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Akiles FIV Gv5, do criatório do 
Grupo Cinco Estrelas, é um touro 
que expressa em sua genética todo 
potencial leiteiro de nosso país, 
combinando perfeitamente com 
a capa da 30ª edição da Pecuária 
Brasil. 

Foto Carlos Lopes

nossa capa

CIRCulAÇÃo GRATuITA
os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva de seus autores. 
As matérias publicadas podem ser reproduzidas desde que citada a fonte.

Publicação periódica da Pecuária Brasil Editora e Publicidade ltda. ME.  
CnPj: 14.681.507/0001-62

Redação, Publicidade e Administração
Rua Manoel Roberto da Silva, 40 - Estados unidos 
38015-390 uberaba (MG) | (34) 3313-0371 | 

Ana Clark (82) 9 8150-2220

Boy (17) 9 8115-8087

Carlos lopes (34) 9 8814-0800

Douglas nascente (17) 9 8174-0202

Fábio Fatori (13) 9 8121-0011

Flávio Venâncio (67) 9 8143-0131

Gustavo Miguel (34) 9 9142-5081

jadir Bison (34) 9 9960-4810

jM Matos (34) 3325-4963

luiz Moreira (34) 9 8427-4669

@revistapecuariabrasil www.revistapecuariabrasil.com.br

Marcelo Cordeiro (31) 9 9946-9697

Maurício Farias (34) 9 9994 1949

ney Braga (34) 9 9960-9610

Pecuária em Foco (67) 3383-5533 

Pitty (34) 9 9978-1205

Roberto Mattos (67) 9245-2040

Rubens Ferreira (11) 3609-1562

Thiago Galdiano (11) 9 9364-1398

Wellington Valeriano (34) 9 9173-1487

Zzn Peres (21) 9 8094-1977

FoTÓGRAFoS PARCEIRoS

DIREÇÃo
Gustavo Miguel +55 (34) 9 9142-5081
gustavomiguel.gm@gmail.com

Cláudia Monteiro +55 (34) 9 9142-5082
claudiapecuariabrasil@gmail.com

EDIÇÃo
natália Escobar - MTB 19731/MG
redacaopecuariabrasil@gmail.com

ColABoRAÇÃo 
ABCZ, Alfapress Comunicações, Ana 
luiza Kamoto, Andrea Inocente, Attuale 
Comunicação, CnA, Cristina Milhassi,  
Cristina Thomaz, Dalízia Montenário 
de Aguiar, Daniela Miranda, Ello 
Agronegócios, Embrapa, Fazu, Felipe 
Rosa, Gisele Rosso, Grupo Publique, 
Ideal h+K Strategies, jaê Comunicação, 
jardine Comunicação, Kassiana 

Bonissoni, Mecânica de Comunicação, na 
Mídia Assessoria, nathã Carvalho, Senar e 
Texto Comunicação Corporativa

ConTATo CoMERCIAl
+55 (34) 3071-1000 / 3071-0600
3313-0371 / 3317-2320

juRíDICo
Cláudio Batista Andrade
Renato Mendonça Costa

CIRCulAÇÃo E ASSInATuRAS
assinaturapecuariabrasil@gmail.com

DIAGRAMAÇÃo
Carlos lopes

REVISÃo
Marcela Mônica dos Santos



junho/julho 2019 | #pecBR 5



#pecBR | junho/julho 20196



junho/julho 2019 | #pecBR 7



#pecBR | junho/julho 20198

É com imenso orgulho que entregamos a você, pre-
zado leitor, nossa 30ª edição. Adentramos agora nosso 
sexto ano de existência, e não poderíamos estar mais fe-
lizes com o caminho de muito trabalho que trilhamos até 
aqui. Mais do que nunca, reconhecemos a importância 
do trabalho do setor agropecuário, que sustenta o Bra-
sil, e muito nos engradece fazer parte dele. Por isso, 
queremos agradecer especialmente a você que tem nos 
acompanhado até aqui, e garantimos que continuare-
mos nos esforçando sempre mais para produzir o me-
lhor conteúdo. 

Depois de uma ExpoZebu histórica, temos o prazer 
de apresentar uma edição tão inesquecível quanto. Co-
memorando cinco anos da nossa primeira publicação 
com o nome Revista Pecuária Brasil, acreditamos em 
nosso trabalho mais do que nunca. Acreditamos por-
que ele é refl exo de um setor que não para de crescer e 
se superar a cada dia, um setor no qual é impossível não 
acreditar. 

É desse setor que vamos falar nas próximas páginas, 
da força e potência trabalhadora que é o agronegócio 
do nosso país. Trazemos nessa edição as melhores no-
vidades das raças mais importantes da pecuária brasi-
leira, assim como as últimas notícias sobre a produção 
de carne e leite.

Você vai encontrar aqui também muita informação 
sobre as raças nelore, guzerá, gir leiteiro, girolando e 
várias outras. Também vai fi car por dentro da pro-
dução de leite no Mato Grosso, que vêm crescendo a 
passos largos representada pelo criatório Gv5, do pe-
cuarista Getúlio Vilela, que estampa nossa capa com o 
super produtivo Akiles FIV Gv5.

Falando em caminhar para o futuro, publicamos nes-
sa edição uma reportagem especial sobre o que será o 
nosso amanhã: o conceito da pecuária 4.0, completamen-
te tecnológica e com várias possibilidades. 

Não dá mais para fi car desatualizado sobre as novida-
des do meio, o futuro já é agora e informação é essencial 
para uma boa gestão. Então, fi que com a gente e descu-
bra nas próximas páginas quais as principais tendências. 

TemPO de 
cOmemORaR

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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sUMÁRIo
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Carne saudável
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Ganho 
genético
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Municípios brasileiros que aparecem nessa edição 

Alagoa (MG)
Araguaína (TO)
Arapoti (PR) 
Autazes (AM)
Avaré (SP) 
Barretos (SP) 
Bauru (SP) 
Bela Vista (MS)
Belo Horizonte (MG) 
Bento Gonçalves (RS) 
Blumenau (SC)
Bom Jesus (PI)
Botucatu (SP)
Brasília (DF)
Britânia (GO)
Campinorte (GO)
Campo Grande (MS) 

Gir padrão

DESTInOS InTERnACIOnAIS

CRAVInHOS (SP)

pEcUÁRIa
DE onDE

Campos novos (SC) 
Cascavel (PR)
Castro (PR) 
Chácara (MG)
Coqueiral (MG)
Cuiabá (MT)
Curvelo (MG)
Dilermando de Aguiar (RS)
Dois Irmãos do Buriti (MS)
Dourados (MS)
Esteio (RS) 
Florianópolis (SC)
Franca (SP)
Goiânia (GO) 
Governador Valadares (MG)
Guararapes (SP)
Itaquiraí (MS) 

Ji-Paraná (RO)
Luís Antônio (SP) 
Manaus (AM) 
Maringá (PR)
Martinho Campos (MG)
Medianeira (PR)
Morrinhos (GO)
nova Venécia (ES) 
Paranaíba (MS) 
Paraopeba (MG) 
Patos de Minas (MG) 
Pedro Leopoldo (MG) 
Piracicaba (SP) 
Pirassununga (SP) 
Poconé (MT)
Pompéu (MG)
Porangatu (GO) 

Porto Alegre (RS)
Ribeirão Preto (SP)
Rio Verde (GO)
Rondonópolis (MT) 
Salvador (BA)
Santa Tereza de Goiás (GO)
São Gabriel do Oeste (MS)
São Miguel do Araguaia (GO)
São Paulo (SP) 
Sertãozinho (SP) 
Sidrolândia (MS) 
Toledo (PR) 
Três Passos (RS) 
Uberaba (MG)
Uberlândia (MG)
Vazante (MG)

Bolívia
Chile
Estados Unidos
França

Grupo Cinco Estrelas
JUARA (MT)

Guatemala
Índia
Paraguai
Suíça

24 agosto | sábado
Dia de Campo

25 agosto | domingo
Leilão - 14h

WWW.agrcampo.COM.br

Recinto de Leilões do Sindicato Rural 
Ribeirão Cascalheira / MT

/agrcampo@agrcampo (66) 3489-1263

100 TOUROS
NELORES P.O.

15  Novilhas
P.O. PRENHAS

2.000 BEZERROS MACHOS
NELORE/CRUZAMENTO

1.000 BEZERRAS FÊMEAS
NELORE/CRUZAMENTO

Patrocínio: Apoio: Realização:

Transmissão

Realização:

15  Novilhas
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Jornalista há mais de dez anos, Sabrina Alves é formada em 
Comunicação Social e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas. 
Atualmente trabalha como assessora de imprensa na Prefeitura 

de Uberaba e presta atendimento à Associação dos Criadores de 
Guzerá e Guzolando do Brasil (ACGB)

SABRInA ALVES 

colaBoRaDoREs

THAÍS FERREIRA

Jornalista graduada pela Universidade de Uberaba, Thaís atua 
como assessora de imprensa da Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ) desde 2017, e sempre colabora com 
a produção de conteúdo sobre os zebuínos e seus produtos na 
Pecuária Brasil 

KÁTIA MOnTEIRO 

Kátia é a nova integrante da equipe comercial na 
Pecuária Brasil, passando a fazer parte do time que 
atende nossos clientes e parceiros 
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pecuária em  rede
Nos siga no Facebook e Instagram, use a hashtag #pecBR e apareça aqui!

@duarte_artur

@clubedabezerra @deondevemoleite

@erosgaz @estancia_guzera

#pecbr

@girleiteiroficial

@fazenda.vitoria @gevincoleto

@gv5estrelas

@fazenda_medalha_milagrosa

@guzerajf

@carolinasilvasantoss
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#pecbr

@hannaeroberta @neloremoinho@nelorekalunga

@pecuaria.col @ruralempauta@pricmoliveira

@thadeu_chiari @rogvicentini@bellage.store

@figogenetica @slgestaopecuaria@caumonteiro
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pEcUÁRIa InDIca

scrito pelo zootecnista Antônio Chaker 
El Memari Neto, esta é a primeira edição 
de uma obra prática, baseada na experi-
ência de mais de 20 anos de consultoria, 
que ensina o passo-a-passo para gestão des-
complicada da empresa pecuária moderna, 

com foco em ampliação de resultado. Com o propósito 
de transformar a gestão pecuária, o autor (que é líder do 
Instituto Inttegra de Métricas Agropecuárias) detalha, 
sem reservas, todas as etapas de gestão para que o pecua-
rista ganhe dinheiro com pecuária. A base para sua meto-
dologia está na análise econômica, gerencial e de pessoas, 
de 20 anos como consultor, além de reunir informações 
de mais de 420 fazendas, cujo índice de aproveitamento 
do método de gestão é de 92%. O sucesso acontece por-
que o pecuarista passa a ter os números do negócio nas 
mãos e sabe exatamente qual é o lucro esperado para os 
próximos quatro e oito anos.

Como ganhar dinheiro na pecuária: os segredos da
gestão descomplicada 
Por Antônio Chaker El Memari Neto
Editado por Inttegra Universidade
R$ 89,90

e
COMO GANHAR 

DINHEIRO NA 
PECUÁRIA?

o qUE EstoU lEnDo

o
aplicativo lançado pelo Grupo Matsu-
da durante a ExpoZebu 2019 consis-
te em mais uma ferramenta exclusiva 

usada pelos representantes, distribui-
dores e vendedores da empresa. Atra-

vés de cálculos matemáticos e tabelas 
nutricionais, o programa calcula aproxi-

madamente 600 possibilidades diferentes em segun-
dos, com isso o pecuarista pode adquirir o produto 
mais indicado para determinada situação. O software 
auxilia no manejo e nutrição das propriedades. A pla-
taforma não se baseia apenas na indicação de produ-
to. Todos os representantes receberam treinamentos 
para atender os clientes da melhor forma possível. O 
APP Matsuda Leite e Corte foi desenvolvido para to-
dos os públicos e pode ser baixado tanto no sistema 
Android como no iOS.

aPP maTsuda 
LeiTe e cORTe

Natália Escobar
Jornalista editora da 

pecuária Brasil 
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TAPIGoLD

Ampliando seu portfólio, a Tereos Amido & 
Adoçantes Brasil iniciou esse ano a produção 
do Tapigold, dieta preparada para a nutrição 
de bovinos. Com uma fórmula altamente pa-
latável, o produto é resultado da mistura de 
derivados do milho e da mandioca, desenvol-
vido a partir da consultoria de nutricionistas e 
zootecnistas especializados em ruminantes. 
Testado em campo, a dieta propiciou um ga-
nho de peso de 1,6 kg por dia por animal. 
Preço sob consulta

ANTI-INfLAMATÓrIo
De DoSe ÚNICA

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 turismo e Hotelaria

o chile quer mais
ranceses, italianos e espanhóis desde sem-
pre são referências em produção e quali-
dade de vinho. Enquanto no mundo eles 
ocupam a liderança de mercado (exatamen-
te nesta ordem), aqui no Brasil quem manda 
na preferência e conquistou de vez o paladar 
e o coração dos brasileiros foram os vinhos 

chilenos, que respondem por mais de 44% do mer-
cado, cuja posição de líder ocupa há mais de 10 anos.

Tanto os vinhos de entrada e extremamente bara-
tos, como os chamados “Reservados” (e aí posso ci-
tar como exemplo o popular “Reservado Concha Y 
Toro”) quanto os icônicos “Reserva” e “Premium” 
(como um Almaviva, Dom Melchior e Montes M) são 
produtos bem conhecidos e consumidos por aman-
tes e admiradores  aqui no Brasil. Hoje em qualquer 
supermercado, empório, adega ou restaurante se en-
contra uma grande variedade de rótulos à disposição, 
grafados de  “made in Chile”. 
Além da qualidade, é claro que 
o preço ajuda muito, já que estes 
produtos, mesmo os importa-
dos, chegam aqui a preços bem 
mais baratos que os brasileiros.

Mas, o sucesso dos vinhos 
chilenos não é só no Brasil. O 
Chile está entre os 10 maiores 
produtores de vinho do mun-
do e é reconhecido internacio-
nalmente. Afinal, são muitos os 
diferenciais que facilitam a pro-
dução vitivinícola e dá ao país 
uma vantagem competitiva e de 
qualidade. Podemos citar como 
exemplo o isolamento geográfico 
do país (deserto no norte, Oceano 
Pacífico, Andes e o gelo da Pata-
gônia), cujas características fazem 
a diferença e transformam o país 
em uma ilha fitossanitária, o que a 
protege de pragas e doenças.

A produção vinícola do Chile 
é bem eclética, diversificada, indo 
desde os vinhos naturais, orgânicos 
e biodinâmicos até aos vinhos co-

f

pEcUÁRIa InDIca
vinhosetal@gmail.com

vinhos

merciais, que visam grandes mercados. As castas cul-
tivadas no país em sua maioria são viníferas europeias 
tradicionais, com destaque para a tinta Cabernet Sau-
vignon (35%) e a branca Sauvignon Blanc (14%). A 
Carmenère, uva emblemática do país, representa 9,9% 
da área plantada. 

Com pouco mais de 18 milhões de habitantes, espa-
lhados numa terra comprida e estreita (756.950km²), 
o país consegue nesse pequeno território ser espe-
cial e único e ter 13 regiões vitivinícolas com apro-
ximadamente 800 adegas em funcionamento, 11.697 
produtores que geram 100 mil empregos diretos 
(podendo chegar a 500 mil) e 394 exportadores que 
entregam boa parte desta produção em mais de 130 
países.

Embora o vinho do Chile ocupe o primeiro lu-
gar na preferência dos brasileiros, e ter uma lideran-
ça folgada, os produtores de vinho associados  da 

Wine Of  Chile, entidade 
privada que representa os 
interesses de 74 viticultores, 
querem mais, e para isso es-
peram transformar o Brasil 
no terceiro maior mercado 
para os vinhos exportados 
pelo país, ficando atrás ape-
nas da China e Estados Uni-
dos. Assim sendo, projetam 
um crescimento de 10% ao 
ano no mercado brasileiro 
por meio de investimentos 
continuados no segmen-
to do trade, capacitação de 
profissionais e comunicação 
com o consumidor. Um ou-
tro objetivo destes produto-
res é focar em vinhos de alta 
gama e maior valor agrega-
do, que expressam melhor 
a qualidade dos produtos 
desenvolvidos no país. Em 
resumo, ganha o Chile e ga-
nha o consumidor brasileiro. 
Tim, tim!
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doce de leite

Jara Zavoli Lack 
doceira esposa do pecuarista marcelo garcia lack

uem é de Minas Gerais não en-
joa, e quem é de fora sempre se 

surpreende com o doce de leite 
mineiro. Seja de sobremesa ou para 

acompanhar o cafezinho, a iguaria 
mineira fi ca ainda melhor quando 
feita na fazenda. Confi ra a seguir a 

receita da Jara, produzida com leite A2A2 de 
guzerá, um dos maiores sucessos da Casa do 
Guzerá na ExpoZebu 2019.

aGRo no pRato

reCeitas

q

ingredientes
12 litros de leite 
4 kg de açúcar

modo de preparo
Levar o leite já misturado com o açúcar ao 

fogo alto até começar a engrossar. Quando 
começar, diminuir o fogo e continuar mexen-
do até o ponto desejado. Desligar e continuar 
mexendo até esfriar quase por completo. Antes 
de chegar ao ponto de açucarar, jogue em uma 
superfície fria. Umedeça a mão e espalhe o doce 
pela superfície com cuidado, e deixe repousan-
do até esfriar por completo. Quando esfriar, 
cortar como preferir. 

Carlos lopes



junho/julho 2019 | #pecBR 25



#pecBR | junho/julho 201926

porteira aBerta

LEILãO ENCONtROs
O 3º Leilão Encontros será promovido em grande 
estilo e muito carinho no próximo dia 12 de ou-
tubro. Pecuaristas de todo país estarão novamente 
presentes em Manaus (AM) para o evento de Aciole 
Castelo Branco, da Agropecuária Taj Mahal. A leilo-
eira será a Programa Leilões e a assessoria ficará por 
conta de Zezão e Sap.

BRAsILEIROs NOs EUA
A empresa de inseminação artificial Genex organizou 
e acompanhou profissionais brasileiros em um curso 
de capacitação nos Estados Unidos, voltado para o 
manejo e gestão de fazendas de leite. O treinamento 
ocorreu entre os dias 20 e 24 de maio e nesse perío-
do os participantes tiveram aulas teóricas e práticas 
na sede da empresa e em propriedades no estado de 
Wisconsin.

sUMÁRIO NOvO
PARA O GUzERÁ
Foi lançada na ExpoZebu 2019 a edição especial do 
Sumário de Touros, que comemorou os 25 anos do 
Programa Nacional de Melhoramento Genético do 
Guzerá para Leite (PNMGuL). A pesquisa foi encabeça-
da pelo Centro Brasileiro de Melhoramento do Guzerá 
(CBMG), responsável pela impressão da 20ª edição do 
sumário das avaliações genéticas de touros e matrizes, 
duplos provados da raça. O documento servirá de apoio 
para criadores, técnicos, prestadores de serviço, dentre 
outros, que atuam diretamente com a genética guzerá 
e guzolando.  As lideranças da 20ª edição do sumário 
ficaram a cargo do reprodutor Remanso Taboquinha, 
propriedade de Sinval Melo e da matriz Laje Boa Lem-
brança, de propriedade de Marcelo Garcia Lack.

sEM ANtIBIótICO
Nova pesquisa realizada em janeiro deste ano pelo 
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP) em 
parceria com o Centro de Pesquisa em Bovinos de 
Corte do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho (SP) 
comprovou a eficiência de um suplemento mineral 
à base de prebióticos, probióticos e leveduras em 
substituição a um tipo de ionóforo muito utilizado 
na pecuária. Este aditivo é um conhecido represen-
tante dos ionóforos e é amplamente utilizado no 
Brasil. O produto estudado foi o + Engorda, pro-
duzido pela empresa Nutrimais Saúde Animal, que 
contém aditivo probióticos, prebióticos e leveduras. 

