Estamos realmente empenhados em promover uma 
verdadeira investigação genética que comprove que es-
ses animais estão em uma categoria diferenciada. Entre 
os itens de desempenho avaliados estão: linhagem ge-
nealógica, prova de ganho de peso com ganho médio 
diário, circunferência escrotal e fenótipo, tendo como 
finalidade identificar entre os participantes os de me-
lhor desempenho global no peso final padronizado.

Para este ano, nós temos ainda vários investimentos 
programados com o intuito de incentivar a participa-
ção dos criadores, pois acreditamos que a evolução e o 
constante crescimento da pecuária de corte se devem, 
principalmente, aos investimentos em melhoramen-
to genético. Quem ganha com isso? Além de toda a 
cadeia produtiva da carne, também o consumidor fi-
nal, que terá acesso a produtos de melhor qualidade, 
produzidos em condições socioambientais igualmente 
adequados.
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reduza a carga tributária e fortaleça o
patrimônio líquido de sua empresa

Jean Carlo Sene
ceo da código líder Fiscal

codigoliderfiscal@gmail.com

odos nós sabemos que o Brasil está entre os 
países com a maior carga tributária do mundo 
e desde a Constituição de 1988, já foram edita-
das mais de cinco milhões de normas legislativas, 
entre leis, decretos, medidas provisórias, emendas 
à constituição, instruções normativas, portarias, 
atos declaratórios, entre outras. E dentre essas, 
aproximadamente 364 mil se referem a temas tri-
butários.

Portanto, se torna impossível ao empresário, independente de 
seu tamanho, conhecer todas elas e saber ao certo se está pagan-
do impostos a mais ou se está deixando de cumprir seus deveres 
como cidadão. Por isso, se torna fundamental para as empresas, 
buscarem, através de consultoria profi ssional, idônea e especiali-
zada, a sua real situação fi scal, afi m de reduzir a carga tributária e 
se tornar mais competitiva e saudável!  Em resumo, a revisão de 
tributos como PIS, COFINS, ICMS, IPI, ICMS-ST, IRPJ, CSLL, 
FGTS, INSS e ICMS pago nas contas de energia elétrica, tem o 
propósito de avaliar e identifi car eventuais inconsistências e pon-
tos de melhoria e oferecer soluções efi cientes. Afi nal, esse é um 
direito garantido às empresas e contribuintes, com decisões já de-
vidamente pacifi cadas no Superior Tribunal Federal (STF) onde 
inúmeras delas, tem logrado êxito, sendo integralmente restituídas 
nos impostos pagos à mais ou indevidamente.  

Com o objetivo de oferecer às empresas brasileiras um acesso 
rápido e efi ciente à sua real condição tributária, criamos a Código 
Líder Fiscal uma empresa nacional, com sede em Belo Horizonte 
(MG), especializada no processamento de dados fi scais. Ela utiliza 
inteligência artifi cial e tecnologia própria capaz de ler 60 mil linhas 
por segundo para a identifi cação do valor que um contribuinte tem 
direito a recuperar de impostos pagos a maior ou indevidamente, 
nos últimos cinco anos.

O objetivo da empresa é oferecer soluções tributárias e fi s-
cais para o mercado empresarial, com a rapidez e segurança que 
o contribuinte precisa. O atendimento é prestado às empresas do 
Simples Nacional, de lucro presumido e lucro real. Nós somos, 
atualmente, a única empresa no Brasil que propicia ao empresário 
uma análise minuciosa de 100% dos itens escriturados nos Speds 

opInIÃo

econoMia

e Notas Fiscais de Compra e Venda, com precisão, velocidade e 
profundidade. Com trabalho único e seguro aos contribuintes, 
emitimos relatórios em menos de um mês para serem utilizados 
de imediato com os cruzamentos considerados líquidos e certos.

Enfi m, reduzir a carga tributária e aumentar a margem de lu-
cro, tudo por meio de uma tecnologia que auxilia na validação, 
processamento e cruzamento de dados e informações é o nosso 
grande compromisso com o empresariado brasileiro. Fica, portan-
to, a dica de que a utilização da tecnologia a favor do empresário 
no correto cálculo e identifi cação dos impostos é viável não só 
para a garantia de uma maior precisão e velocidade, mas também 
de um sono mais tranquilo.

t
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numa inovação planejada, o Girolando 
meio-sangue plus Basa será a2a2

Wanderly da Costa Pereira
assessor das Fazendas do Basa

Muitas pessoas “sofrem” quando bebem 
leite ou ingerem seus derivados, sejam quei-
jos, doces, sorvetes, bolos, etc. Isso acontece 
porque a tão conhecida intolerância à lacto-
se não é o único incômodo que a ingestão do 

leite pode causar. Segundo especialistas, nem 
todo mal-estar é causado pela dificuldade em 

digerir a lactose, açúcar (carboidrato) presente na compo-
sição do leite. Sintomas como enjoo e indigestão podem 
também trazer incômodo e, não necessariamente, estão 
condicionados à intolerância à lactose. Pode ser alergia à 
proteína do leite. 

Apesar de ambas serem causadas pelo consumo de lei-
te, a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite 
de vaca (APLV) possuem características, sintomas e tra-
tamentos diferentes. A alergia é uma reação do sistema 
de defesa do organismo às proteínas do leite (caseína, 
alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina). Já a intolerância 
é decorrente da dificuldade do organismo em digerir a 
lactose, açúcar do leite, devido à deficiência ou ausência 
de lactase, enzima que a digere. Enquanto a intolerância 
pode surgir a qualquer momento, inclusive na vida adulta, 
a alergia (APLV) ocorre, geralmente, em bebês e crianças 
menores de três anos. 

Não é apropriado dizer que alguém tem alergia ao lei-
te da vaca. É mais adequado afirmar que a pessoa tem 
alergia à(s) proteína(s) do leite da vaca (APLV). Ou seja, 
APLV é uma reação alérgica à(s) proteína(s) do leite de 
vaca. Uma das proteínas, a beta-caseína A1, quando de-
gradada no trato gastrointestinal humano origina um pep-
tídeo chamado beta-casomorfina 7. Estudos indicam que 
esse peptídeo causa alergia ao leite. Assim, em tese, se o 
leite a ser consumido não tiver beta-caseína A1, ele não 
será alergênico. 

As caseínas são codificadas a partir de genes. Todo 
animal tem duas cópias de um gene (uma proveniente do 
pai e outra da mãe). Essas cópias são denominadas alelos. 
A beta-caseína tem os alelos A1 e A2. Geneticamente, os 
bovinos podem ser A1A1, A1A2 ou A2A2. O leite que 
possui somente beta-caseína A2 é chamado de leite A2. 
Ele é produzido a partir de vacas cujo genótipo para o 
gene da beta-caseína é o A2A2. 

As Fazendas do Basa, que são detentoras do “Reba-
nho com maior média GPTA Leite-Fêmea Jovem” e do 
“Rebanho com maior média GPTA Leite-Fêmea Adulta”, 
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iniciou a segregação das doadoras Gir Leiteiro A2A2 do 
plantel. Até agora, já foram apartadas 513 fêmeas, descen-
dentes de mães e avós de alta lactação, que serão acasala-
das com touros Holandeses A2A2 selecionados entre os 
mais bem conceituados com sêmen à venda no mercado 
mundial, para produção do Girolando Meio-Sangue Plus 
A2A2. 

É uma inovação planejada pelas Fazendas do Basa 
que contribuirá para que as pessoas que são alérgicas ao 
leite A1 também saibam que nem só do pão vive o ho-
mem, e que não existem somente os prazeres da carne. 
Sem incorrer no primeiro dos sete pecados capitais, a 
gula, doravante essas pessoas poderão se deliciar com os 
prazeres do leite e de seus derivados. Por ser o alimento 
mais completo que existe, o leite, assim como o sol, “nas-
ceu para todos”.

E

visão

wanderlydacostapereira@hotmail.com
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no período seco
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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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tÉcnico

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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as novas legislações para produção de 
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eguindo as tendências mundiais, as instruções 
normativas, pertinentes à produção e comercia-
lização de leite, que devem estar vigentes já no 
início de junho de 2019, estão exigindo controles 
e evidências de cumprimento de procedimentos, 

desde a unidade de produção, ou seja, já na pro-
priedade rural. A Instrução normativa 76 que de-

termina os critérios e procedimentos para a produção, acon-
dicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do 
leite cru em estabelecimentos registrados no serviço de inspe-
ção ofi cial, estabelece, entre vários outros requisitos, um real 
monitoramento no campo.