BRAsIL NA LIstA DA OIt
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) avalia que não há motivos técnicos e jurídi-
cos que justifiquem a inclusão do Brasil na lista cur-
ta da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e que essa decisão trará impactos negativos ao setor 
agropecuário.  A Organização anunciou em junho, 
em Genebra (Suíça), a inclusão do Brasil em uma re-
lação de 24 países que ficarão no foco da análise da 
organização por conta da Reforma Trabalhista (Lei 
13.467/2017), durante a 108ª Conferência Interna-
cional do Trabalho. 

PROGRAMA CARNE 4.0
Mato Grosso, estado líder em pecuária, será palco das 
primeiras edições do Programa Carne 4.0, idealizado 
pelo zootecnistas Danilo Millen, PhD em nutrição de 
ruminantes da Unesp, e Andrea Mesquita, fundadora 
do Território da Carne, cujo objetivo principal é 
complementar a formação de alunos de graduação, 
pós-graduação e profissionais de zootecnia, medicina 
veterinária e agronomia, com temas específicos e 
relevantes para a cadeia da carne bovina. A primeira 
e a segunda edições presenciais serão no dia 29 de 
junho na Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) – campus de Sinop e no 1º de julho, na 
UFMT de Cuiabá.
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NOvA DIREtORIA NA ACGB
A Associação dos Criadores de Guzerá e Guzolando 
do Brasil (ACGB) realizou em 30 de abril a escolha 
da nova diretoria e novo conselho fiscal para a gestão 
2019/2022, que assumirá em 1º de agosto de 2019. 
Ela é composta por: presidente Marcos de Alneida 
Carneiro, 1° vice-presidente Adriano Barros Galvão, 
2° vice-presidente Ana Claudia Mendes Souza e 3° 
vice-presidente Carlos Fernando Fontenelle Dumans. 
O diretor financeiro será José Luiz Ferreira de Almei-
da Filho, o diretor de marketing será Eros Gazzinelli 
Metzker, e o diretor técnico será Marcelo Garcia 
Lack. Leandro Botelho Neiva encabeçará a nova dire-
toria de Guzolando.
Já para o conselho fiscal efetivo foram eleitos os 
criadores André Malzoni Langhi, Dalton Moreira 
Canabrava Filho e Raul Francisco Mendes Prates. E 
para o conselho fiscal suplente, Arilson Silva Carva-
lho, Juliana Pistore Ragazzi e Marcus Jacinto Espírito 
Santo de Brito.

ExPORtAçõEs DE sêMEN 
Depois de um aumento de 22,5% nas exportações de 
sêmen bovino em 2018, o mercado de genética brasi-
leiro segue com forte demanda em 2019.  Represen-
tantes do Ministério da Agricultura da Guatemala es-
tiveram em maio no Brasil para habilitar centrais de 
sêmen e de embriões para a exportação de material 
genético. O presidente da Associação dos Criadores 
de Gir e Girolando da Guatemala, Daniel Zuniga, 
que integrou a comitiva, informou que já existe 
protocolo sanitário entre os dois países, mas com 
essa habilitação será possível ampliar o comércio 
bilateral. Entre as empresas que foram certificadas 
pelos representantes do Ministério da Agricultura da 
Guatemala estão o Cenatte Embriões, com sede em 
Pedro Leopoldo (MG), e a Semex Brasil, com sede 
em Blumenau (SC).

CEvA ADqUIRE ALEMã 
IDt BIOLOGIkA
A multinacional Ceva Saúde Animal anuncia acor-
do para aquisição da unidade de produtos bioló-
gicos para saúde animal da alemã IDT Biologika, 
reconhecida pelo desenvolvimento de vacinas 
animais. O negócio fortalece o portfólio global de 
vacinas para suínos e aves da Ceva, além de refor-
çar o seu foco em prevenção de doenças.
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HUB DE INOvAçãO AGRO
A Siagri, empresa de softwares para o agronegó-
cio, inaugurou o primeiro hub de inovação agro do 
Centro-Oeste, o Conexa, em Goiânia (GO). Consi-
derado uma fábrica de startups, o espaço, com 600 
m², tem capacidade para 100 pessoas e já tem quatro 
agtechs incubadas. Conta também com mezani-
no com espaço de lazer e salas de reunião e pitch, 
além de um auditório para 50 pessoas. A proposta é 
identificar agentes inovadores e modelos de negócios 
competitivos que atendam aos desafios do agronegó-
cio e oferecer uma jornada liderada por mentores e 
profissionais do hub.

EMBRAPA fAz 
ANIvERsÁRIO
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) chega aos 46 anos com muitos desafios, 
mas também várias conquistas. A comemoração 
foi promovida em 24 de abril, em Brasília (DF), no 
Pavilhão Ciência para a Vida. O evento reuniu mais 
de 30 embaixadores, um reconhecimento, segundo 
o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), Marcos Montes, da 
importância da Embrapa para o agronegócio mundial. 
Ele participou da cerimônia representando a ministra 
Tereza Cristina. Mais de 400 convidados participaram 
da solenidade, incluindo secretários de ministérios, em-
baixadores, parlamentares, representantes de organis-
mos internacionais, reitores de universidades, parceiros 
da iniciativa privada, confederações de agricultura, 
cooperativas, organizações estaduais de pesquisa agro-
pecuária e extensão rural, entre outras instituições. NOvA DIREtORIA

PARA O sRU
A nova diretoria do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Uberaba (SRU) tomou posse no dia 31 de 
maio, apresentando o engenheiro civil e produtor 
rural Gilberto Dias como novo presidente da en-
tidade. A solenidade, que foi realizada no Tatersal 
Rubico Carvalho, contou com a presença de várias 
lideranças do setor, incluindo representantes da As-
sociação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). 
Juntamente com o novo presidente, outros 21 pro-
dutores rurais da região foram empossados na so-
lenidade como membros da diretoria para a gestão 
2019-2022. Luiz Carlos Fernandes Saad assumiu a 
1ª vice-presidência, e Wagner de Lourenço Mendes 
a 2ª vice-presidência. 

vEtOqUINOL tEM
NOvO PREsIDENtE
Jorge Espanha (foto) é o novo diretor-presidente da 
Vetoquinol Saúde Animal no Brasil. Formado em 
business e ciências animais, tem especialização em 
gestão, marketing, liderança e estratégia em insti-
tuições internacionais. Jorge Espanha tem sólida 
carreira no mercado agro veterinário, incluindo 
mais de 20 anos em cargos de liderança em diversas 
companhias internacionais. A Vetoquinol é um dos 
dez maiores grupos de saúde animal no mundo e 
está presente no Brasil desde 2011.

sêMEN PARA ÍNDIA
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) anunciou a firma do novo protocolo para 
a exportação de sêmen para a Índia. As articulações 
foram feitas com a participação da ABCZ, por meio 
do seu Departamento de Relações Internacionais e 
dos associados do projeto Brazilian Cattle. O novo 
acordo vai permitir que as regulamentações previs-
tas no protocolo sejam cumpridas em sua íntegra, 
permitindo atender as exigências sanitárias determi-
nadas pelo Mapa e Organização Mundial de Sanidade 
Animal (OIE). O acordo anterior, firmado em 2010, 
era considerado de grande complexidade.
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NOvA LINHA PREMIUM
A Minerva Foods anunciou o lançamento da 
Estância 92, a sua nova linha de carnes premium, 
que chega para atender a demanda por carnes 
bovinas de qualidade dentro do varejo. Prove-
niente de gados jovens selecionados, a marca 
remete às origens rurais da Minerva e reflete a 
tradição churrasqueira em uma variedade de cor-
tes com procedência. Todos os cortes possuem 
acabamento de gordura diferenciado, proporcio-
nando maior maciez aos produtos para a grelha 
ou fogão e ideais para gôndolas de mercado, 
açougues e boutiques de carne. O seu portfólio 
inclui os cortes: bife de chorizo, picanha, mami-
nha, fraldinha, bombom de alcatra, baby beef, 
entrecôte, filé mignon e cupim bolinha.

PRêMIO fRANCês
A queijaria Queijo D’Alagoa MG recebeu condeco-
ração da Guilde Internationale des Fromagers pelo 
pioneirismo no Brasil na venda de queijo pela inter-
net e contribuição com o desenvolvimento local da 
cidade de Alagoa (MG). A medalha foi entregue em 
um jantar oferecido em Tours, na França, durante o 
Mundial do Queijo de Tours, no dia 2 de junho. 
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CANADENsEs
vIsItAM BRAsIL
Considerada uma das maiores fazendas de pecuária 
de corte do mundo, a Nova Piratininga, em São Mi-
guel do Araguaia (GO), recebeu a visita da diretoria 
da Semex Alliance, empresa parceira no projeto 
de produção de carne de qualidade. A proprieda-
de está intensificando seu projeto pecuário e para 
a estação de monta 2018/2019 utilizará em torno 
de 45 mil doses de sêmen da raça angus da Semex. 
Paul Larmer, CEO da Semex Alliance, maior central 
de inseminação do mundo e com sede no Canadá, 
desembarcou no Brasil em maio para conhecer os 
resultados do projeto com foco na produção de 
carne premium. A fazenda conta com uma área de 
135 mil hectares e um rebanho de mais de 100 mil 
cabeças, sendo que as fêmeas em idade reprodutiva 
são mais de 40% desse total.

ABs tEM NOvO 
GERENtE
A ABS Global anunciou a contratação do espe-
cialista Luis Adriano Teixeira como gerente de 
contas estratégicas e corte para América Latina. 
O profissional era diretor-presidente na CRV 
Lagoa, e atuou anteriormente como gerente de 
operações do Programa Montana e gerente de 
Pecuária da Agro-Pecuária CFM.

NOvO PREsIDENtE
DA EMAtER
Em abril, o pecuarista diretor do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Uberaba (SRU) e da Coopera-
tiva dos Empresários Rurais do Triângulo Mineiro 
(Certrim) Gustavo Laterza de Deus foi oficialmen-
te nomeado presidente da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 
(Emater MG). Funcionário de carreira da instituição, 
o profissional assume a gestão estadual após atuação 
referência na gerência regional da Emater de Uberaba. 

EsALq CELEBRA 118 ANOs
A Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(USP/Esalq) celebrou no dia 3 de junho mais um 
aniversário. A comemoração, recheada de fatos histó-
ricos e contemporâneos e de homenagens a entida-
des de classe, governamentais, científicas e acadêmi-
cas, contou com presença de autoridades municipais 
e estaduais. Fundada em 1901, a Esalq chega aos seus 
118 anos fortalecendo seu papel de protagonista e 
perpetuando sua liderança na formação de profissio-
nais que compartilham seus saberes com a sociedade.
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ODILON DE REzENDE é 
INDICADO PARA GIROLANDO
A diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Gi-
rolando indicou o atual vice-presidente Odilon de Rezende 
Barbosa Filho para concorrer à eleição para a presidência 
da entidade.  Engenheiro agrônomo, Odilon é produtor 
rural há 34 anos, seleciona a raça na Fazenda Rancho do 
Odilonzinho, em Chácara (MG), e participa da diretoria da 
entidade desde 2014. A eleição será no dia 16 de outubro 
e uma das novidades será o voto eletrônico, que poderá 
ser feito pela internet em site específico, pelo aplicativo 
da Girolando ou pela estação de computadores que será 
instalada na sede da entidade.

LUCRO sOCIAL
Para cada real aplicado na Embrapa em 2018, foram devolvi-
dos R$ 12,16 para a sociedade. Os dados são da última edi-
ção do seu Balanço Social, publicado em abril deste ano, que 
apontou um lucro social de R$ 43,52 bilhões no ano passado. 
Esse valor foi obtido a partir da análise do impacto econômi-
co de 165 soluções tecnológicas e de cerca de 220 cultivares 
desenvolvidas pela Empresa. Esses números sintetizam, sob o 
aspecto econômico, uma série de contribuições da Embrapa à 
sociedade e estão entre os principais resultados apresentados 
no Balanço Social. Outros dados importantes, também obtidos 
a partir dessa amostra de soluções tecnológicas analisadas, são 
a Taxa Interna de Retorno (TIR) de 37,6%, que confirma a 
alta rentabilidade dos investimentos realizados pelo Estado na 
Embrapa e a geração de 69,9 mil novos empregos em 2018.
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Akiles FIV Gv5 é A2A2, foi avaliado com PTA para leite de 634,35 e já tem sêmen 
sexado disponível na ABS Pecpan

Genética
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refinada
Genética

genuinamente mato-grossense

o consagrado reprodutor 
akiles FIV Gv5 está tendo 

sua genética a2a2 enviada 
para todo território nacional, 

representando o trabalho 
de seleção do Grupo cinco 

Estrelas através de suas 
progênies 

Carlos lopes, gustavo Miguel, JM Matos e virtual vídeo

ilho de produtor rural nascido em Coquei-
ral (MG), o empresário Getúlio Vilela de 
Figueiredo criou amor pelo campo desde 
criança. Na década de 60, iniciou sua jornada 
independente em Araguaína (TO), mas, foi 

em 1969 que chegou em Mato Grosso. Em 1977 foi feita 
a divisão do estado. Na época, a divisão do Mato Grosso 
tinha poucos municípios, e Getúlio, junto com demais des-
bravadores, viu ele crescer e se tornar o maior agronegócio 
do Brasil. Homem de visão, como ele mesmo gosta de di-
zer, “precisamos ver atrás do morro”. 

Há mais de 50 anos, vislumbrou o potencial do Mato 
Grosso para produção de alimentos e trabalhou firme des-
de então para o progresso do nosso país no setor de agro-
negócios. No final da década de 2000, percebeu que faltava 
leite num local tão produtivo e com tanta abundância de 
comida. Foi então que juntou sua paixão de criança pelo 
gir com a oportunidade de alavancar a produção de leite 
e iniciou seus investimentos na raça. Trouxe para o Mato 
Grosso as melhores linhagens e iniciou seu plantel pionei-
ro de gir leiteiro e girolando.

“Quando cheguei aqui, existia um estado muito grande 
para ser construído. Hoje, sabemos que é uma realidade”, 
conta Getúlio. A constante seleção de genética produtiva, 
rústica, eficiente e ecologicamente sustentável faz com que 
o criatório seja a origem de grande parte da genética utiliza-
da por lá. Pensando no futuro, o pecuarista Getúlio tem ao 
seu lado a filha Maressa Resende Vilela Bettencourt, que 
participa constantemente das atividades da fazenda.

Hoje, o touro Akiles FIV Gv5 (Jaguar x Pindhara TE) é 
exemplo dessa genética de eficiência no plantel, e expressa 
em si essa busca constante pela melhor genética. Contrata-
do pela Central ABS Pecplan, ele produz sêmen (disponí-
vel inclusive sexado) que é enviado para propriedades em 
todo país, aumentando a produtividade da pecuária de leite 

f

Mãe de Akiles, Pindhara tem PTA para leite de 619,87 e lactação 
oficial-RLI de 9.053 kg/leite

Irmã própria de Akiles, Ágata FIV Gv5 foi avaliada com PTa para leite de 
887,18 e lactação oficial-RIL de 12.038 kg/leite 
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Akiles FIV Gv5 e suas filhas

a nível nacional. Isso porque a genética refinada do exem-
plar é transmitida para as progênies, que vão muito bem na 
produção leiteira. 

“Akiles possui Jaguar e Nefrita em um único pedi-
gree, ascendentes importantes da raça que tem demons-
trado grande capacidade de transmissão de leite e pro-
dutos superiores. É um touro com beta caseína A2A2 
que produz progênies com muita profundidade corpo-
ral”, afirma Fernando Rosa, gerente de Produto Leite 
Tropical da ABS Pecplan. 

O assessor técnico Glayk Humberto Vilela Barbosa 
trabalha no criatório há quatro anos, e afirma que Akiles é 
mesmo um fantástico produtor de filhas com alta lactação. 
“É um touro com genética para melhorar em muito qual-
quer produção. Ele é resultado direto do pioneiro trabalho 
desenvolvido pelo senhor Getúlio, que revolucionou o se-
tor no estado. É um projeto bonito de se ver, uma genética 
em constante progresso”, conta. 

O touro é um excelente reprodutor tanto para animais 
de pista como para produção de leite. Prova disso é a novi-
lha Irajá FIV Gv5, premiada em primeiro lugar na catego-
ria Novilha Menor na ExpoZebu 2019, a mais concorrida 
exposição zebuína do país. Outra filha dele, Donzela FIV 
Gv5 também foi consagrada Grande Campeã no seu es-
tado natal, na exposição de Cárceres, e Reservada Grande 
Campeã em Cuiabá. 

Mas, os louros não ficam somente com Akiles e suas 
filhas. A irmã própria do touro, Ágata FIV Gv5 (Jaguar 
TE do Gavião x Pindhara FIV) teve lactação fechada de 
12.038 kg (oficial da ABCZ) e também demonstra muita 
eficiência em sua progênie, produzindo filhas de alto nível, 
como Celeste FIV Gv5. Além deles, destaque ainda para os 
exemplares que simbolizam a genética do plantel: Minkar 
FIV Gv5 (Jaguar TE do Gavião x Secancia TE CAL), Des-
taque Gv5 (Jaguar TE do Gavião x Ásia), Zaurac FIV Gv5 
(Jaguar TE do Gavião x Tatiana FIV Poções), Antares FIV 
Gv5 (Jaguar TE do Gavião x Honesta FIV), Garnet Star 
(Radar x Prateada) e Falls FIV Gv5. 

Além de Akiles FIV Gv5, que está na ABS, o criatório 
também é origem de outros exemplares de grande su-
cesso na venda de sêmen: Cacique FIV Gv5, Damião 
Gv5 e Gandhi, que estão na Alta. Resultados assim só 
poderiam mesmo ser frutos de muito trabalho, inves-
timento e genética de ponta. Por isso, Getúlio garante 
que continuará empenhado em selecionar genética cada 
vez melhor, através de muita tecnologia e uma equipe al-
tamente capacitada e engajada com os objetivos da pro-
priedade, sempre pensando em fomentar a pecuária leiteira 
no Mato Grosso e no país. 

“Hoje, focamos em fazer o gir leiteiro A2A2 com ge- Filha de Akiles, Férias FIV Gv5 (Akiles x Baraúna FIV Gv5) tem PTA para leite de 525,62 
e fechou sua primeira Lactação Oficial-RIL em 6.172 kg de leite

Akiles FIV Gv5 e suas filhas
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nética de qualidade superior para produzirmos um girolando 
cada vez melhor, muito produtivo e rústico, pois este é o 
gado do futuro do Brasil na produção leiteira. Sabemos que 
temos tudo para fazer no Mato Grosso a maior bacia leiteira 
do país e continuaremos trabalhando diariamente por isso”, 
afirma Getúlio. 

“Getúlio realiza um grande e criterioso trabalho de me-
lhoramento genético do gir leiteiro, que é reconhecido nacio-
nalmente. Hoje, com a transferência dessa genética tradicio-
nal para o Mato Grosso, o Grupo Cinco Estrelas contribui 
também para a melhoria do rebanho leiteiro desse estado, 
especialmente na produção do girolando”, opina Arnaldo 
Manuel Machado Borges, pecuarista e presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). 

“Getúlio faz um trabalho ímpar de seleção de gado de 
leite e de corte no Mato Grosso. Um projeto genético de alto 
nível. Com objetivos de Seleção bem definidos, ele inves-
tiu em famílias consagradas da raça e fez uma base sólida 
e forte do seu plantel de seletas doadoras e reprodutores. 
O rebanho gir leiteiro está em constante evolução, com 
acasalamentos dirigidos e seleção de doadoras que serão 
as mães das próximas gerações de puros, e também a se-
leção de doadoras gir leiteiro que são acasaladas com os 
melhores touros holandeses do mercado, genótipo beta 
caseína A2A2, para obtenção de fêmeas girolando meio-san-
gue por excelência”, finaliza Tatiane A. Drummond Tetzner, 
da Padma Consultoria.

Todo esse trabalho de melhoramento genético de alto 
nível com o gir leiteiro e girolando é processo de Fecunda-
ção In Vitro (FIV) desenvolvido em grande escala. Para mais 
informações sobre a seleção Gv5, acompanhe o trabalho do 
criatório através do site grupocincoestrelas.com.br e no You-
Tube, Instagram ou Facebook (@gv5estrelas).
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PiauÍ eXPOsHOW
12 a 15 de junho
Bom Jesus (PI)
jaciel@rseventos.net.br

eXPO BenTO
13 a 23 de junho 
Bento Gonçalves (RS) 
ciccaxias.org.br

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

eXPOPaR 
24 a 29 de junho 
Paranaíba (MS) 
(67) 98122 5921

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

naciOnaL dO GuZeRá
4 de 12 de julho
Governador Valadares (MG)
(33) 99987 2516

eXPOaGRO
GOVeRnadOR
VaLadaRes
5 a 15 de julho 
Governador Valadares (MG) 
expoagrogv.com.br

eXPO
inTeRnaciOnaL
neLORe
6 a 19 de julho 
Assunção (Paraguai)
(+595) 021754 4226

eXPOaGRO cuiaBá
10 a 19 de julho 
Cuiabá (MT) 
expoagro.org.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

fesTa dO LeiTe 
22 a 27 de julho
Autazes (AM)
(92) 99906 5895

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

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

eXPOLeiTe 
25 a 28 de julho 
Arapoti (PR) 
(43) 3512 1027

fÓRum miLKPOinT meRcadO 
6 de agosto 
Uberlândia (MG) 
eventos@agripoint.com.br 
inTeRLeiTe BRasiL 
7 e 8 de agosto 
Uberlândia (MG) 
interleite.com.br

TecnOcaRne 
6 a 8 de agosto 
São Paulo (SP) 
(11) 3598 7800

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

aGROLeiTe 
13 a 17 de agosto 
Castro (PR) 
castrolanda.coop.br

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

eXPOinTeR 
24 de agosto a 1º de setembro 
Esteio (RS) 
expointer.rs.gov.br

eXPOGenÉTica
17 a 25 de agosto
Uberaba (MG)
abcz.org.br 
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GRANDEs CAMPEõEs 
No gir, o Grande Campeão foi Heros Jor, do expositor Lu-
ciano Cordeiro de Sousa, enquanto o Reservado Campeão 
foi Oitão Bi, do expositor José Luiz Junqueira Barros; já a 
Grande Campeã foi Maestrina Bi, e a Reservada Campeã foi 
a Querida Bi, ambas do expositor José Luiz Junqueira Bar-
ros. No gir leiteiro, Gabarito Avila (do expositor José Vicen-
te de Ávila) foi o Grande Campeão, enquanto Dollar FIV 
da Coli (do expositor José Renato Chiari) foi o Reservado 
Campeão; e Vera FIV Cabo Verde (do expositor José Coe-
lho Vitor) foi a Grande Campeã, enquanto Maitê FIV Mu-
tum (do expositor Léo Machado) foi a Reservada Campeã. 
No guzerá, o criatório Icil fez o Grande Campeão (Quartel 
FIV da Icil) e o Reservado Campeão (Quebranto FIV da 
Icil); enquanto a Grande Campeã (Segunda STA Celina) 
foi exposta por Otávio Canto Álvares Corrêa, e a Reser-
vada Campeã (Haste da El Giza) foi exposta por Douglas 
Brandão Costa. No indubrasil, Renato Caetano Borges le-
vou os quatro exemplares campeões: Elo de Cassu (Grande 
Campeão), Estilo do Cassu (Reservado), Eternety do Cassu 
(Grande Campeã) e Baladinha do Cassu (Reservada). Já no 
nelore, o Grande Campeão Toronto FIV da Sabiá veio do 
expositor Fazenda do Sabiá; o Reservado Rima FIV Neru 
veio da Rima Agroflorestal; enquanto a Grande Campeã 
Iris-8 da Valoni foi exposta por Agnaldo Gomes Ramos, e 
a Reservada Ohanna FIV Giber por Dorival Gibertoni. No 
nelore mocho, o Grande Campeão foi Commak da Goya 
(exposto por Goya Agropecuária), o Reservado foi Linux 
da Louz (exposto por Lourival Louza Junior), a Grande 
Campeã foi Rancheira FIV da Zoll e a Reservada foi Rari-
dade FIV da Zoll (ambas expostas por Raphael Zoller). No 
sindi, Adaldio Castilho levou os machos vencedores: Feron 
AJCF (Grande Campeão) e Ieray da Estiva (Reservado); 
enquanto o expositor Victor Borelli Biagi levou as fêmeas 
vencedoras: Groselha FIV AJCF (Grande Campeã) e Cha-
de Don (Reservada). No tabapuã, o Grande Campeão foi 
Acessor FIV CCC (do expositor Gustavo Oliveira e Sou-
za), o Reservado foi Cacife FIV GE 05 (do expositor João 
Trivelato), a Grande Campeã foi Barca FIV GE 05 (tam-
bém de João Tivelato) e a Reservada foi CZT Joalheira (do 
expositor Carlos Otto Laure). No brahman, CABR Puma 
2532 foi o Grande Campeão (exposto por Paulo de Castro 
Marques) e o Reservado foi MR Vitória 5028 (do expositor 
Alexandre Ferreira), enquanto a Grande Campeã (CABR 
Party 2527) e a Reservada (CABR Ômega 2436) foram ex-
postas também por Paulo Marques. Já no Concurso Matriz 
Modelo, 17 animais participaram. As campeãs foram: MB1 
Maestrina Bi (gir); MU2 ICH Kauane (gir leiteiro); MC2 
Etna de Amar (guzerá); MD1 Balada do Cassu (indubrasil) 
e M ME1 Eleka FIV Xuab (nelore).

MAIOR EDIçãO
DOs úLtIMOs ANOs
A ExpoZebu 2019, promovida de 28 de abril a 5 de maio, 
comemorou os 100 anos da ABCZ e  terminou superando 
expectativas de público. Foram mais de 290 mil visitantes, 
com destaque para a participação de 603 visitantes interna-
cionais vindos de 37 países. Entre zebuínos para julgamentos, 
controle leiteiro e exposição, foram mais de 1,8 mil animais 
participantes. Já quando somamos também exemplares em 
leilões, shoppings, equinos e muares, a 85ª ExpoZebu reuniu 
mais de quatro mil animais. Já a movimentação financeira ba-
teu os R$49 milhões, em 28 remates, sem considerar as ven-
das nos oito shoppings de gado e muares promovidos dentro 
do evento. O animal mais caro dessa edição do evento foi o 
nelore Calibre FIV Camparino, Deca 1 no PMGZ, que foi 
avaliado em R$1,6 milhão. Metade de sua posse foi vendida 
para o criador Eduardo da Costa, por R$810 mil, durante o 
leilão 35ª Noite dos Campeões.

CONCURsO LEItEIRO
A produção leiteira do zebu também esteve à prova, em 
um campeonato que reuniu 59 fêmeas das raças gir, guze-
rá, sindi e guzolando, com a realização de 10 ordenhas em 
cinco dias. As Grandes Campeãs foram: Jurema FIV FUB 
(gir leiteiro), Elisa FIV Cariri (sindi), Primazia JF (guzerá), 
e Camomila FIV (guzolando). Este ano, juntamente com 
o concurso, foram lançados o 17º Sumário Nacional das 
Raças Zebuínas Leiteiras e o selo Leite do Zebu. 
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ABALOU A ExPOzEBU  
O criatório de José Humberto Villela Martins, detentor de 
um dos mais tradicionais plantéis de seleção de raças zebuí-
nas do país, protagonizou as comercializações mais valoriza-
das da ExpoZebu 2019. As vendas recordistas no circuito do 
nelore foram registradas com as ofertas de uma matriarca no 
estreante Leilão Terra Brava, Camparino e Genética Aditiva 
e de um touro de central no tradicional Noite dos Campeões. 
O touro Calibre FIV Camparino teve 50% de seus direitos 
de posse adquiridos pelo criador Eduardo da Costa, por R$ 
810 mil. O reprodutor é DECA 1 no Programa de Melho-
ramento de Zebuínos (PMGZ) e agora está avaliado em R$ 
1,6 milhão. Já a matriz Toalha FIV JHV (mãe dos touros de 
central Coronel, Fenômeno e Guardião) foi comprada em 
condomínio por Marcos Martins Villela, da Fazenda Jaca-
mim e Valdemar Pissinati, do Nelore Magda, por R$633 mil.

MELHOREs CRIADOREs
E ExPOsItOREs 
O evento premiou os melhores criadores e expositores de 
cada raça. No brahman, o melhor criador e melhor expositor 
foi Paulo de Castro Marques. Já na raça gir, José Luiz Junquei-
ra Barros ficou com os dois títulos, enquanto no gir leiteiro 
José Coelho Vitor fez a dobradinha. No guzerá, o melhor 
criador foi Otavio Canto Alvares Correa, e o melhor exposi-
tor foi o criatório Icil. Renato Miranda Caetano Borges levou 
ambos os títulos na raça indubrasil, enquanto Adaldio José de 
Castilho Filho fez o mesmo no sindi. No nelore também teve 
dobradinha: Fazenda do Sabiá foi o melhor criador e melhor 
expositor do nelore padrão, enquanto no nelore mocho Lou-
rival Louza Junior ficou com os dois títulos. No tabapuã, Fá-
bio Zucchi Rodas foi o melhor criador e expositor, enquanto 
Paulo Victor Sousa Machado foi o premiado em ambas as 
categorias na raça girolando. 
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GENétICA CAstILHO
A hegemonia genética do rebanho criado e melhorado 
pelo selecionador Adaldio Castilho e sua família foi 
evidenciada mais uma vez na ExpoZebu 2019. Na pis-
ta de julgamento, entre muitos prêmios de categoria, 
dobradinha de machos com Féron AJCF sendo sagra-
do como Grande Campeão, seguido por Ieray AJCF 
como Reservado. Nas fêmeas, a Grande Campeã Gro-
selha FIV AJCF, apresentada pelo Sindi Don, é uma 
crioula do plantel Castilho, assim como a Matriz Mo-
delo, Boina FIV AJCF, hoje propriedade do Sindi OT. 
O melhor reprodutor sindi foi novamente o raçador 
Querente da Estiva que tem muitos descendentes de 
várias gerações premiados nos principais rebanhos do 
país. No 41º Concurso Leiteiro da ExpoZebu, a vaca 
Elisa FIV Cariri que foi Grande Campeã com pro-
dução total de 93,427 litros, e a reservada Belga FIV 
AJCF, que registrou 91,810 litros pertencem ao cria-
tório, assim como a matriz Torênia da Estiva, que aos 
sete anos e com seis partos naturais foi a vice campeã 
na categoria Persistência para juntar o título aos dois 
prêmios seguidos de Matriz Cláudio Sabino de Carva-
lho.  O 9º Leilão Essência da Raça Sindi registrou uma 
taxa de crescimento de 65%. As médias ficaram em R$ 
32 mil para fêmeas, R$ 43,2 mil para machos e R$ 23,6 
mil para prenhezes.

LEILãO vIRtUAL MELHOR 
qUE A ENCOMENDA
Ainda durante a ExpoZebu, as Fazendas do Basa rea-
lizaram no dia 1º de maio o Leilão Virtual Melhor que 
a Encomenda, ofertando genética gir leiteiro e girolan-
do meio-sangue. Foram negociados 35 lotes arrema-
tados pelo total de R$ 807,9 mil, média de R$ 23 mil. 

PUNGANUR
Na comemoração dos 100 anos da ABCZ, um marco his-
tórico aumentou a quantidade de raças registradas pela 
entidade. Trata-se dos animais punganur. Ao todo, foram 
registrados 10 exemplares. A raça zebuína é caracteriza-
da por pelagem e rusticidade muito semelhantes às do 
nelore, mas que possui como caráter dominante o porte 
menor mesmo depois de adulto, que, normalmente, não 
passa de um metro de altura.

LEILãO LAs BELA BRAsIL
No dia 2 de maio, a Associação Brasileira dos Criadores 
de Sindi (ABCSindi) recebeu convidados em seu estande 
para o 1º Leilão Las Bela Brasil, estreiando na ExpoZe-
bu. O remate contou com oferta de animais, aspirações e 
prenhezes dos principais criatórios da raça. Foram ofer-
tadas 14 bezerras, novilhas e matrizes (pelo preço médio 
de R$16 mil) e dois machos (com média de R$ 23,5 mil). 
Também foram vendidas aspirações e prenhezes. A re-
ceita do remate foi de R$ 483,6 mil. 

MéRItO INDUBRAsIL 
A Associação Brasileira de Criadores de Indubrasil 
(ABCI), com 57 anos de fundação, realizou também 
durante a ExpoZebu 2019 a entrega das comendas 
“Mérito Indubrasil”, que reconhece o trabalho de per-
sonalidades do setor em prol da raça. Os homenage-
ados desse ano foram Marcelo Antônio Neto Breijão 
Ártico, Carlos Alberto da Silva, Francisco Monteiro da 
Silva, Lucilene Freitas Oliveira e Luiz Crosara. 
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PROsA BOA E CARNE
DE PRIMEIRA
Foi prestigiado o Prosa boa e carne de pri-
meira, evento realizado no dia 22 de maio em 
Goiânia (GO). Promovido pela Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) no 
Salão do Produtor da Sociedade Goiana de 
Pecuária e Abastecimento (SGPA), o evento 
destacou a importância da carne de zebu e 
seu impacto para a economia brasileira, reu-
nindo diversas autoridades políticas. Ao todo, 
foram cerca de 70 pessoas acompanhando a 
palestra do chef Rodrigo de Melo, proprietá-
rio da Macellaio Gastronomia sobre as carac-
terísticas e as qualidades da carne de Zebu. 
Além disso, o evento contou com degustação 
para os participantes. 

CONGREssO NO PARAGUAI 
A DSM promoveu o 4º Congresso de Integração Agri-
cultura e Pecuária no Paraguai, na cidade de Katueté, 
no dia 23 de maio. No evento organizado pela empresa, 
detentora da marca Tortuga de suplementos nutricio-
nais para bovinos, foram discutidos temas importantes, 
como conciliar as produções agrícola e pecuária em um 
país como o Paraguai. O tema em destaque durante o 
congresso foi a suplementação nutricional para bovinos, 
estratégia que contribui para melhorar os índices zoo-
técnicos dos animais e a rentabilidade da atividade pecu-
ária. Os representantes das equipes técnica e comercial 
da DSM apresentaram os benefícios das suas linhas de 
produtos para os pecuaristas que optam por sistemas de 
pasto e de confinamento. 
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tOUR GENétICA 
NACIONAL
De 13 a 15 de maio, a Genex promoveu em Goiás um 
tour que levou representantes, clientes e técnicos para 
conhecerem dois criatórios de genética nelore com Cer-
tificado Especial de Identificação e Produção (CEIP), 
fornecedores da sua bateria de corte zebu, a AgroPon-
tieri e a Tulipa Agropecuária. Em Campinorte, o grupo 
esteve na Tulipa Agropecuária e foi recebido pelo pro-
prietário Rodrigo Bruner. Na AgroPontieri, em Goiatu-
ba, o grupo conheceu o rebanho que é avaliado pelo Ne-
lore Qualitas e foi recebido pelo proprietário Guilherme 
Pontieri.

PAINEL sOBRE 
CRIMINALIDADE 
Em maio, as experiências bem-sucedidas em segu-
rança rural no país foram apresentadas no 1° Painel 
sobre Criminalidade no Campo, na sede do Sistema 
CNA/SENAR/ICNA, em Brasília (DF). O encontro 
reuniu profissionais da Polícia Militar do Distrito Fe-
deral, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul.  Durante a abertura do pai-
nel, o secretário-executivo do Instituto CNA, André 
Sanches, destacou que a instituição criou, em 2017, o 
Observatório da Criminalidade do Campo para reu-
nir informações sobre casos de insegurança na zona 
rural pelo Brasil.

LEILãO sANtO IzIDRO 2019 
A Cabanha Santo Izidro de Rosa Maria Fleck de Oli-
veira, localizada em Dilermando de Aguiar (RS), pro-
moveu em 10 de maio mais uma edição do seu leilão 
de reprodutores e novilhas no centro de eventos da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 
Santa Maria. A oferta da raça charolês contou com 
fêmeas e touros PO e PC. Nas fêmeas PO a média 
dos lotes comercializados ficou em R$ 5,6 mil. Já os 
touros foram os grandes destaques do remate, sendo 
valorizados pela média geral de R$ 11 mil de R$ 11,2 
mil, para os machos de dois e de três anos, respecti-
vamente. 
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AGRIsHOw 2019 
Completando 25 anos de sucesso, a Feira Internacio-
nal de Tecnologia Agrícola em Ação, promovida de 29 
de abril a 3 de maio, registrou uma alta na realização 
de negócios entre expositores e compradores de cerca 
de 6,4% em relação ao ano passado, o que representa 
um volume de R$ 2,9 bilhões. O evento recebeu um 
total de 159 mil pessoas, em sua maioria, compradores 
e produtores rurais de pequeno, médio e grande porte, 
provenientes de todas as regiões do país e também do 
exterior. A próxima edição da Agrishow será promo-
vida de 27 de abril a 1º de maio de 2020.
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ExPOINGÁ 2019
A 47ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comer-
cial de Maringá (Expoingá 2019) foi promovida de 9 a 19 de 
maio, reunindo agronegócio, indústria, comércio, serviços e 
entretenimento. O evento contou com 1,3 mil expositores, 
mais de sete mil animais de grande e pequeno porte expostos, 
ampliação do parque de maquinários e implementos agríco-
las, treze marcas de veículos, novas raças equinas e bovinas e a 
presença de startups. O público ultrapassou 550 mil visitantes.

sIMPósIO DE 
BIOtECNOLOGIA
Um dos maiores especialistas do mundo no tema, John 
Cole, diretor do Laboratório de Genômica Animal e Me-
lhoramento do Departamento de Agricultura dos Esta-
dos Unidos, juntamente com um time de importantes 
pesquisadores internacionais participaram do simpósio 
“Como a Biotecnologia Pode Acabar com a Fome no 
Mundo”, promovido pela Faculdade de Zootecnia e En-
genharia de Alimentos (FZEA), da USP de Pirassununga 
(SP), nos dias 11 e 12 de abril. O evento reuniu cerca de 
300 participantes em dois dias, além de milhares de várias 
partes do mundo que acompanharam a transmissão pela 
internet. A programação incluiu as necessidades futuras 
de alimentos para atender à crescente demanda global, 
além das relações do melhoramento genético de plantas e 
animais, pecuária de corte, pecuária leiteira, aquicultura e 
biotecnologia voltada para o controle sanitário.

fóRUM ABAG
Tendo como tema principal Agronegócio Sustentável 
e seus desafios, a Associação Brasileira do Agronegó-
cio (ABAG) promoveu no dia 7 de junho, em Porto 
Alegre (RS), nova edição do Fórum Regional ABAG, 
dando sequência a uma série de eventos regionais or-
ganizados pela entidade em várias partes do país. Con-
tando com a participação de especialistas em questões 
ambientais, lideranças setoriais do agronegócio e pes-
quisadores, a programação foi dividida em dois pai-
néis, sendo um sobre Inovação e outro que tratará de 
Agricultura e Meio Ambiente.