Nesta normativa, há a clara exigência de evidenciar a sa-
nidade dos rebanhos leiteiros. Ela cobra que todos os reba-
nhos que forneçam leite tenham um médico veterinário res-
ponsável, e os processos de acompanhamento devem constar 
em programas de autocontrole dos estabelecimentos. Este 
profi ssional precisa evidenciar o cumprimento dos progra-
mas para controle sistemático de parasitoses e mastite, assim 
como controle de brucelose (Brucella abortus) e tuberculose 
(Mycobacterium bovis). Desta forma, há ampliação da ação 
das indústrias dentro das unidades de produção. Com ela, um 
arcabouço documental para comprovar que as práticas solici-
tadas estejam sendo realizadas sistematicamente.

Como exemplo, o artigo sétimo da IN 76 determina que 
os estabelecimentos devam ter em seus planos de autocontro-
le, no item qualifi cação de fornecedores, os requisitos para a 
garantia do emprego das boas práticas agropecuárias, como 
um dos pilares para o programa de autocontrole da matéria
-prima. Assim, a ação de monitoramento deve se capilarizar 
no campo, indo além de apenas retirar o leite resfriado na 
temperatura adequada e atendendo aos requisitos pertinen-
tes à matéria-prima em si. Esta IN, claramente, descreve que 
o estabelecimento deve manter um plano de qualifi cação de 
fornecedores de leite, o qual precisa contemplar a assistência 
técnica e gerencial, bem como a capacitação de todos os seus 
fornecedores, com foco em gestão da propriedade e imple-
mentação das boas práticas agropecuárias.

Outro item, que pode causar certo desconforto a muitos 
produtores, é a exigência de interrupção de coleta de leite 
quando o leite apresentar, por três meses consecutivos, re-
sultado de média geométrica fora do padrão estabelecido no 
regulamento técnico de identidade e qualidade do leite cru re-
frigerado para Contagem Padrão em Placas (CPP).

opInIÃo

Além dos estabelecimentos serem obrigados a realizar e 
manter atualizado o cadastramento de seus fornecedores em 
sistema do Mapa, eles devem incluir nos planos de autocontro-
le, hoje apenas focados na indústria, itens pertinentes ao cam-
po, como cadastro atualizado dos produtores rurais (nome, 
CPF, endereço), volume diário de produção, capacidade, tipo e 
localização georreferenciada do tanque, linhas, horários e fre-
quências de coleta. Na mesma premissa, os estabelecimentos 
devem manter cadastro dos transportadores de leite (nome, 
CPF ou CNPJ, endereço) acrescidos de identifi cação do veícu-
lo, identifi cação dos motoristas, capacidade do tanque, linhas 
e horários de coleta. Um maior detalhamento dos responsá-
veis pela coleta do leite será necessário. Estes planos devem 
contemplar procedimentos de coleta do leite e das análises de 
seleção, procedimentos da coleta, conservação e transporte 
de amostras individuais, procedimentos de higienização dos 
veículos transportadores de leite, informações sobre o proce-
dimento de transvase, local intermediário, rotas e horários e 
comprovação de que o procedimento não interfere na qualida-
de do leite. Entre os requisitos estabelecidos há a higienização 
dos caminhões antes da entrega do leite nos estabelecimentos, 
que deve estar descrito no procedimento pertinente. 

Item também que irá impactar é a exigência de educação 
continuada dos produtores rurais. Estes programas devem 
versar sobre os padrões mínimos para instalações e equipa-
mentos de ordenha e refrigeração preconizados pela empresa, 
manejo de ordenha, qualidade de água da propriedade rural, 
controle sanitário do rebanho, assim como adoção de ações 
corretivas em relação ao leite dos produtores rurais que não 
atenda as exigências legais, incluindo o estabelecimento de 
metas para melhoria dos índices da qualidade do leite rece-
bido. Com isto, percebe-se que o Mapa buscar criar meios de 
verifi cação, por meio documental, de ações que chegam às 
unidades produtivas. 