ACRICORtE
Nos dias 9 e 10 de maio foi promovida a primeira edi-
ção da Acricorte, evento realizado pela Associação dos 
Criadores de Mato Grosso (Acrimat) que reuniu mais 
de mil pecuaristas, empresários, representantes da cadeia 
produtiva da carne e autoridades, no Cenarium Rural, em 
Cuiabá (MT). O objetivo foi levar conhecimento, deba-
tes e tecnologias para os pecuaristas, integrando a cadeia 
produtiva da carne bovina. A abertura contou com a pre-
sença de toda a diretoria da Acrimat, o presidente da As-
sociação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso 
(Aprosmat), Gutemberg Silveira, o presidente do Insti-
tuto Mato-grossense da Carne (IMAC), Guilherme No-
lasco, e o Secretário de Desenvolvimento Econômico do 
Estado (Sedec), César Miranda. As duas palestras de aber-
tura foram proferidas pelo economista Ricardo Amorim 
e o publicitário José Luiz Tejon, que trataram do cenário 
político na Agropecuária e os desafios da carne para agre-
gar valor sem perder a popularidade.
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ExPOCAMPOs EM
sANtA CAtARINA
O Núcleo Catarinense de Criadores de Angus promo-
veu mais uma edição da ExpoCampos de 17 a 19 de 
maio, no Parque de Exposições Leônidas Rupp, em 
Campos Novos (SC). A admissão dos 81 animais an-
gus de argola inscritos ficou a cargo do inspetor técni-
co da associação Samuel De Bortoli. O julgamento foi 
conduzido pelo jurado Luiz Walter Leal Ribeiro.
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Carolina jardine

fEICAP
Promovida de 30 de abril a 5 de maio em Três Pas-
sos (RS), a Feira e Exposição Industrial, Comercial e 
Agropecuária (Feicap) comemorou sua 15ª edição em 
2019. Foram mais de 80 mil visitantes, 230 exposito-
res, centenas de marcas presentes e mais de R$ 20 mi-
lhões em negócios.

RONDôNIA RURAL sHOw 
A 8ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, a 
maior feira de agronegócio da região Norte do país, 
encerrou batendo recorde de mais de R$ 703 milhões 
em negócios fechados e a presença de 120 mil pessoas 
durante os quatro dias da feira. O evento aconteceu de 
22 a 25 de maio no Centro Tecnológico Vandeci Rack, 
em Ji-Paraná. Na ocasião, os visitantes tiveram aces-
so ao que há de mais moderno em tecnologias para 
o agronegócio. Entre as empresas que se destacaram 
esteve a Soesp – Sementes Oeste Paulista, que levou 
aos visitantes sua tecnologia com foco em sementes 
para pastagens. A Rondônia Rural Show é caracteriza-
da como feira de tecnologia e oportunidades dos ne-
gócios voltados ao agronegócio do Estado. Ela é reali-
zada anualmente pelo Governo de Rondônia por meio 
da Secretaria Estadual da Agricultura (Seagri).
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6º LEILãO tOP PLANGENE
No dia 25 de maio, no Parque de Exposições de Ron-
donópolis (MT) foi promovido o 6º leilão Top Plan-
gene. Foram ofertados mais de mil animais, frutos de 
Inseminação Artificial do trabalho da Plangene, com 
a genética Genex na raça nelore, produtos de cruza-
mento industrial com angus e de tricruzamento com 
brangus. O leilão teve 100% de liquidez e preço médio 
por quilo de peso vivo de R$ 6,97 para machos nelore, 
R$ 7,34 para machos angus, R$8,29 para fêmeas nelore 
e R$6,97 para fêmeas angus.

MAIOR MéDIA DO ANO
Até o momento, a melhor média no setor de leilões de 
bovinos de elite ficou com o Rima Weekend em sua oi-
tava edição: R$ 17,5 milhões. O evento foi promovido 
pela família Vicintin entre os dias 24 e 26 de maio e 
ofertou 169 lotes de prenhezes, aspirações e animais ne-
lore de elite e equinos mangalarga marchador.
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PARA tODO BRAsIL
Realizada nos dias 25 e 26 de maio, a sexta edição do 
Trio Bonsucesso registrou vendas para 14 estados bra-
sileiros. O remate foi realizado pela Central Leilões na 
sede da Fazenda Bonsucesso – Nelore Zan, em Guarara-
pes (SP). As melhores ofertas foram os lotes das fêmeas 
Jemalla Bons e Ilhabela Bons, que tiveram a mesma va-
lorização: R$ 33 mil. A Jemalla foi adquirida por Mauro 
Christianini, de Sidrolândia (MS) e a Ilhabela pelo Nelo-
re Gironda, de Luís Antônio (SP). O Quasar FIV Bons 
foi o touro mais valorizado, sendo arrematado por R$ 
27 mil pela Agropecuária Pilon, de São Gabriel do Oeste 
(MS).

AGROBRAsÍLIA
A Feira Internacional dos Cerrados (AgroBrasília 
2019) foi realizada de 14 a 18 de maio, na capital do 
país. Um bilhão e 200 milhões de reais foi o montan-
te de negócios realizados durante a AgroBrasília 2019, 
promovida no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci. O 
resultado foi cerca de 10% superior ao registrado em 
2018, quando os negócios somaram R$ 1,1 bilhão. A 
feira registrou também um recorde de público, com 
121 mil visitantes, ante 115 mil na edição anterior. Par-
ticiparam 480 expositores.

CtJ OfERtA
REPRODUtOREs
Claudia Tosta Junqueira ofertou sua produção de tou-
ros na noite de 18 de maio no Leilão Reprodutores 
CTJ. O evento foi virtual e movimentou R$ 740 mil 
com a venda de 100 animais.
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AGROtECNOLEItE
COMPLEM 
A edição de 2019 da AgroTecnoleite bateu recorde de 
público e de negócios. Foram 20,2 mil pessoas passan-
do pelo Centro Tecnológico Complem, em Morrinhos 
(GO), durante os três dias de eventos, de 22 a 24 de 
maio. Em 2018 foram 17 mil visitantes. Já o volume de 
vendas chegou a R$120 milhões, um aumento de 15% 
em relação a 2018.

PGP A PAstO
Em maio foram divulgados em Patos de Minas (MG) 
os resultados da 3ª Prova de Ganho de Peso (PGP) a 
pasto Amigos do Nelore. A prova terminou comemo-
rando bons números, com vários animais classificados 
como Elite e Superior. Os garrotes avaliados perten-
cem aos selecionadores dos estados de Minas Gerais, 
São Paulo e Mato Grosso do Sul. O objetivo foi iden-
tificar os animais mais adaptados e eficientes. Foram 
10 meses de prova. O campeão da prova foi o animal 
Milu RJ-R, do pecuarista e também diretor da ABCZ, 
Rivaldo Machado Borges Júnior.

ExPO CURvELO
Promovida pela Associação Mineira dos Criadores de 
Zebu (AMCZ) de 13 a 19 de maio em Curvelo (MG), a 
Expo Curvelo movimentou a cidade. A entidade promo-
tora estimou R$ 15 milhões em negócios de segmentos 
diversos, dentro e fora do parque, como animais elite e 
comerciais, máquinas e implementos, fluxo em restau-
rantes, casas de ração, lojas de roupas e sapatos de couro, 
entre outros. 

DIA DE CAMPO EM POCONé 
A Fazenda Onça Pintada – Nelore Moinho, localizada 
em Poconé (MT), abriu as porteiras no dia 8 de junho 
para mostrar alguns exemplares que serão ofertados 
no próximo dia 4 de agosto, no remate promovido 
por Breno Molina na sede da propriedade. O leilão 
terá transmissão para todo país pelo Canal Rural, rea-
lização da Programa Leilões e assessoria da Premier e 
JP Assessoria.
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3G wEEkEND
Com oferta de touros e matrizes da raça senepol e equi-
nos quarto de milha, a Família Garcia promoveu mais 
uma edição da 3G Weekend, entre os dias 29 de maio 
e 1º de junho. O evento foi realizado no Barretos Cou-
ntry Acquapark, em Barretos (SP) e foi prestigiado por 
pecuarista de diversas regiões do país. Foram movimen-
tados R$ 6,7 milhões com a venda de 350 lotes entre 
animais, aspirações e embriões.

PAU D’ARCO
LIqUIDA PLANtEL
Clenon de Barros Loyola Filho deu por encerrado seu 
trabalho de pista com o Leilão de Liquidação de Plantel 
Elite da Fazenda Pau D’Arco, realizado em 4 de maio, 
na Chácara do Nelore Nacional, em Uberaba (MG), 
durante a ExpoZebu 2019. O criador seleciona a raça 
nelore em Britânia (GO), e continuará trabalhando 
apenas com animais de avaliação e gado de corte. O 
remate movimentou R$ 3 milhões com a venda de 84 
animais. 

ExPOsIçãO EM GOIâNIA
Em Goiânia (GO), no Parque de Exposições Agrope-
cuários de Nova Vila, a 74ª Exposição Agropecuária de 
Goiânia foi promovida de 17 a 26 de maio. O evento con-
tou com a participação de mais de 400 bovinos nelore 
e nelore mocho para o Circuito Amarelo de Exposições 
dos Rankings Nacionais da Associação dos Criadores de 
Nelore do Brasil (ACNB).ExPONEL NOvA vENéCIA 

A segunda edição da Exponel Nova Venécia (ES) foi palco 
para o Circuito Verde de Exposições do Ranking Nacio-
nal Nelore, com promoção da Associação dos Criadores 
de Nelore do Brasil (ACNB). O julgamento dos animais 
da raça aconteceu nos dias 26 e 27 de abril, no Parque de 
Exposições Luiz Henrique Altoé.

pecuária 360o

vIRtUAL GIBERtONI
Dorival Gibertoni e família ofertaram touros e matrizes 
de elite e produção em um leilão virtual transmitido pelo 
Canal Rural no dia 19 de maio. Entre animais, prenhezes 
e aspirações, foram vendidos 151 exemplares por R$ 1,4 
milhão. Os machos foram destaque: 74 bezerros, garrotes 
e touros foram vendidos à média de R$ 6 mil.

GENétICA JAtOBÁ
Hexa campeão no Ranking Nacional de Melhor Cria-
dor da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil 
(ACNB), Carlos e Betina Muradás apresentaram sua pro-
dução de touros no Leilão Virtual Genética Jatobá, re-
alizado na tarde de 12 de maio diretamente de Itaquiraí 
(MS). Foram ofertados animais provados no Programa 
de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ), da 
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). O 
remate movimentou R$ 2,1 milhões, sendo um de maior 
receita no mês. Foram vendidos 227 exemplares à média 
de R$ 9,5 mil. 
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BAHIA fARM sHOw
A edição que marcou os 15 anos da maior feira agrí-
cola e de negócios do Norte e Nordeste do Brasil 
consolidou um volume de negócios que a posiciona 
entre as principais da América Latina. Nos cinco dias 
do evento, de 28 de maio a 01 de junho, um montan-
te superior a R$ 1,9 bilhão em volume de negócios 
foi contabilizado como resultado. O público recorde 
de mais de 68 mil visitantes se deparou com uma 
feira 30% maior em relação a 2018, graças ao segun-
do pavilhão coberto inaugurado nesta edição e que 
abrigou 62 novos expositores.  

fENAMILHO 
A Festa Nacional do Milho, realizada no Parque de Ex-
posições Sebastião Alves do Nascimento, em Patos de 
Minas (MG), atraiu visitantes de todo o país para sua 61ª 
edição com 12 dias de festa. Durante o evento também 
foi promovida exposição ranqueada da raça nelore. Os 
julgamentos aconteceram entre os dias 23 e 25 de maio. 
A mostra integrou o Circuito Verde de Exposições do 
Ranking Nacional, da Associação dos Criadores de Ne-
lore do Brasil (ACNB).

CONfINAR 2019
Promovida entre os dias 23 e 24 de abril, no Centro de 
Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande 
(MS), a 8ª edição do Confinar 2019 contou com pales-
tras de renomados especialistas que abordaram temas 
sobre o mercado, nutrição, sanidade, gestão e práticas 
sustentáveis.
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GeNÉTICA
Quanto Vale? 

rAçA
sElEÇÃo . GEnÉtIca . cRIaÇÃo . lEIlÕEs

A genômica dos campeões

#pecbr

GRAnDES CAMPEõES DA ExPoZEBu 2019 SERÃo GEnoTIPADoS
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Genômica aliada à genética consagrada em pista é nova aposta de 
pecuaristas por todo Brasil

caRlos lopEs, cRIstIano BIZZInotto E DIVUlGaÇÃo

RaÇa

os CAmpEÕEs 
GEnoTipAdos
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e
m prol de uma pecuária mais 
produtiva e sustentável, pesqui-
sadores e cientistas pensam dia-
riamente em como desenvolver 
mais tecnologia para o melhora-
mento genético. Nos últimos 20 
anos, a genômica tem sido uma das 
ferramentas mais promissoras, e os 
estudos não param. Anualmente, 
novidades são lançadas para os cria-

dores dispostos a investir. 
“Trata-se de um dos caminhos que poderá le-

var a pecuária a aumentar a qualidade e produtivi-
dade de forma consistente e sustentável economi-
camente. Ainda há muito que se pesquisar nessa 
área, mas, não há dúvidas de que é para essa dire-
ção que os ventos sopram”, afi rma o médico vete-
rinário professor da Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp), José Fernando Garcia, especialista em 
melhoramento genético e um dos precursores da 
seleção genômica nos rebanhos brasileiros.

Em mais um importante passo na era genômi-
ca, o banco de dados do Programa de Melhora-
mento Genético de Zebuínos (PMGZ) da Asso-
ciação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), 
ganhou grande reforço esse ano. Trata-se das ava-
liações genômicas de quatro dos nove touros que 
se consagraram Grandes Campeões na 85ª Ex-
poZebu. Os critérios de escolha dos animais, de 
acordo com o superintendente técnico da ABCZ 
Luiz Antônio Josahkian, foram dois: “todos esses 
animais estão classifi cados como até DECA 2 no 
PMGZ em 2019, e os criadores são participantes 
do PMGZ”, explica. 

Pecuarista e presidente da entidade, Arnaldo 
Manuel de Souza Machado Borges afi rmou que 
essa foi uma das mais importantes ações para co-
memoração dos 100 anos da ABCZ, celebrados 
em 2019. “O material genético desses animais já 
foi colhido durante a feira e essa é apenas uma 
etapa de um projeto ousado e extremamente 
importante nesse sentido. É que além da geno-
tipagem desses quatro animais, em um processo 
subsidiado pela ABCZ, os 100 primeiros fi lhos 
de cada um deles, por Inseminação Artifi cial, FIV 
ou TE, também serão incluídos. Comemoramos 
o primeiro centenário da ABCZ já pensando nos 
próximos 100 anos”, revela. 

Ele lembra, ainda, que essa é a primeira edi-
ção da feira após o lançamento ofi cial do PMGZ 
Genômica, e a edição também foi marcada pelo 
anúncio dos primeiros resultados do programa. 
“Chegamos a mais de 85 mil genotipagens neste 
primeiro ano da nossa sonhada era genômica, e 
até o fi nal da nossa gestão na ABCZ, com certeza, 
ultrapassaremos 100 mil. Estamos caminhando a 

José Fernando Garcia, professor da Faculdade de Medicina
Veterinária da Unesp de Araçatuba (SP)
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Eros Gazzinelli, assessor do criatório Guzerá Icil, que fez o 
Grande Campeão da raça na ExpoZebu 2019

raÇa

passos largos, e a ação com os Grandes Campeões da 
ExpoZebu, sem dúvida nenhuma, será uma importante 
etapa dessa caminhada”, explica.

Um dos exemplares que terão seu genoma decifrado 
é CABR Puma 2532, touro da raça brahman vindo da 
Casa Branca Agropastoril, do pecuarista Paulo de Castro 
Marques.  Desde 2016, a empresa tem o seu próprio pro-
grama de genômica. “Na raça brahman, o objetivo inicial 
é trabalhar a velocidade de ganho de peso. No angus e 
no simental, o desafio está na resistência ao carrapato”, 
explica o criador, que trabalha com as três raças. Hoje, 
todos os animais da Casa Branca já tiveram seu DNA 
analisado em um teste chamado SNP chip, que investiga 
simultaneamente 150 mil variações (“Snips”) do genoma 
de cada animal. Isso permite aos cientistas associar o tipo 
de SNP com o fenótipo (característica) do animal e gerar 
as marcas para seleção para várias características.

Para isso, o primeiro passo foi fazer a contagem para 
identificar os animais mais ou menos suscetíveis. Com a 
genômica, é possível associar as combinações na sequên-
cia do DNA dos animais com, por exemplo, a manifes-
tação da resistência ao carrapato, permitindo encontrar 
“marcas” no genoma que podem ser seguidas e utilizadas 
para guiar os acasalamentos e promover o nascimento de 
maior número de animais reconhecidamente resistentes à 
infestação pelo carrapato. Dessa forma, todos os animais 
produzidos e comercializados pelo criatório passam a ter 
certificado genômico que atesta sua resposta ao desafio 
tropical, permitindo seu uso com ainda maior segurança 
em regiões do Brasil e do mundo onde esse desafio é mais 
intenso. Ou seja, o que se vem fazendo por décadas, agora 
passa a ter maior precisão.

Por isso, na opinião de Paulo, a iniciativa da ABCZ 
de genotipar os campeões do PMGZ foi muito acerta-
da. “Em primeiro lugar é preciso dizer que o PMGZ é 
excelente porque busca o contínuo melhoramento gené-
tico das raças zebuínas e fornece ferramentas para esse 
aprimoramento constante. A análise genômica de CABR 
Puma será incluída no PMGZ Genômica, o que é muito 
importante pois é um touro com pedigree diferenciado 
e, mais do que isso, qualidades zootécnicas indiscutíveis, 
comprovadas por seus indicadores de produção e repro-
dução e também pelos resultados conquistados na Expo-
Zebu e na ExpoBrahman. Sua inclusão no PMGZ Genô-
mica contribui, e muito, para a acurácia de sua avaliação 
genética, uma vez que o programa tem reconhecimento 
nacional e dá uma excepcional contribuição para o con-
tínuo melhoramento genético da pecuária brasileira. Tra-
ta-se de um guia para os criadores que buscam genética 
diferenciada para utilizar em suas matrizes e, assim, inten-
sificar os indicadores econômicos”, afirma.
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Já na raça guzerá o Grande Campeão genotipado será 
Quartel FIV da Icil, do criatório Icil, propriedade de Mil-
ton Dias Filho situada em Itacarambi, no norte do estado 
de Minas Gerais. “Acreditamos que a genômica seja mais 
um importante passo em direção ao avanço genético ge-
ração após geração. É parte da busca por maior segu-
rança genética dos animais que selecionamos no Brasil, 
seja para produção de carne ou leite. É uma ferramenta 
super atual como guia para a pecuária de maior precisão 
nos resultados desejados”, opina o assessor pecuário do 
criatório, Eros Gazzinelli. 

Seguindo o exemplo da ABCZ, a seleção também 
terá os seus animais considerados superiores genotipa-
dos. “Não apenas os animais superiores do critório Icil, 
mas também todos os animais pertencentes ao grupo 
Genética Brasil Guzerat & Guzolando estão sendo co-
letados para serem genotipados. Exatamente como fez 
a ABCZ, na vanguarda do melhoramento genético do 
zebu brasileiro, mirando o futuro”, conta Eros. 

a genômica 
O melhoramento genético é embasado em selecionar 

os indivíduos que serão os pais da próxima geração. Há 
grande possibilidade de que uma característica observá-
vel (como melhor produção de leite ou carcaça) seja um 
traço genético, que possa ser herdado pelas filhas e po-
tencializado pelo manejo e alimentação do rebanho. O 
que a genômica faz é identificar onde estão essas carac-
terísticas de valor econômico no DNA animal para que 
possam sem mais facilmente selecionadas. 

Em um teste de progênie tradicional, para que o cria-
dor tenha algum nível de certeza quanto à capacidade de 
um touro transferir uma característica genética, ele preci-
sa conhecer as filhas desse touro, identificando nelas tal 
fenótipo. Dessa forma, o touro precisa ser adulto e ter 
produzido muitas filhas para que se obtenha seu valor 
genético. Isso implica tempo, que, em melhoramento ge-
nético, significa dinheiro. 

Marcos Vinícius Barbosa da Silva, pesquisador da 
Embrapa Gado de Leite, que participou do projeto inter-
nacional de sequenciamento do genoma bovino, explica 
que pela seleção tradicional, desde que o touro nasce até 
que se obtenha seu valor genômico por meio da produ-
ção das filhas, são, no mínimo, sete anos. “Se os resulta-
dos das filhas não forem favoráveis, o criador terá levado 
um bom tempo para descobrir que seu investimento foi 
em vão. É uma aposta alta”, afiança. 

A aposta mais segura é conhecer o valor genômico 
do animal, ranqueando-os de acordo com seu genótipo. 
Por isso, cresce em todo país o número de programas 
de melhoramento utilizando a genômica, assim como 
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tecnologias para acelerar o processo. Se o produtor for 
participante de algum programa de melhoramento gené-
tico, já é possível usar a genômica em suas avaliações para 
melhorar a acurácia das informações que irão ajudá-lo no 
seu objetivo de ter melhores animais. 

Entre as principais vantagens da genômica estão o ga-
nho em acurácia, com a maximização do melhoramento 
genético ao longo do tempo, e o controle da endogamia. 
Para determinadas características, o auxílio da genômica 
na seleção de bovinos pode ser altamente impactante, 
como consumo e eficiência alimentar, resistência à doen-
ças e parasitas, qualidade de produto (maciez, perfil de áci-
dos graxos, etc). Essas são características de alto valor eco-
nômico para a pecuária. A genômica ainda poderá auxiliar 
para destacar do rebanho animais com defeitos genéticos 
recessivos, que não são detectados em uma avaliação vi-
sual do bovino, mas podem ser transmitidos às futuras 
gerações e causar prejuízos.

O professor da Unesp José Fernando Garcia acredita 
que a genômica é uma tecnologia unificada, que atende a 
várias possibilidades. “Você pode certificar o seu produto, 
a sua raça, pode fazer paternidade, melhoramento para ca-
racterísticas que são desejáveis, retirar os genes negativos 
por seleção. É um conjunto de tecnologias que as espécies 
vegetais, por exemplo, já estão usando com muito mais 
agressividade. E nós, como técnicos e pesquisadores da 
genômica, temos a obrigação de mostrar ao pecuarista, 

ao produtor, que esse investimento vai trazer importantes 
resultados”, afirma.

O médico e pecuarista Otávio Corrêa, da Fazenda Santa 
Celina, em Porangaba (SP), também participou da ExpoZe-
bu 2019 e ficou entusiasmado com a tecnologia, pretenden-
do aplicá-la no seu rebanho de guzerá em um futuro próxi-
mo. “A genômica é uma ferramenta muito interessante para 
conhecermos a composição genética do rebanho brasileiro e 
entender quais fatores são determinantes para cada caracte-
rística produtiva. Pretendo, no futuro, me inteirar mais sobre 
a tecnologia e colocar na prática”, conta. 

No universo zebuíno, a raça gir leiteiro foi pioneira. 
Em 2015, o sequenciamento do genoma da raça já estava 
concluído. O feito teve importância histórica, sendo o pri-
meiro sequenciamento do genoma de um mamífero feito 
por equipe 100% brasileira. “O projeto genoma é muito 
importante para raça e para pecuária brasileira. Já usada 
em várias outras partes do mundo, é uma tecnologia que 
refina os acasalamentos e possibilita sabermos com an-
tecedência quais características priorizar, o que otimiza a 
busca pela produtividade na raça”, opina Richard Hebach 
L´Abbate, criador de gir leiteiro no município de Curvelo 
(MG). O avanço científico também trouxe perspectivas 
otimistas para o setor produtivo, pois completa a outra 
metade do quebra-cabeça que forma a genética do giro-
lando, cruzamento responsável por mais de 80% do leite 
produzido no Brasil.
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Método inédito calcula ganho econômico de rebanhos 
com melhor genética

DIVULGAçãO E CARLOS LOPES

Genética rende 
quanto?

RaÇa
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L ançada esse ano pela Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) e pela Associação Nacional de 
Criadores Herd-Book Collares (ANC), 

uma nova técnica possibilita o cálculo 
inédito que indica quanto o pecuarista 

obterá de ganho extra pelos filhos de re-
produtores com melhor genética. Dessa 

forma, fica mais fácil enquadrar os rebanhos bovinos 
em programas de carne de qualidade superior. 

O Índice Bioeconômico de Carcaças (IBC) é uma 
fórmula que, inserida nos programas de melhoramento 
genético, identifica os touros capazes de gerar descen-
dentes que produzam carne de alta qualidade. Ele apre-
senta uma perspectiva inédita para o melhoramento 
genético de bovinos no Brasil, uma vez que seleciona 
os animais e já informa o quanto esse incremento pode 
render economicamente para o produtor quando for 
feita a venda do animal para o frigorífico.

O pesquisador da Embrapa Pecuária Sul Fernan-
do Flores Cardoso explica que o antigo índice gerava 
apenas um ordenamento dos melhores touros. O novo 
índice inova ao estimar o valor a ser agregado. “É uma 
ferramenta que relaciona o desempenho e as caracte-
rísticas dos animais com a rentabilidade. O produtor 
tem agora como tomar a decisão de seleção sabendo 
quanto vai agregar de valor ao produto final”, conta. 

O Índice Bioeconômico de Carcaças foi desenvol-
vido por meio de um modelo estatístico que relaciona 
as características de crescimento dos animais e as me-
didas de qualidade da carcaça, obtidas por ultrassono-
grafia in vivo, como área de olho de lombo, espessura 
de gordura e a gordura entremeada na carne, com a 
chance de enquadramento e bonificação das carcaças 
dos filhos de um determinado reprodutor em progra-
mas de carne premium.

“Nós fizemos um modelo bioeconômico que rela-
ciona as características dos animais com o preço das 
carcaças e aí, por meio dessas avaliações, podemos di-
zer então quanto esperar, em valor a mais, da carcaça 
do filho de um reprodutor”, explica Fernando. 

O índice representa o valor em reais agregado às 
carcaças dos filhos de um touro selecionado compara-
do a um reprodutor médio da raça. Por exemplo, um 
índice de + R$ 60 significa que os filhos daquele re-
produtor, em relação a um touro médio que tem valor 
zero, vão valer, em média, R$ 60 a mais (cada um) no 
mercado, quando forem abatidos.

como ter acesso?
O IBC já está disponível nos Sumários de Touros 

2018/2019 da ANC. O projeto teve início com ani-
mais angus e brangus, mas, é possível estender a ação 
a outras raças e programas de melhoramento genético, 
com o ajuste dos parâmetros do modelo com os dados 
específicos de cada raça. “Qualquer produtor que for 
usar um reprodutor por meio de inseminação artificial 
vai poder olhar nessa lista e ver o valor bioeconômico 
que é esperado dos filhos daquele reprodutor”, explica 
o pesquisador da Embrapa.

Além disso, todos os touros jovens que são sele-
cionados pelo Programa de Melhoramento de Bovi-
nos de Carne (Promebo) da ANC que passaram pela 
avaliação de carcaça por ultrassonografia também têm 
a informação sobre seu rendimento econômico. Em 
2018, mais de dois mil animais foram avaliados e sele-
cionados com essa informação. O touro líder em IBC 
do Sumário da ANC 2018/2019, por exemplo, tem 
capacidade de gerar terneiros 6% mais valorizados do 
que a média.

Pesquisador da Embrapa, Fernando Flores Cardoso



#pecBR | junho/julho 201962

raÇa

Presidente da AnC, Ignacio Tellechea

O novo indexador não representa custo adicional 
aos criadores, mas traz ganhos consideráveis aos reba-
nhos. As vantagens não são restritas ao pecuarista. A 
indústria agrega valor às matérias-primas, o comércio 
oferece novos produtos e o consumidor tem acesso a 
essa carne de alta qualidade. “É uma mudança no con-
ceito de melhoramento genético, com viés mais voltado 
para os ganhos econômicos dentro e fora da porteira. 
Esses indexadores são o futuro da pecuária nacional”, 
pontua o presidente da ANC, Ignacio Tellechea.

Conforme o gerente de sustentabilidade da Marfrig 
Global Foods, Leonel Almeida, a relação da indústria 
com o pecuarista é fundamental para levar produtos de 
qualidade à mesa dos consumidores e o IBC é mais uma 
ferramenta de agregação de valor à carne. “A empresa 
sempre estimula ferramentas de boas práticas agrope-
cuárias que propiciem aumentos de produtividade e 
que sejam compatíveis com a sustentabilidade. O Índice 
Bioeconômico de Carcaça se enquadra nesses quesitos 
ao permitir a avaliação de desempenho dos reproduto-
res quanto à capacidade de produzir descendentes com 
alta probabilidade de enquadramento em programas de 
carne premium e, por consequência, permitir uma me-
lhor remuneração desse produto”, reforça.
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FErTilidAdE 
nA iATF

estudo científico promovido pela seleon biotecnologia em parceria com a 
embrapa tem como objetivo elevar a taxa de prenhez à iatf para além da 

média geral de 50%

e
m parceria com a Embrapa Rondônia, a Seleon Biotecnolo-
gia vem desenvolvendo uma nova metodologia para elevar 
a fertilidade das matrizes submetidas à Inseminação Artifi cial 
em Tempo Fixo, dentro do conceito da “IATF de Precisão”. 
Tal projeto foi apresentado na última reunião anual da Socie-
dade Brasileira de Tecnologia de Embriões (SBTE), promovida 
em 2018 em Florianópolis (SC). 

“O projeto foi muito bem recebido pela comunidade cientí-
fi ca e fi cou entre os quatro melhores trabalhos da Área Aplica-

da. Isto foi muito gratifi cante, pois buscamos justamente soluções que 
possam ser rapidamente absorvidas e aplicadas no trabalho de campo”, 
conta o médico veterinário José Roberto Potiens, diretor técnico da Se-
leon Biotecnologia e um dos responsáveis pelo experimento.

denis Cardoso

mAis
FErTilidAdE 

nA iATF

mAis
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Trata-se de um trabalho científi co que buscou associar características específi -
cas de cada partida de sêmen com as condições ovulatórias individuais de vacas no 
período pós-parto. Essa nova metodologia difere totalmente das maneiras conven-
cionais de avaliações relacionadas à fertilidade, que procuram analisar isoladamente 
o potencial do macho e da fêmea.

“Batemos na média histórica de aproximadamente 50% de prenhez em IATF 
há uns dez anos e, desde então, não evoluímos deste patamar. Daí a necessidade 
de encontrarmos novas alternativas para elevar essa taxa de gestação”, justifi ca 
Potiens.

Segundo ele, a despeito dos vários fatores que podem afetar os resultados fi nais 
da IATF, é possível estimar com maior segurança o potencial de fertilidade das 
fêmeas quando as características do sêmen e a resposta ovariana são consideradas 
conjuntamente, em um processo de sintonia fi na.

Neste sentido, o trabalho mostrou ser possível aumentar a fertilidade de vacas 
submetidas à IATF por meio da associação entre o grau de hiperativação esper-
mática (partidas de sêmen com maior ou menor velocidade de movimentação) e o 
momento estimado da ovulação da fêmea.

O estudo de campo teve a supervisão do pesquisador Luiz Francisco Machado 
Pfeifer. Para realizar o experimento, a Embrapa considerou primeiramente dados 
de 46 lotes de sêmen de 20 touros diferentes, que passaram pelo centro de coleta 
e processamento da Seleon. Com este material, verifi cou-se, por meio do Sistema 
Casa (Análise Computadorizada da Cinética Espermática), algumas variáveis im-
portantes, tais como características espermáticas de velocidade curvilínea (VCL), 
amplitude de deslocamento lateral da cabeça (ALH) e linearidade (LIN). A partir 
desta análise, foram selecionados para o estudo de campo apenas partidas de sê-
men de dois touros, justamente aqueles que apresentaram características distintas, 
classifi cados como hiperativados (H+) e não hiperativados (H-).

O estudo ainda contou com a participação de 346 vacas multíparas nelore, 
todas elas submetidas ao protocolo de IATF. Assim como o material genético 
dos dois touros, antes da inseminação, as fêmeas também foram classifi cadas de 
acordo com o status do folículo pré-ovulatório no momento da sincronização 
(tratamento hormonal). Para essa análise, consideraram-se as seguintes premissas: 
vacas que apresentam folículos maiores tendem a ovular precocemente; vacas com 

novo diretor geral da Seleon Breno Barros e o fundador da empresa Bruno Grubisich
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folículos pequenos tendem a ovular tardiamente. 
Desse modo, no dia 10 do protocolo de IATF, 

todas as vacas foram avaliadas por ultrassonografia 
transretal e classificadas de acordo com a avaliação 
do diâmetro do folículo pré-ovulatório (POF), resul-
tando em dois grupos distintos: das vacas de ovula-
ção precoce e de ovulação tardia. 

Os dados que a Embrapa colheu demonstraram 
que vacas com folículos pré-ovulatórios menores 
(grupo de ovulação tardia - OT) têm menor pro-
babilidade de emprenhar quando são inseminadas 
com sêmen hiperativados (H +). Em contrapartida, 
quando inseminadas com espermatozoides não hi-
perativados (H-), esse mesmo grupo tende a obter 
êxito nos protocolos de IATF.

Segundo Potiens, tendo como base os resultados 
de IATF do experimento da Embrapa, as vacas com 
ovulação tardia (OT) registraram taxa de prenhez de 
72,7% (48 gestações em 66 matrizes do protocolo) 
quando inseminadas com sêmen menos ativado 
(H-). Em contraste, o grupo de matrizes de ovu-
lação tardia inseminadas com sêmen hiperativado 
(H+) apresentou taxa de prenhez de apenas 52,1% 
(50 gestações em 96 fêmeas do protocolo).

“O experimento comprovou a hipótese inicial 
de que para as vacas com ovulação tardia, o ideal 
é utilizar um sêmen metabolicamente menos ativa-
do, ou seja, com menos vigor de movimentação e 
gasto energético, porque quando essa fêmea, enfim, 
conseguir ovular, o sêmen ainda estará viável para a 
fertilização”, explica Potiens. Os resultados já obti-
dos com o experimento fazem parte de um projeto 
maior que a Seleon e a Embrapa estão desenvol-
vendo, sendo que os próximos passos visam avaliar 
alternativas mais práticas para selecionar as fêmeas 
conforme o potencial de ovulação.

História
Fundada em 2014, a Seleon Biotecnologia, com 

sede em Itatinga (SP), tornou-se referência de qua-
lidade para mercado brasileiro de prestação de ser-

viços de coleta e processamento de sêmen bovino. 
À frente da empresa desde o seu surgimento, Bruno 
Grubisich conseguiu, com o apoio de sua equipe de 
técnicos altamente qualificados, conduzir a empresa 
ao grupo das maiores companhias de biotecnologia 
em reprodução animal da América Latina. 

Com capacidade para abrigar 240 touros e pro-
duzir anualmente 2,5 milhões de doses de sêmen, a 
central tem como grande diferencial a excelência na 
produção e industrialização de material genético bo-
vino das principais raças de gado presentes no Brasil, 
lançando mão das mais modernas técnicas de conge-
lação e avaliações computadorizadas. Além disso, a 
empresa se diferencia na forma de se relacionar com 
os clientes, buscando sempre atender de forma indi-
vidualizada cada parceiro. 

No final de 2018, Bruno Grubisich passou o bas-
tão ao médico veterinário Breno Barros, consultor 
renomado no setor pecuário brasileiro, que assumiu 
o cargo de diretor geral da central em Itatinga. “Pre-
tendo fortalecer ainda mais o elo com os criadores 
e profissionais da área de genética e reprodução e, 
através dos nossos diferentes projetos, contribuir 
para elevar o padrão genético do rebanho nacional”, 
ilustra Breno.

A Seleon Biotecnologia dispõe de tecnologias ul-
tramodernas para o processamento e congelamento 
de sêmen e, ao mesmo tempo, é a central prestadora 
de serviços que oferece a maior área livre disponível 
para touros – acima de 1.000 m²/reprodutor na fase 
de produção de sêmen.

Nenhuma central no mundo tem a preocupação 
com os touros alojados como a Seleon. Os repro-
dutores possuem grande liberdade, com espaço de 
sobra para andar, pastejar, se exercitar, relaxar, des-
cansar e, claro, produzir as melhores partidas de 
sêmen, sempre dentro de um ambiente totalmente 
favorável. São mais de 150 hectares de áreas para 
o plantio de forrageiras, com ambiente adequado 
para o descanso dos animais, num custo extrema-
mente atrativo.

raÇa
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GuZErá 

Mais de 140 animais da 
raça guzerá participaram da 

ExpoZebu 2019, maior feira de 
gado zebu do mundo, que este 

ano comemorou os 100 anos 
da associação Brasileira dos 

criadores de Zebu (aBcZ)

Carlos lopes

C
onsiderada a quarta raça de maior 
representatividade este ano, o guzerá 
registrou um aumento de 80% em rela-
ção à feira de 2018. O índice é resultado 
de um trabalho de propagação e valo-
rização da raça que vem sendo promo-
vido pela Associação dos Criadores de 
Guzerá e Guzolando do Brasil (ACGB), 
em todo o país. Durante a feira, que acon-

teceu entre os dias 27 a 5 de maio, os animais mostraram 
sua eficiência e surpreenderam aos jurados e técnicos par-
ticipantes dos julgamentos. 

Na pista, o grande campeonato de fêmeas foi conquis-
tado por Segunda Santa Celina do expositor Otávio Alva-
res Corrêa, e o título de Reservada Grande Campeã ficou 
com Haste da El Giza, do expositor Douglas Brandão 
Costa. Entre os machos, a disputa ficou com Icil Indústria 
e Comércio Itacarambi Ltda que fez a dobradinha levando 
o grande campeonato com Quartel FIV da Icil e o Reser-
vado Grande Campeão com Quebranto FIV da Icil.

A qualidade do leite de guzerá e guzolando foi com-
provada durante o 41º Concurso Leiteiro. A vaca Primazia 
JF, do expositor Marcus Eduardo Diniz Figueiredo, atin-
giu uma produção de 135,96 quilos de leite total e média 
diária de 45,32 quilos sagrando-se a Grande Campeã da 
raça. No guzolando, a Grande Campeã foi Camomila FIV 
Uniube com uma produção de 119,50 kg de leite e média 

cresce 80% na expoZebu 2019

raÇa

Carla Martins, gerente da ACGB, e o novo diretor de marketing da entidade Eros 
Gazzinelli Metzker na entrega das premiações do Ranking da raça 
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diária de 39,83 quilos aos 28 meses de idade. O gu-
zerá, novamente, foi a raça com o maior índice de 
gordura e sólidos não gordurosos (SNG) entre todas 
as participantes do concurso. Parada FIV Boa Lem-
brança produziu 4,31% de gordura e 8,62% de SNG, 
comprovando a superioridade da qualidade do leite 
de guzerá.

Ranking
Outro momento muito aguardado foi a divulga-

ção do Ranking Nacional do Guzerá. Este ano, a en-
trega da premiação sofreu algumas alterações, dessa 
forma, foram entregues aos vencedores os troféus 
dos melhores de 2017/2018 e de 2018/2019. Uma 
noite regada a muita emoção e confraternização en-
tre os criadores e que ficará marcada na memória de 
todos os presentes. 

Leandro Botelho Neiva, de Paracatu (MG), levou 
para casa os títulos de Melhor Criador e Melhor Ex-
positor do Ranking ACGB 2017/2018. Já o Ranking 
2018/2019 foi para Icil com os títulos de Melhor Ex-
positor e Melhor Criador.