Com a citação de apenas alguns itens das INs, pode-se 
evidenciar que há uma clara exigência em ampliar os meios de 
verifi cação de cumprimentos de requisitos, um meio de de-
monstrar transparência do processo de produção de leite. Os 
programas de autocontrole irão demandar mais profi ssionais 
atuando nas propriedades rurais, como forma de garantir a sa-
nidade dos animais, além de incluir a concepção e cumprimen-
to de procedimentos que garantam as boas práticas agrope-
cuárias, algo que também incluí o bem-estar animal, premissa 
que tem sido crescente entre os consumidores.

S

leite

mauricio.lopes@embrapa.br
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ano de 2019 iniciou em ascendên-
cia na pecuária. O mercado físico 

do boi se manteve firme em todo o 
primeiro trimestre. Recordes foram 

batidos nas exportações e confina-
mentos sendo retomados. Os primei-

ros leilões do ano já mostraram grande 
evolução em relação ao ano passado. A 

exportação de embrião se torna uma realidade ao 
alcance das melhores genéticas.

Começamos 2019 com uma grande mudança po-
lítica. A agenda progressista e a pauta das reformas 
deu o tom do novo governo e animou o mercado 
financeiro. A ministra da Agricultura Tereza Cris-
tina vem tomando decisões com a grandeza que o 
setor do agronegócio merece quanto à segurança 
no campo, logística, abertura de mercados, crédito, 
entre outros. Fechamos os primeiros cem dias de 
governo com uma única invasão de terra contra 48 
no mesmo período do ano passado. Sinal de novos 
tempos. 

O mercado do boi gordo esta firme contra mui-
tas previsões pessimistas. As exportações aumen-
taram 2,6% de acordo com o IEG/FNP, sendo o 
melhor volume dos últimos 12 anos. Na China, a 
peste suína obriga o governo a abater populações 
inteiras de suínos que num primeiro momento au-
menta os estoques da indústria, mas que depois não 
haverá reposição e só o Brasil poderá atendê-los de 
maneira rápida o que aumentará também as expor-
tações bovinas.

O confinamento já mostra sinais de aquecimen-
to em relação aos anos anteriores com o valor de 
milho um pouco mais baixo e expectativa de @ na 
entressafra mais alta. Hoje, o garrote para confi-
namento já esta com bom ágil em relação ao boi 
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gordo spot e ao mercado futuro em outubro.
As exportações também abrem novas frentes de 

mercado de qualidade e aqui entra a procura por 
genética provada. As empresas e programas de 
avaliação genética nunca tiveram tanto volume de 
dados para análise e os pecuaristas por outro lado 
aguardam para disputar estes animais nos principais 
remates do país.

As exportações de embriões, principalmente 
pela tecnologia de congelamento por DT de FIV, 
vêm crescendo a cada ano. Na ExpoZebu há expec-
tativa de vendas recordes de genética zebuína para 
países como México, Colômbia, Bolívia, Panamá, 
até a Índia, entre outros. O câmbio de acordo com 
países como México, Colômbia, Bolívia, Panamá, 
até a Índia, entre outros. O câmbio de acordo com 
países como México, Colômbia, Bolívia, Panamá, 

as reformas também poderá ser um fator positivo 
para este comércio. As barreiras sanitárias vão cain-
do uma a uma com a necessidade iminente de au-
mento na produção de comida principalmente nos 
países tropicais.

Os leilões do ano também começaram mui-
to bem. Destaque para o Leilão Gir Quilombo 
de Winston Drummond, em Capinópolis (MG), e 
o Touros Topázio do Senepol em Lins (SP), com 
médias acima de R$ 20 mil. Em recente evento da 
Suno Research Investimentos, que participei em 
São Paulo, a tônica foi a firmeza dos investimen-
tos em empresas do agro no Brasil, pois “não há 
caminho de um mundo sem fome sem passar pelo 
Brasil”. 

O mundo está de olho em nosso material gené-
tico, cabe aos produtores enxergarem a grande re-
volução que a pecuária vai passar nestes próximos 
10 anos seguindo os passos da agricultura. Novos 
tempos se abrem para a expectativa de altos inves-
timentos externos e internos em nossa pecuária. 
Dá-lhe 2019!

o
MeRcaDo

diretoria@minerembryo.com.br
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em Foco

Eu pensava que nós seguíamos caminhos já feitos, mas 

parece que não os há. 

O nosso ir faz o caminho.

 C. S. Lewis

Foto Wenderson Araújo
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