Com as alterações, o ranqueamento passou a valer 
a partir da primeira exposição de 2018, fechando no 
dia 7 de março de 2019. A partir de 8 de março, o 
Ranking volta a ser aberto seguindo seu fluxo até 31 
de dezembro. A mudança é válida até a chegada de 
2020, quando o Ranking atenderá o calendário fiscal, 
passando a valer no período de 1º de janeiro até 31 de 
dezembro do mesmo ano. Outra novidade deliberada 
pelos associados foi a alteração da idade máxima dos 
animais, passando de 30 meses para 36 meses e be-
zerros e bezerras que passarão a disputar os grandes 
campeonatos.

A ACGB também recebeu durante a ExpoZebu 
a adesão de quatro novos associados de três estados 
diferentes. Na avaliação da gerente da associação, 
Carla Martins, a ExpoZebu 2019 foi um sucesso para 
o guzerá. “Os números do julgamento, do concurso 
leiteiro, e outras participações, compravam as poten-
cialidades dessa raça e o avanço que o criador tem ob-
tido no melhoramento genético dos rebanhos, tanto 
para corte quanto para o leite”, pontua. 
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RaÇa

produtividade nos rebanho de corte
Maior velocidade de ganho de peso, melhor acabamento de carcaça 
e menor tempo de abate estão entre as vantagens apresentadas por 

quem util iza reprodutores senepol nos cruzamentos

N
as últimas três décadas, o Brasil 
aumentou a produção de carne 

bovina em 139%, enquanto viu a 
área de pastagens recuar 15% (29,2 

milhões de hectares a menos), con-
forme apontam dados divulgados re-

centemente pela Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec). Esse 
avanço do setor é reflexo do maior investimento no 
melhoramento genético das raças bovinas por parte 
dos pecuaristas brasileiros. Segundo o vice-presiden-
te da ABCB Senepol, Gilmar Goudard, a expectativa 
é que o Brasil continue avançando em produtividade 
nos próximos anos em decorrência do uso em maior 
escala de tecnologias, como a genômica, para a se-
leção dos touros melhoradores. “Os produtores que 
têm priorizado o uso de touros melhoradores estão 
conseguindo maior retorno econômico na pecuária de 
corte. E o senepol tem atendido bem a esse mercado 
porque é uma raça que transmite 100% de heterose 
no cruzamento, garantindo a qualidade que a carne 
precisa ter para o produtor conseguir melhor remune-
ração da indústria frigorífica”, assegura.

Como apenas 12% das vacas em idade reprodutiva 
são inseminadas artificialmente no país, o vice-pre-
sidente da ABCB Senepol acredita que os touros da 
raça podem ser utilizados não só nas propriedades 
que usam apenas monta natural, mas também naque-
las que inseminam. “Mesmo nos rebanhos que utili-
zam a inseminação artificial, existe a necessidade do 
touro para fazer o repasse das vacas. E como o sene-
pol consegue cobrir bem a campo mesmo nas regiões 
de clima mais quente, torna-se uma opção interessan-
te para o produtor que usa angus na inseminação e 
quer manter a mesma qualidade de carne nos produ-
tos nascidos de touros de repasse”, explica. 

Touros mElhorAdorEs ElEvAm 

Para manter a qualidade da carne produzida em 
seu rebanho, o pecuarista Lucas Miglioli, da Fazen-
da Gruta Azul, em Dois Irmãos do Buriti (MS), uti-
liza touros da raça para cobrir fêmeas meio-sangue 
angus/nelore. “Os produtos tricross de cruzamento 
com senepol têm apresentado bons resultados, permi-
tindo-nos manter e até superar os índices zootécnicos 
verificados com outros cruzamentos. Outra coisa que 
me fez optar pela raça é a possibilidade de fazer um 
cruzamento através de monta natural, uma vez que os 
touros Senepol cobrem bem a campo, dando, assim, 
uma alternativa à produção de um maior número de 
cruzamentos”, destaca Lucas. 

Hoje, a raça já ultrapassou a marca de mais de 100 
mil animais registrados, mesmo com apenas 18 anos 
de seleção no Brasil. “Essa oferta maior no mercado 
de touros registrados da raça beneficia diretamente as 
fazendas que trabalham com cria, recria e engorda, 
que poderão elevar a produtividade do rebanho pelo 
fato de o senepol proporcionar ao cruzamento maior 
velocidade de ganho de peso, melhor acabamento de 
carcaça e menor tempo de abate”, diz o superinten-
dente técnico da ABCB Senepol, Celso Menezes. 

divulgação
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CoNfINAMeNTo
tendÊncias

CArNe
pRoDUÇÃo . MERcaDo . aRRoBa

Carne e saúde
QUAL A CARnE SAUDÁVEL?

#pecbr



#pecBR | junho/julho 201976

Muitas vezes retratada como 
vilã, a carne pode e deve 
fazer parte de uma dieta 

nutricional rica

divulgação, eduardo lisbinski, 
eMbrapa e keke barCellos

o
desenvolvimento econômico vivi-
do pelo Brasil nas últimas décadas 

tem levado um crescente número 
de consumidores a investir mais 

na qualidade dos alimentos postos 
à mesa. Prova disso é o crescimento 

constante do Programa de Qualidade 
Nelore Natural (PQNN), da Associa-

ção dos Criadores de Nelore do Brasil 
(ACNB), que dá suporte ao selo “Nelore Natural. Boi de 
Capim. Carne Saudável”. Lançado em 2001, encontra-se 
em operação desde então, com o propósito de oferecer ao 
mercado um produto diferenciado por sua padronização e 
origem conhecida. O programa conta atualmente com 522 
produtores participantes. Somente no ano passado, este 
grupo forneceu cerca de 380 mil animais para a produção 
de carne com qualidade superior, sendo a maior parte nos 
estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

QuAl A 
CArnE 

sAudávEl?

caRnE
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Porém, apesar da crescente busca por qualidade, ainda 
existe uma dúvida comum na população: carne é saudável? 
O médico cardiologista presidente da ACNB Nabih Amin 
El Aouar afirma que sim. “A carne bovina é um grande be-
nefício à saúde humana por inúmeras razões: proteína, fer-
ro, vitaminas do complexo B, Zinco, Selênio, Fósforo, CLA, 
entre outros. As gorduras encontradas nas carnes verme-
lhas são também benéficas, desde que não sejam excessivas, 
pois são responsáveis pela formação das membranas celu-
lares, proteção e impermeabilização de estruturas, auxilia na 
formação dos hormônios esteroides e hormônios sexuais, 
transporte das vitaminas A, D, E e K. É ela que protege 
os órgãos vitais como coração, cérebro, fígado, etc. Se não 
tivéssemos colesterol e gorduras em nosso organismo, não 
podíamos nem mesmo gerar filhos, ou mesmo estaríamos 
mortos”, afiança. 

Porém, de acordo com Nabih, não é todo mundo que 
sabe disso. “A mídia confunde os fatos, ou por conveniên-
cia não os relata adequadamente, promovendo a carne ver-
melha como vilã e promotora de doenças cardiovasculares. 
Além de não existir nenhuma comprovação científica disso, 
sabemos que a grande influência nas doenças cardiovascu-
lares é o fator genético e não o dietético. É multifatorial, 
ou seja, deve-se a inúmeros fatores, mas, o principal é o 
genético”, explica. 

O presidente da ACNB ainda afirma que a carne foi 
importante para os humanos chegarem até o atual estágio 
evolutivo. “Foi a carne bovina que nos auxiliou cognitiva-
mente em nossa evolução, tornando-nos mais inteligentes 
e capazes, auxiliou no mecanismo de encefalização do ser 
humano e muito mais. Por isso, devemos ser agradecidos à 
carne bovina pelos grandes benefícios que nos proporcio-
nou e ainda por servir como a reserva energética do nosso 
organismo”. 

Para divulgar essas informações e principalmente levar 
ao consumidor a carne nelore (que, de acordo com Nabih, 
“um dia ainda será reconhecida pela ciência mundial como 
a raça bovina terapêutica para a saúde humana”), o Proto-
colo Nelore Natural ampliou suas atividades em 2019. Atra-
vés de uma parceria com a Friboi de gestão e produção de 
carcaças, o programa será estendido a todas as 36 unidades 
produtivas da empresa em dez estados do país, facilitando o 
acesso dos produtores. 

Médica-veterinária mestre em Ciência Animal, Lenise Freitas Mueller da Silveira
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Breno Molina, presidente da Associação dos Criadores Nelore 
de Mato Grosso (ACNMT), pecuarista em Poconé e empresário 
em Cuiabá, participa do programa e sabe da qualidade do produto 
final. “Com o PQNN, ganha o produtor, que vai ser valorizado 
pela produção de carne saudável, dentro de normas de sustenta-
bilidade ambiental, bem-estar animal e social. E também ganha o 
consumidor final, que terá acesso a uma fonte de proteína animal 
muito rica, saborosa, macia e certificada, com total transparência 
do processo produtivo”, afirma.

mas, e a gordura?
No caso da carne bovina, a melhor qualidade da carne geral-

mente é caracterizada por um teor de gordura mais caprichado nos 
cortes de maior valor agregado. Ela confere sabor, suculência e até 
mesmo responde por parte da maciez, ainda muito influenciada 
pela idade em que o animal é abatido. Quanto mais jovem, mais 
macia será a carne. O problema é que a elevada quantidade de 
gordura vista nestes cortes especiais é, em geral, condenada pela  
sociedade por lhe atribuírem, principalmente, a responsabilidade 
da ocorrência de doenças cardiovasculares. 

Mas, uma pesquisa realizada no campus de Pirassununga da 
Universidade de São Paulo (Unesp) pode contribuir para retirar a 
carne bovina do patamar de vilã da alimentação moderna. Autora 
do experimento, a médica-veterinária, mestre em Ciência Animal e 
doutoranda em Zootecnia, Lenise Freitas Mueller da Silveira, iden-
tificou que a carne de novilhas filhas do cruzamento entre bovinos 
angus e nelore possui propriedades benéficas à saúde. Os resulta-
dos da pesquisa foram apresentados em congressos internacionais 
no Brasil e nos Estados Unidos.

Tudo começou quando a decisão do programa de abate da VPJ 
Alimentos, de Pirassununga (SP), por abater só fêmeas chamou a 
atenção da pesquisadora, que contou com apoio da empresa para 
defender sua tese de mestrado, sob orientação da professora dou-
tora Angélica Simone Cravo Pereira. No programa, que processa 
mais de 500 toneladas de cortes prime e choice por ano, são abati-
das exclusivamente fêmeas cruza angus. 
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Intitulada “A influência da condição sexual sobre o desem-
penho, as características de carcaça e a qualidade da carne de 
bovinos cruzados angus/nelore terminados em confinamento”, 
o trabalho identificou diferenciais importantes nas fêmeas, espe-
cialmente no valor nutricional da gordura, que apresentou uma 
concentração elevada de ácidos graxos benéficos à saúde huma-
na, como o Ômega 3 (um tipo de gordura essencial à saúde hu-
mana, que não é produzida pelo organismo, e por isso tem que 
ser obtida em alimentos como a carne).

“Além da qualidade, procedência e preço justo, de modo geral 
a sociedade está preocupada com o alimento saudável. Uma de 
nossas propostas nesta pesquisa foi demonstrar que podemos 
ter um produto bem acabado e marmorizado sem que isso traga 
problemas à nossa saúde”, afirma Lenise. 

A fêmea resultante desse cruzamento, que no segmento pe-
cuário é chamada de F1, é a mais utilizada pela indústria para 
abastecer o mercado nacional de carne premium. Isso ocorre 
porque gera menos custos de produção à fazenda, acumula gor-
dura corporal facilmente e pode ser abatida ainda muito jovem, 
em alguns casos excepcionais o animal é encaminhado ao fri-
gorífico já aos 16 meses de idade. “A gente tem de desmitificar 
algumas coisas. O fato de consumir uma carne bovina nobre, 
com deposição de gordura satisfatória, não implica em prejuízos 
à saúde”, observa a médica-veterinária.

Ao comparar a qualidade de carne de 176 bovinos abatidos 
aos 20 meses de idade, divididos em quatro grupos contempo-
râneos, formados por machos não castrados, machos castrados, 
machos imunocastrados – através de uma vacina específica – e 
novilhas, Lenise observou que o perfil lipídico das fêmeas jovens 
F1 é favorável à saúde dos consumidores, por apresentar maior 
deposição de ácido oleico e CLA. Oleico é um ácido graxo mo-
noinsaturado responsável pela redução dos níveis de colesterol 
sanguíneo e o ácido linoleico conjugado (CLA), também graxo, 
mas poli-insaturado, é produzido apenas por animais ruminantes, 
como é o caso dos bovinos, é capaz de reduzir carcinogênese e 
aterosclerose, diminuir a massa lipídica corporal, além de preve-
nir diabetes e aumentar o desenvolvimento muscular.
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“Além disso, a carne de novilhas F1 apresentou uma me-
nor relação entre ômega 6 e ômega 3, cuja recomendação 
médica é de 4:1. A alta ingestão de ômega 6 é associada 
ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, câncer e 
distúrbios anti-inflamatórios”, explica a pesquisadora. No 
experimento, as novilhas apresentaram uma relação de 3:1, 
a mais baixa entre os grupos estudados.

Vale ressaltar que os animais utilizados na pesquisa fo-
ram confinados por 190 dias, 70 a mais que o ideal. Isso 
foi necessário para que o grupo dos machos não castrados 
também atingisse o acabamento de carcaça apropriado, para 
que a carne não sofra choque térmico após resfriamento no 
frigorífico. Devido ao tempo de cocho prolongado, as no-
vilhas da pesquisa registraram 16mm, ou seja, mesmo com 
acúmulo exagerado de lipídios ela se manteve saudável. 

“Em termos de qualidade de carne, pensando em boa 
deposição de gordura e em um produto que não prejudi-
que a saúde das pessoas que a consomem, o uso de fêmeas 
jovens provenientes do cruzamento entre angus e nelore é 
mais indicado”, afirma Lenise, que ainda lembra os demais 
nutrientes presentes na carne bovina. “Ela contém a maior 
fonte de ferro entre os alimentos, mais que o feijão”. 

mais saudável
Pesquisas referenciadas pelo Laboratório de Ciência e 

Tecnologia de Carne da Embrapa Pecuária Sul, sob lideran-
ça da pesquisadora Élen Nalério, mostram que a carne pro-
duzida nos campos naturais do bioma Pampa tem perfis de 
gorduras benéficos aos consumidores. Além do importante 
fornecimento de nutrientes como ferro e vitaminas do com-
plexo B, a proteína desses animais apresenta maiores teores 
de ômega 3, se comparada aos criados em confinamento. 

“No Pampa, a alimentação dos animais, composta em 
sua maior parte pela rica variedade dos pastos naturais, dá 
origem a um produto com perfil de gordura mais saudá-
vel, já que possui mais ômega 3 do que ômega 6”, explica 
a cientista.

É no campo que quase tudo acontece, com a alimenta-
ção do animal cumprindo papel determinante nesse proces-
so. “O sistema de criação e terminação do animal interfere 
diretamente nas características da carne. Entre um extremo, 
de produção extensiva, somente com pastagens, até o ou-
tro extremo, de confinamento total, com alimentação por 
grãos, há a formação de produtos totalmente diferentes”, 
afirma Élen.
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Essa diferença se dá não apenas no tipo de gordura 
formada. “Os bovinos são animais naturalmente prontos 
para fazer a digestão de fibras, de pasto. Para fazer a di-
gestão de grãos, eles precisam passar por uma adaptação. 
Essa variação de alimentação faz com que sejam forma-
das gorduras totalmente diferentes, e isso interfere tam-
bém no sabor e no aroma do produto”, ressalta. 

Enquanto a carne produzida nos campos tem uma cor 
viva e gordura mais amarelada, a de confinamento é mais 
pálida e possui gordura mais branca. “O pasto tem caro-
tenoides, que conferem a cor amarela à gordura. Já a cor 
da carne sofre influência de maior ou menor presença das 
mioglobinas. O animal no pasto caminha mais, e precisa 
oxigenar a musculatura, o que aumenta o teor de mio-
globina e origina a cor vermelha mais intensa na carne”, 
explica a cientista.

A pesquisadora ressalta que não há como afirmar que 
a carne produzida no Pampa é melhor, uma vez que a ava-
liação envolve diversos fatores subjetivos. “No entanto, 
podemos garantir que ela é diferenciada por vários mo-
tivos. Um deles é que a alimentação do gado nos cam-
pos nativos pode formar um tipo de gordura com melhor 
qualidade nutricional, que é uma característica que tem 
despertado grande interesse do público”, finaliza. 

Pesquisadora Élen nalério, do Laboratório de Ciência e Tecnologia
de Carne da Embrapa Pecuária Sul 

ZZN PERES
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Confinamento
em foco

otimismo com exportações, confiança em tecnologias, sintonia com 
consumidores exigentes e aposta nas carnes bovinas commodity

e de qualidade impulsionam confinamento

dalízia aguiar e divulgação 

caRnE
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período seco já começou. Nesta época do ano, de pou-
ca chuva e temperaturas mais baixas, a preocupação do 
pecuarista é a alimentação para o gado, já que o cresci-
mento da pastagem é mais lento e a qualidade do pasto 
é menor. Há várias opções para manter o desempenho 
animal e evitar prejuízos na fazenda. Um deles é o con-
finamento. 

De acordo com o médico veterinário Eduardo Batista, 
os sistemas de produção de bovinos no Brasil vêm enfren-
tando mudanças significativas nos últimos anos, com uma 
participação cada vez maior de sistemas de produção mais 

intensificados. Entre os quase 40 milhões de animais abatidos anualmen-
te, 72% são oriundos da produção extensiva (com pouca ou nenhuma 
tecnificação), 7% receberam suplementação estratégica (uso de suple-
mento proteico ou energética), 11% vieram do semi-confinamento (uso 
de ração acima de 0.8% do peso vivo dos animais) e apenas 10% passou 
pelo confinamento intensificado. Porém, estima-se que nos próximos 
anos haverá uma mudança significativa nesse cenário, com a engorda em 
semi-confinamento passando para 19% do total de bovinos abatidos, 
algo em torno de oito a nove milhões de cabeças por ano até 2026. 

“O semi-confinamento tradicional é realizado especialmente na épo-
ca seca do ano, devido aos preços mais elevados na venda do boi gordo 
e aos preços mais atrativos das matérias-primas que compõe os concen-
trados. No entanto, nos últimos anos observou-se um aumento no uso 
do semi-confinamento nas águas, onde o fornecimento de concentrado 
de 0,8 a 1,5% do PV, somado as pastagens de melhor qualidade e maior 
quantidade, resultam em aumento dos resultados zootécnicos e finan-
ceiros. Além disso, o nível de suplementação também mudou, e alguns 
sistemas fornecem concentrado na casa de 2% do PV”, explica Eduardo, 
que é consultor regional de bovinos de corte da Cargill Nutrição Animal.

Sendo assim, o pecuarista, que a cada dia confia mais na tecnologia 
e suas revoluções, tende a seguir essa tendência. Mas, é preciso planeja-
mento e bom senso para reduzir os riscos de uma escolha equivocada. 
“A decisão da quantidade de concentrado oferecido aos bovinos de corte 
depende de alguns fatores, como a qualidade e oferta de forragem, época 
do ano, taxa de lotação, estrutura de cocho e de distribuição de ração, dis-
ponibilidade de mão de obra, capacidade de investimento e desempenho 
animal esperado”, afirma Eduardo. 

O confinamento é o sistema pecuário que mais comprova a premis-
sa de que, quando o mundo precisa ser alimentado, não há tempo para 
perder. Existem mais de sete bilhões de pessoas no planeta e uma cadeia 
de produção enorme para alimentá-las. É necessário acelerar o processo, 
produzir mais, e cada vez mais rápido. Com essa necessidade de urgência, 
a pecuária começou a implantar sistemas que intensificam a produção. 
Mas, como fazer isso de maneira acertada e lucrativa?

Eduardo Batista, médico veterinário e consultor 

Pesquisador Sérgio Raposo de Medeiros 

Feed&Food
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formulação correta
Uma das possibilidades para ganhos mais elevados é 

o semiconfinamento ou confinamento. De acordo com o 
pesquisador Sérgio Raposo de Medeiros, da Embrapa Pe-
cuária Sudeste, nesses sistemas a dieta é um dos itens mais 
relevantes, já que representa, tirando o gasto com a com-
pra dos animais, entre 60% e 80% dos custos de produção. 
Dessa forma, para o produtor não ter surpresas desagradá-
veis e obter bons resultados, a dieta utilizada deve ser bem 
formulada e sua eficiência avaliada.

Segundo o pesquisador, quando há mais opções de in-
gredientes, aumentam-se as chances de atender as exigências 
nutricionais dos bovinos e obter respostas positivas no 
ganho de peso. É importante ter na lista da formulação, 
além de volumosos, concentrados energéticos (milho, 
sorgo, casca de soja, entre outros), fontes de proteína 
(farelos de soja ou de algodão, levedura, ureia, entre ou-
tros) e minerais. Também é possível utilizar subprodutos 
e resíduos, dependendo da disponibilidade comercial, da 
qualidade nutricional, da proximidade e da oferta desses 
produtos na região.

A quantidade de cada ingrediente deve ser observada 
para atender o valor nutritivo e a dieta economicamen-
te viável. O preço dos ingredientes faz toda diferença. 
“Para que o resultado seja, de fato, uma dieta de custo 
mínimo por quilo, tão importante quanto ter dados nu-

tricionais corretos, é atribuir ao ingrediente o valor mais 
exato”, destaca Sérgio. 

Ainda em relação à fórmula fornecida ao gado durante 
o período de confinamento, a exigência nutricional deve ser 
baseada no desempenho que se deseja obter. Para o pes-
quisador, no momento em que o produto planeja o con-
finamento, é importante fazer simulações para ajudá-lo a 
tomar a melhor decisão. “Para muitas perguntas como, por 
exemplo, ‘compensa usar o aditivo X ou Y?’ ou ‘e se eu 
tirar esse ingrediente que está entrando em poucos gramas 
por dia, não seria vantagem operacional?’, nada melhor do 
que simular de um jeito e de outro e avaliar o impacto nos 
resultados”, explica.

Ele ainda ressalta que copiar a dieta do vizinho, 
como se fosse uma “receita de bolo”, não é recomenda-
do. A dieta deve ser formulada de acordo com as condi-
ções específicas de cada confinamento, aproveitando as 
vantagens competitivas, como a disponibilidade de re-
síduos, e incorporando especificidades que venham ao 
encontro das necessidades operacionais. “Remunerar o 
bom prestador de serviço técnico fica barato frente aos 
benefícios”, garante. Ele defende, ainda, que a contra-
tação deveria ser para uma assistência mais abrangente, 
com indicação de como proceder a mistura, como fazer 
a adaptação dos animais, o dia-a-dia da alimentação e 
auxilio na decisão da hora do abate.

caRnE



junho/julho 2019 | #pecBR 85



#pecBR | junho/julho 201986



junho/julho 2019 | #pecBR 87

LeITe
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produção 4.0
O FUTURO DA TECnOLOGIA nA PRODUçãO LEITEIRA 
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Modelo de produção de leite baseado na adoção de tecnologia de ponta 
para aumento de produtividade, redução de custos e bem-estar animal 

pode ser o futuro da atividade

DIVULGAçãO

de leite 4.0
Produção 

leite
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C ada vez mais conectado e atento 
aos últimos lançamentos tecnológi-
cos do setor agropecuário, o produ-
tor rural já sabe da importância de 
integrar as atividades do campo com 
tecnologia para diminuir os custos de 
produção e elevar a produtividade na 
sua propriedade. É um caminho sem 

volta, que ruma para um futuro cada vez mais tecnoló-
gico. 

O pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Duarte 
Vilela, conta que pesquisadores americanos do McKin-
sey Global Institute concluíram em seus estudos que 
a transformação digital e a automação se posicionarão 
fortemente na produção de alimentos e na alimentação. 
“Estima-se que, em 2050, sete em cada dez pessoas no 
planeta viverão nas cidades e no Brasil, 94% será urbana 
enquanto apenas 6% permanecerá no meio rural. Dia a 
dia, a mão de obra rural torna-se escassa e máquinas e 
equipamentos serão imprescindíveis para garantir, no fu-
turo, ganhos de produtividade e a segurança alimentar”, 
explica Duarte, que é agrônomo mestre em Zootecnia. 

Além disso, a automação traz importantes ganhos 
em eficiência e precisão da atividade rural. “A era de mu-
danças já chegou com o avanço da Internet das Coisas 
(IoTs), anunciando o surgimento de máquinas capazes 
de executar tarefas sem envolvimento ou orientação di-
reta do homem, onde robôs são projetados para operar 
no campo de forma autônoma, com velocidade e pre-
cisão. É o surgimento das fazendas autônomas ou ‘fa-
zendas inteligentes’, maneira de produzir alimentos por 
meio da agropecuária digital 4.0 - analogia à 4ª revolu-
ção industrial. Assim, a forma tradicional de se produzir 

alimentos passará por processos de ruptura, acelerados 
pela transformação digital, resultando em novas formas 
de monitoramento, gestão e prestação de serviços, que 
poderá trazer ganhos importantes em eficiência”, expli-
ca o pesquisador.

Ele afirma que, assim, um novo conceito está sur-
gindo: o da pecuária de precisão, ou pecuária 4.0, que 
vê o animal individualmente, e não mais como um re-
banho, permitindo quantificar e classificar a produção, 
planejar o consumo, estabelecer a inseminação em tem-
po fixo, prever distúrbios metabólicos e reduzir gastos. 
“Na pecuária de precisão, a robótica será importante 
na redução da mão de obra nas atividades de ordenha 
e alimentação necessárias aos sistemas de produção de 
leite. Como consequência, melhor bem-estar da vaca e, 
principalmente, do produtor, além de ganho de produ-
tividade e redução no custo de produção, dois pontos 
fundamentais para aumentar a eficiência da atividade e, 
consequentemente, a competitividade dos sistemas de 
produção”, assegura Duarte. 

Os grandes produtores de leite no Brasil já seguem 
essa tendência. Prova disso é que, em quase duas déca-
das (de 2001 a 2018), a produção das 100 maiores fazen-
das de leite do país cresceu 194%, de acordo com o Top 
100 publicado pelo portal MilkPoint, enquanto o cres-
cimento da produção formal no mesmo período foi de 
85,2% e da produção total do Brasil apenas 63,3%. Ou 
seja, as maiores propriedades, que geralmente são as que 
empregam mais tecnologia de ponta, são as que estão 
crescendo mais em produtividade. Opções tecnológicas 
para seguir a tendência não faltam. 

Exemplo é a empresa Weizur, que trabalha com o 
conceito de Fazenda 4.0, que nada mais é que o pro-
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cesso de automatização da propriedade que desenvolve a 
pecuária leiteira. Esse processo reúne quatro pilares im-
portantes: Vaca Conectada, Informação em Tempo Real, 
Automação de Processos ou Robotização e Plataforma e 
Inteligência, e engloba soluções para automação, troca de 
dados na internet e Computação em Nuvem. “Trata-se 
de uma plataforma que, além de ser escalável, é flexível 
para a automação e gerenciamento de fazendas de gado 
leiteiro. Com isto, fazendas produtoras de leite têm aces-
so a um conjunto de recursos com interface amigável, 
acessível e intuitiva para resolução de situações como 
alerta de parto, identificação de cio, análise do leite, doen-
ças, pesagem, nutrição do gado, ruminação e monitora-
mento de rebanho”, explica Ricardo Vachtagne, gerente 
nacional de vendas da Weizur, que apresentou o trabalho 
da empresa na Tecnoshow Comigo 2019. 

“A pesquisa se modernizou e está avançando na fron-
teira do conhecimento. O futuro já chegou a vários cam-
pos da ciência. Resta agora ao setor produtivo se apro-
priar do novo para acelerar o aumento da produção e da 
produtividade, a eficiência e a sustentabilidade da produ-
ção nas próximas décadas, garantindo renda ao produ-
tor”, finaliza o pesquisador Durval. 

Para todos
A cadeia do leite tem na tecnologia desde aplicativos 

para resolver atividades do dia a dia até soluções globais 
que podem favorecer todo o setor. Mas, se engana quem 
acha que apenas os grandes produtores se beneficiam 
desta nova onda: os pequenos e médios também encon-
tram inúmeras opções que propiciam aumento de mar-
gens, melhora da produtividade e redução de custos.

Hoje, as inovações digitais alcançam o mundo intei-
ro. Setores mais tradicionais, como o agronegócio, ainda 
estão aprendendo esse conceito. “O leite, por exemplo, 
não é somente regional, ele é uma solução global para 
a erradicação da fome. É um dos principais vetores de 
transformação social hoje”, diz o presidente da BovCon-
trol, Danilo Leão, uma das primeiras startups a apostar 
na cadeia do leite e que hoje tem escritório no Vale do 
Silício, nos Estados Unidos.

Danilo lembra que os benefícios do movimento da 
tecnologia no campo não são exclusivos de grandes fa-
zendas robotizadas. “As soluções que estão nascendo são 

Duarte Vilela, agrônomo mestre em Zootecnia

Mobimilk, sala de ordenha montada em um contêiner que chega pronta na fazenda e 
tem sensores que geram informações para o produtor 
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voltadas para resolver problemas reais não só do grande 
produtor, mas, também dos pequenos e médios. As me-
lhorias diárias na tomada de decisão costumam ser sig-
nificativas”, afirma. O executivo é um dos que avalia as 
finalistas do Desafio de Startups do Ideas for Milk, pro-
movido pela Embrapa. O evento funciona como uma 
grande vitrine para os participantes, que podem encon-
trar investidores, aumentar a rede de relacionamento e 
fechar negócios. 

Uma das finalistas da edição de 2017 do evento é a 
AJ Agro, empresa especializada em pecuária leiteira, que 
participou em 2017 apresentando uma sala de ordenha 
montada em um contêiner que chega pronta na fazen-
da e tem sensores que geram algumas informações ao 
produtor. Chamado de Mobimilk, o equipamento desen-
volvido em Canoas (RS) é transportável por caminhão, 
dispensa obras na fazenda, tem ordenhadeira, resfriador 
de leite de 1,5 mil litros e sistema de escoamento total 
de dejetos. A sala de ordenha funciona com apenas um 
ponto de energia e um de água, e a empresa afirma que 
garante conforto ao ordenhador e ao animal. A capaci-
dade é ordenhar de 24 a 30 vacas por hora e o custo do 
modelo standard é por volta de R$ 58,7 mil. 

“A proposta nasceu da necessidade de produzir um 
leite de melhor qualidade e também garantir ao produ-
tor/tratador melhor qualidade de vida na ordenha”, disse 
o empresário Andrew Jones, fundador da empresa e en-
genheiro agrícola de 53 anos que deixou grandes empre-
sas do setor do leite para empreender. A empresa agora 
está desenvolvendo hardwares e softwares para painéis 
indicadores da produção de leite a um custo viável para 
os produtores menores.

na palma da mão
Outro exemplo de tecnologia que pode ser utilizada 

de maneira integrada na produção leiteira 4.0 para po-
tencializar resultados e ganhos é o smartphone e seus in-
contáveis aplicativos disponíveis, muitas vezes gratuitos. 
Um deles é o Controlpec, ferramenta desenvolvida pela 
Embrapa Gado de Corte (MS) e parceiros que permite 
registrar movimentações financeiras da atividade pecuá-
ria, de corte ou leiteira, de forma ágil, fácil e simplificada.

De acordo com a pesquisadora da Embrapa Mariana 
de Aragão Pereira, o software é intuitivo e funciona de 
acordo com a lógica do produtor. Especialista em admi-

Pesquisadora Mariana de Aragão Pereira
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nistração rural, ela conta que muitas propriedades que 
exploram a pecuária não costumam realizar um controle 
financeiro detalhado. “Um dos problemas é a dificuldade 
em estabelecer e manter uma sistemática de coleta, pro-
cessamento, análise e interpretação de dados financeiros 
para a tomada de decisão. Outro obstáculo é a ausên-
cia de ferramentas gerenciais de fácil manuseio”, conta 
a cientista, esclarecendo que a proposta do Controlpec é 
justamente cobrir essa demanda.

Com as perspectivas de crescimento do mercado des-
sas ferramentas gerenciais, Mariana e equipe decidiram 
transformar o Controlpec, até então disponível apenas 
no formado de planilhas eletrônicas, em aplicativo. Ela 
afirma que o controle do fluxo de caixa é o primeiro pas-
so para o produtor conhecer a realidade financeira da sua 
propriedade. “Um acompanhamento executado adequa-
damente é meio caminho andado para calcular o custo 
de produção, que é mais complexo, com outros custos 
indiretos e variantes envolvidos”, explica.

A ferramenta apresenta relatórios para cada plano de 
contas, assim como algumas margens econômicas, faci-
litando a compreensão. No demonstrativo de resultados, 
há a linha do tempo para cada conta, com extrato or-
denado cronologicamente. Como as finanças permeiam 
toda a atividade agropecuária, é possível adotar o Con-
trolpec em qualquer atividade agropecuária, pois sua 
configuração é aberta. Além dos produtores, os técnicos 
e os consultores rurais também podem usufruir dessa so-
lução tecnológica para controlar as finanças de diversas 
propriedades rurais, simultaneamente, facilitando o ser-
viço prestado por eles.

“O primeiro acesso necessita de uma conexão de in-
ternet, mas a partir daí, o aplicativo funciona off-line. As 
informações são gravadas no celular ou computador da 
pessoa, mas somente são sincronizadas na nuvem se ela 
estiver registrada. Devido à natureza do Controlpec de-
cidimos que o registro é obrigatório”, lembra o analista 
de tecnologia da informação (TI) da Embrapa Camilo 
Carromeu.
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o leite do zebu
produção leiteira a partir de raças zebuínas

ganha selo chancelado pela aBcZ

ALySSOn OLIVEIRA, LUIZ FELIPE SAnTOS E MARIA GABRyELLA RIBEIRO

L eite grosso, com grande quantidade de 
sólidos, abundante. A qualidade do leite 
zebu é atestada todos os dias nas fazen-
das. Para valorizar essa produção, a As-

sociação Brasileira de Criadores de Zebu 
(ABCZ) lançou durante a ExpoZebu 2019 
o selo Leite do Zebu. Ele funcionará como 
uma certificação de procedência e qualida-

de.  Para consegui-lo, o produtor precisa se enquadrar 
em algumas regras. 

“Ele tem que fazer o controle leiteiro, e, além dis-

so, precisa estar inscrito no PMGZ Leite Max (plata-
forma online) e em algum órgão municipal, estadual 
ou federal, e ter 100% das matrizes zebuínas regis-
tradas”, explica a gerente do PMGZ Leite, Mariana 
Alencar. “É um passo importante para produção de 
leite no país”, acrescenta. 

Com o selo, o objetivo é valorizar todos os pro-
dutos oriundos do zebu. “Isso vai agregar valor de 
mercado, gerando maior demanda e propiciando uma 
rentabilidade maior para o produtor. É uma conquista, 
valorizando o que a gente faz no dia a dia nas nossas 

leite
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fazendas”, afirma o diretor da ABCZ responsável pelo 
PMGZ Leite, Eduardo Falcão.

Prova da qualidade desse leite foi a premiação que os 
queijos feitos com ele ganharam na França, em junho 
desse ano. Foram cinco estatuetas em um dos principais 
concursos de queijos do mundo, o Mondial du Fromage 
de Tours, realizado bienalmente na cidade de Tours, na 
França. O concurso avaliou queijos de 15 países. Os quei-
jos brasileiros levaram um super ouro, uma prata e três 
medalhas de bronze. O julgamento sensorial avaliou os 
atributos aparência, sabor e textura.

O queijo que conquistou o super ouro foi o Pardi-
nho Cuesta. Produzido na Fazenda Santanna, com leite 
de vaca da raça gir leiteiro, é maturado sobre madeiras 
em caves subterrâneas durante 18 meses, a massa contém 
cristais e sabor que remete a avelã, nozes e caramelo, com 
um leve toque salgado no final. O produtor também le-
vou para casa a medalha de prata com o queijo Mandala.

O queijo Serra do Pico, vencedor da medalha de 
bronze é fabricado na Fazenda Carnaúba, em Taperoá na 
Paraíba. Feito com leite de vacas das raças guzerá e sindi, 
é maturado durante 60 dias. Ele foi criado pelos primos 
Ariano Suassuna e Manuelito Dantas com objetivo de va-
lorizar a cultura brasileira.

Entre os queijos premiados na competição também 
está o Curupira, feito com leite de vacas das raças gir e 
guzerá, produzido pelo criador Túlio Madureira com leite 
100% zebu. O queijo que é maturado durante seis meses, 
é macio, tem gosto picante e amendoado.

Datas (MG), na região de Diamantina, também abriga 
um queijo premiado. O queijo Datas Guzerá, fabricado 

Mariana Alencar, gerente do PMGZ Leite

Eduardo Falcão, pecuarista e diretor da ABCZ responsável pelo PMGZ Leite

Leônidas Badaró



#pecBR | junho/julho 201998

leite
por Richard Santos, ganhou uma das medalhas de bronze. 
O queijo que é produzido com leite da raça guzerá é feito 
de modo artesanal a partir de leite cru e é curado na própria 
fazenda. Com uma maturação jovem a partir de 30 dias, a 
textura é bem macia, lembrando um queijo meia cura. Mais 
maturado, ele revela sabores mais intensos. As premiações 
e o crescimento da produção de queijos a partir de leite 
zebuíno demonstram o valor e a qualidade de um produto 
que ainda tem muito a mostrar no mercado. 

Brasil que bebe leite
Essencial para uma alimentação saudável, o leite está 

tradicionalmente presente na mesa do brasileiro. Mas, em 
menos quantidade do que o recomendado pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS). Para uma nutrição ideal, 
crianças de até dez anos devem tomar 400 ml do líquido 
por dia, o que resultaria em 150 litros por ano. Para adultos 
e idosos a recomendação é de 600 ml por dia. Já os jovens, 
em fase de crescimento, devem ingerir 700 ml diariamente. 
Dados do Ministério da Saúde, no entanto, afirmam que o 
brasileiro bebe, em média, 120 litros por ano. No mínimo, 
40% a menos do que o recomendado. 

O leite previne doenças, entre elas a osteoporose, carac-
terizada pela perda da massa dos ossos. Estudo realizado 
pela Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteome-
tabolismo (Abrasso) constatou que menos de 20% das mu-
lheres com mais de 45 anos consomem o leite necessário 
para evitar a osteoporose. Entre as que têm menos de 45 
anos, o percentual não chega a 10%. Ainda de acordo com 
o estudo, seis em cada dez brasileiras acreditam que apenas 
um copo de leite por dia é suficiente para prevenir a doença. 
O ideal é o mínimo de três copos.  
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megaleite 2019
vem aí a

novidades na maior exposição dedicada ao
leite e à genética leiteira do país

CARLOS LOPES

leite
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T udo pronto para Megaleite 2019. Com 
o tema “a melhor genética leiteira con-
quista o mundo”, o evento reunirá as 

principais raças leiteiras e diversas em-
presas do segmento entre os dias 19 e 22 

de junho, em Belo Horizonte (MG), no 
Parque da Gameleira. O evento é organiza-

do pela Associação Brasileira dos Criadores 
de Girolando e conta com o fomento do Governo de 
Minas, por meio da Companhia de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (Codemge) e da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). A pro-
gramação contará com julgamentos, torneios leiteiros, 
leilões, feira de negócios, debates e palestras.

A Girolando comemorará 30 anos da Exposição 
Nacional da raça, que acontece durante o evento. Para 
celebrar o aniversário, será lançado o selo comemorativo 
em alusão à data. A Megaleite ainda sediará a 12ª Expo-
sição e Torneio Leiteiro Internacional do Gir Leiteiro, o 
3º Circuito Nacional da Raça Holandesa (Etapa Mineira 
2019), o Circuito Nacional da Raça Jersey 2019 (Etapa 
Megaleite), e o Concurso Leiteiro e a Mostra de Guzerá 
e Guzolando. A expectativa é de que participem cerca de 
1,8 mil animais. Serão realizados julgamentos e torneios 
leiteiros. Para raça girolando, a novidade maior dessa edição 

será a composição racial 1/4 holandês + 3/4 gir será in-
cluída oficialmente nos julgamentos, a partir do Ranking 
Nacional de Girolando 2019/2020, que terá início logo 
após a Megaleite. Durante a exposição, haverá uma Mos-
tra Oficial de fêmeas CCG 1/4 hol + 3/4 gir e os julga-
mentos serão conduzidos pelos três jurados efetivos que 
serão escolhidos para atuar nas demais competições do 
evento.

“A raça girolando é a leiteira nacional que mais cresce 
na produção de sêmen no Brasil. Outro dado importan-
te a ser ressaltado é o crescente aumento na produção de 
leite das vacas girolando. Enquanto em 2000 a produção 
era 3.599 kg em até 305 dias no ano, agora esta produ-
ção passou a ser de 5.445 kg no mesmo período, o que 
representa um incremento de mais de 50% na produção 
leiteira”, destaca o presidente da entidade, Luiz Carlos 
Rodrigues.



#pecBR | junho/julho 2019102

leite

Outra novidade da Megaleite 2019 será a realização de um 
encontro para as produtoras rurais com o tema “Descobrindo 
as mulheres do leite”, que tem por objetivo valorizar a partici-
pação feminina na pecuária leiteira. “As mulheres vêm exercen-
do funções estratégicas e são responsáveis pela tomada de deci-
sões de várias propriedades rurais e entidades do setor. Apesar 
dos desafios que temos de vencer todos os dias, estamos em-
penhadas a contribuir para a evolução do setor. Este encontro 
será um momento para debatermos os desafios das mulheres 
no setor e aprender com a experiência de cada uma”, conta a 
diretora da Girolando, Magnólia Martins. O encontro será no 
dia 21 de junho, às 9h.

A 16ª edição da Megaleite ainda terá leilões e shoppings ofi-
ciais. Para a edição de 2019, a expectativa é de que sejam reali-
zados 12 eventos, tanto no formato presencial quanto virtual. 
Comitivas internacionais de vários países também são espera-
das para o evento. No ano passado, a Megaleite recebeu um 
público de 52 mil pessoas, inclusive de outros países, teve nove 
leilões e um shopping que, juntos, movimentaram mais de R$5 
milhões. Já a movimentação financeira geral do evento, incluin-
do os negócios feitos pelas empresas expositoras, foi estimada 
em R$25 milhões.

mérito Girolando 
Lideranças do agronegócio e pecuaristas serão homenage-

ados durante a Megaleite 2019. Este ano, o Mérito Girolando 
será entregue durante a abertura oficial do evento, no dia 19 
de junho. Entre os agraciados está a ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Dias, que receberá 
o Mérito Girolando Liderança Nacional. Já o deputado federal 
Emidinho Madeira receberá o Mérito Personalidade do Ano.

Também serão homenageados os pecuaristas Filipe Alves 
Gomes (Mérito Criador), Marcos José de Paiva (Mérito Jovem 
Criador), Weslliane Maria Roriz Neuls (Mérito Mulher) e Jô-
nadan Hsuan Min Ma (Mérito Produtor de Leite). Criado em 
2011, o Mérito Girolando será entregue a partir das 10h, no 
Parque da Gameleira. Entre as autoridades políticas já confir-
madas para a solenidade estão o governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema, e a secretária de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento do Estado, Ana Maria Valentim.
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Entidade que representa a maior raça zebuína 
leiteira do país tem nova diretoria

DIVULGAçãO

tem nova diretoria
AbCGil

o s associados da Associação 
Brasileira dos Criadores de Gir 
Leiteiro (ABCGil) definiram os 

nomes que coordenarão a enti-
dade pelo próximo triênio (2019 

a 2022). Tradicional selecionador 
da raça e proprietário das Fazen-

das do Basa, Evandro do Carmo 
Guimarães é o novo presidente. A 

eleição foi promovida durante a ExpoZebu 2019, em 1º 
de maio, no Salão Nobre da ABCZ, em Uberaba (MG). 
Antes da votação ocorreu a Assembleia para aprovação 
de contas e validação da gestão do triênio 2016/2019. 
Após a votação, a chapa eleita definiu ainda os membros 
dos Conselhos Fiscal e Diretivo. 

Paulo César Barreira está no cargo de vice-presi-
dente, acompanhado de Dilson Cordeiro de Menezes 
(diretor financeiro), Maria Tereza Lemos Costa Calil (di-
retora de marketing) e João Cruz Reis Filho (diretor téc-
nico). O conselho fiscal será composto por Luciano de 
Araújo Ferraz, Tomaz de Aquino Resende, Celso Luís 
Miziara Diniz e os suplentes Richard Hebach L Abbate, 
Getúlio Vilela de Figueiredo e João Guilherme Maldini 
Pitanguy. Já o conselho diretivo será complementado 
por Rodrigo César Neiva Borges, Paulo Roberto de An-
drade Cunha e Rafael Bastos Teixeira. 

O novo presidente afirmou que “todo o trabalho se 
realizará na expectativa de promover a gestão da AB-
CGil de forma transparente, inovadora, participativa e 
acessível, fortalecendo-a com vista ao contínuo melho-
ramento e valorização do gir leiteiro”. 

Ao elencar as primeiras prioridades da diretoria, 
Evandro relacionou o Teste de Progênie e a realização 
das próximas etapas do genoma da raça, com vistas a 
tornar a tecnologia uma ferramenta para seleção e me-
lhoramento que chegue a todos os criadores. Outro 

ponto ressaltado diz respeito à avaliação de estudos, 
iniciativas e trabalhos em andamento, no sentido 
de destacar a raça quanto o A2A2, pois, “como se 
sabe, no cerne do sucesso do leite A2A2 está o gir 
leiteiro e não podemos deixar de ser protagonistas 
nesse processo”.

A ABCGil foi fundada em 1980. Atualmente, a 
entidade possui cerca de 360 associados espalha-
dos por todo o território nacional. Sua sede própria 
está localizada dentro do Parque Fernando Costa, 
em Uberaba. 

leite
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quem conhece a Fazenda Mutum pela primeira vez, inevitavelmente, sai de lá 
com uma pergunta na cabeça: “afinal, qual é o segredo disso tudo?”. a resposta 

pode ser resumida em uma frase: “dedicação que ultrapassa gerações”

DIVULGAçãO

Fazenda mutum?
Qual o segredo da 

Aforça da Fazenda Mutum, seus animais, nú-
meros, títulos, premiações e resultados, ao 
longo de quase 50 anos, vem da dedicação 
de seus donos, vem da presença constante 
da família Ferreira no dia a dia do negó-
cio, em cada detalhe e cada etapa de sua 
produção. O velho chavão “é o olho do 
dono que engorda o gado” parece ter 
sido criado para a Fazenda Mutum, pois, 

representa exatamente a essência dessa trajetória de sucesso, 
que já envolve três gerações da família. Com Seu Leonídio 
preparando o terreno e dando início a tudo, Léo Ferreira 
seguindo os passos do pai, trazendo melhorias e inovações, 
e repassando todo o conhecimento e amor ao seu negócio 
para os filhos Bruno e Ana Luísa. Uma família com o dom 
de selecionar grandes vacas. 

Uma trajetória que teve início na década de 70, quando 
o patriarca da família Ferreira, Leonídio, adquiriu a fazenda 
em Alexânia (GO). No final da década de 90, o gir leiteiro 
passa a ser protagonista na história do criatório. Em 1998, 
na primeira Exposição Nacional de Gir Leiteiro, em Brasí-
lia, Seu Leonídio e seu filho Léo Ferreira perceberam todo 
o potencial e se apaixonaram pela raça, que viria rapida-
mente a se tornar o carro-chefe de sua atividade. 

A evolução do plantel gir leiteiro aconteceu com inves-
timentos contínuos e a  experiência da família no manejo 
e na produção de leite com o girolando. Numa jogada de 
mestre, Seu Léo fortaleceu a alimentação das fêmeas com 
ração, dobrando a lactação das vacas que vieram da 3R, 
que de 3 mil kg de leite passaram a produzir entre 5 e 8 mil 
kg. A troca da braquiária pela silagem e o aumento do nú-
mero de ordenhas foram fundamentais pra essa revolução.

Hoje, a sala de troféus da Fazenda Mutum está ficando 
pequena. Desde que a Associação Brasileira de Criadores 
de Gir Leiteiro (ABCGil) passou a premiar criadores e ex-
positores, há 11 anos, a Família Ferreira sempre esteve no 

topo do ranking. Por dez vezes foram Melhor Expositor 
do Ranking Nacional e por seis vezes Melhor Criador do 
Ranking Nacional. Além disso, foram 374 campeonatos 
nas exposições do Brasil; 36 Campeonatos de Melhor 
Novilha; 32 Campeonatos de Reservada Melhor No-
vilha; 76 Campeonatos de Melhor Úberes; 40 Grandes 
Campeãs em pistas; 23 Reservadas Grandes Campeãs; 
21 Grandes Campeões, 28 Reservados Grandes Campe-
ões, 14 Grandes Campeãs em Torneio Leiteiro de 2010 a 
2018, 13 Reservadas Grande Campeã de Torneio Leitei-
ro de 2010 a 2018 e 1614 primeiros prêmios nas exposi-
ções ranqueadas de 2009 até 2018. Além disso, o criatório 
detém o atual recorde mundial de produção de leite de 
vaca jovem e fêmea jovem.

leite
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da pesquisa
até o rebanho

a tecnologia é a mola propulsora do crescimento constante do agronegócio 
brasileiro, e ela começa na mesa de pesquisadores Brasil a dentro

divulgação, eMbrapa e Magda CruCiol

q
ue o Brasil não seria o maior exportador de carne bovina 
do mundo sem tecnologia já é um conhecimento comum 
no agronegócio. O que parte das pessoas não sabe, ou não 

lembra, é que grande parcela dessa tecnologia nasce nas insti-
tuições de ensino e pesquisa, muitas dessas financiadas através 
de verba pública.

Exemplo disso é um equipamento desenvolvido pela Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp) que dá maior eficiência à 

produção pecuária automatizando a medição da altura da pastagem através de ul-
trassom. Todo produtor sabe que aproveitar ao máximo o pasto é um elemento 
fundamental para melhorar a produtividade pecuária e reduzir cada vez mais seu 
impacto sobre o ambiente. 

zona rural
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O protótipo foi criado no campus da Universidade 
em Ilha Solteira (SP) por dois pesquisadores de áreas dis-
tintas que se uniram: o zootecnista Leandro Coelho de 
Araújo, professor no departamento de Biologia e Zoo-
tecnia da Unesp de Ilha Solteira, e pelo engenheiro mecâ-
nico Douglas Domingues Bueno, professor no Departa-
mento de Matemática. O equipamento é capaz de medir 
a altura da pastagem por meio de ultrassom, dispensando 
assim técnicas manuais que fazem uso de régua ou trena. 
“O equipamento é capaz de realizar dezenas de registros 
por minuto, cobrindo uma área muito maior e com muito 
mais precisão que a medição manual”, explica Leandro.

A maior parte dos rebanhos bovinos no país é cria-
da em pastos, uma vez que o clima brasileiro permite o 
crescimento da forrageira de forma abundante, barate-
ando essa forma de produção. Neste tipo de produção, 
existe uma altura ideal para cada tipo de pastagem ser 
consumida pelos animais, de forma a alcançar a melhor 
eficiência do rebanho e perenidade das pastagens. Em 
sistemas chamados de rotativos, aquele onde a pastagem 
é dividida em vários piquetes, existem alturas ideais para 
a entrada e saída do rebanho de um determinado pique-
te, enquanto para sistema com lotação contínua a altura 
ideal está entre uma faixa recomendada.

Atualmente, esse cálculo pode ser feito manualmente 
pela mensuração da altura em diversos pontos represen-
tativos da pastagem. Dependendo do tamanho do reba-
nho ou do tipo de capim, determina-se o momento exato 
para mudar o lote de animais de um piquete para outro 
(no sistema rotativo) ou para fazer ajustes na taxa de lota-
ção, adicionando ou removendo animais do lote na busca 
pelo equilíbrio entre a demanda e a oferta de capim (no 
sistema contínuo).

A tecnologia desenvolvida pelos pesquisadores de 
Ilha Solteira automatiza, dá maior precisão e é capaz de 
ampliar a área dessa medição, além de eliminar o efeito 
subjetivo intrínseco a cada avaliador quando realizado 
com régua ou trena. “Utilizando esse equipamento eu 
consigo saber o momento exato em que a altura definida 
foi alcançada dentro do piquete, permitindo uma maior 
eficiência de pastejo. Essa busca pelo ótimo é o que se 
chama hoje em dia de Zootecnia de Precisão: cada dia 
que você perde com os animais abaixo da sua eficiência 
de pastejo resulta em menor produtividade para o pro-
dutor”, aponta. 
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Por ser um equipamento pequeno, o protótipo pode 
ser acoplado a um drone, permitindo o registro e o cál-
culo da altura do capim de grandes áreas destinadas à 
pecuária. Um produtor pode, por exemplo, realizar re-
gistros diários e quando o equipamento detectar que o 
capim alcançou a altura ideal, ele pode mover o lote de 
animais para este pasto (chamada altura pré-pastejo) ou 
pode detectar o instante em que a altura sugere a reti-
rada do lote deste piquete (chamada altura pós-pastejo). 
O estudo está em andamento e visa também acoplar o 
equipamento em pivô central e nos bovinos que fariam 
os registros das alturas durante o pastejo.  

Leandro conta que teve a ideia de criar o produto 
cerca de três anos atrás. Depois de avaliar a possibili-
dade de desenvolver a ideia e analisar sua viabilidade 
comercial, procurou o pesquisador Douglas Bueno, en-
genheiro mecânico, que tem como linha de pesquisa o 
Desenvolvimento de Materiais e Sistemas Inteligentes. 
Fizeram parte da equipe os mestrandos em Engenharia 
Mecânica Frederico Albuquerque Ribeiro e João Ângelo 
Ferres Brogin, e o graduando em Engenharia Mecânica 
Daniel Rodrigues. 

Depois de desenvolvido o produto, é hora da patente. 
A equipe desenvolveu o protótipo e realizou os primeiros 
testes. Os resultados foram satisfatórios e estimularam os 
pesquisadores a procurarem o apoio da Agência Unesp de 
Inovação (Auin). A agência, responsável pela proteção da 
produção intelectual da universidade, fez a análise técnica, 
a avaliação dos critérios legais para o depósito da patente, 
como a pesquisa da existência de outro produto similar, 
além de fazer a redação do depósito da patente.

zona rural
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Pesquisador Jayme Garcia Arnal Barbedo

Com a patente já depositada junto ao Instituto Na-
cional de Propriedade Intelectual (Inpi), a agência irá 
auxiliar na transferência da tecnologia para o mercado. 
“Os próximos passos envolvem análise de mercado, co-
nhecer e entrar em contato com empresas que poderiam 
se interessar pela tecnologia”, explica Renan Padron, 
gerente de propriedade intelectual da Auin. Essa etapa 
é desenvolvida pela gerente de transferência de tecno-
logia, Rita Costoya. Somente no último ano, a agência 
recebeu mais de cem comunicações de invenções.

Com a ajuda da Auin, os pesquisadores irão agora 
procurar parceiros e empresas que atuem ou tenham 
um perfil voltado para a área da pecuária para partir 
do protótipo para um produto comercializável que 
possa alcançar o produtor no campo. “Otimizar o 
uso da terra hoje é extremamente importante, uma 
vez que a agropecuária busca cada vez mais produti-
vidade e menos impacto ambiental. A terra é um bem 
muito valioso que não deve ser desperdiçado”, afirma 
Leandro. O objetivo é que a tecnologia possa ser usada 
por pecuaristas, consultores e startups como ferramenta 
para auxiliar no manejo de rebanhos em pasto, além de 
seu uso em pesquisas.

nas alturas 
Os drones já são conhecidos da agropecuária, mas, a 

cada dia ganham mais funcionalidades. Pesquisa coorde-
nada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) para detecção e contagem de gado usando 
veículos aéreos não tripulados, conhecidos como vants 
ou drones, acaba de ser aprovada para financiamento 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp). O projeto colaborativo é liderado pelo 
pesquisador Jayme Garcia Arnal Barbedo, da Embrapa 
Informática Agropecuária.

A atividade de monitorar a população de gado é es-
sencial na gestão das fazendas pecuárias. As variações 
no rebanho são constantes: nascimento de animais, 
mortes, vendas, e até roubos. Tudo isso se reflete na 
hora do planejamento e na rentabilidade da atividade. 
Para a contagem, o pecuarista precisa reunir os animais 
no pasto ou levá-los até o curral. Esse processo é com-
plexo e exige um grande esforço. As dificuldades au-
mentam proporcionalmente ao tamanho da fazenda e 
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do rebanho. O deslocamento do gado sempre é estressan-
te e pode afetar a produtividade. No percurso, há chances 
de acidentes. Além disso, o bovino passa mais tempo ca-
minhando e deixa de se alimentar, ruminar e descansar, 
causando prejuízos econômicos ao produtor. O estresse 
reduz o ganho de peso e afeta a imunidade, deixando-o 
mais vulnerável a doenças.

“A ideia do projeto é tentar fazer essa contagem sem 
reunir os animais, reduzindo o estresse. No entanto, há 
algumas difi culdades. É preciso treinar a máquina para en-
xergar o boi e contar um por um. A primeira difi culdade 
é que ele se movimenta. A segunda, é que o drone precisa 
identifi car o boi lá embaixo e saber que é um bovino, não é 
uma pedra ou, ainda, se tiver dois animais juntos, tem que 
conseguir contar dois e não apenas um. A máquina preci-
sa aprender a analisar a imagem”, explica a pesquisadora 
Patrícia Menezes Santos, da Embrapa Pecuária Sudeste.

Para captar as imagens, é preciso entender o com-
portamento dos bovinos. Dessa forma, o plano de voo 
e as estratégias usadas para a captação precisam levar em 
consideração a rotina animal, o tipo de área da fazenda, 
o modelo de sistema de produção, entre outras especifi -
cidades da criação e da propriedade. A interação entre os 
especialistas dos dois centros de pesquisa da Embrapa vai 
contribuir para encontrar a melhor forma para ensinar a 
máquina nas avaliações.

Nas grandes propriedades que adotam a pecuária ex-
tensiva, muito comuns no Brasil, essa contagem requer 
tecnologia e métodos avançados. No caso das imagens de 
satélites, além de não apresentar resolução espacial sufi -
ciente para identifi car os animais individualmente, a pre-
sença de nuvens também compromete o monitoramento.

“Os levantamentos aéreos aparecem como uma solu-
ção potencial”, explica Jayme. Já existem algumas iniciati-
vas sendo aplicadas em fazendas, mas, ainda com várias 
desvantagens, como alto custo de operação, níveis de ruí-

do elevados e risco de acidentes. Por isso, os pesquisadores 
querem empregar técnicas de processamento de imagens 
e aprendizado de máquina, aliadas ao desenvolvimento de 
softwares e uso de drones, buscando gerar soluções mais 
adequadas para o monitoramento dos animais no pasto.

Entre os objetivos do projeto estão o desenvolvimen-
to de uma metodologia para agrimensura pecuária usan-
do drones equipados com câmeras de espectro visível e a 
criação de um algoritmo para reconhecer e contar auto-
maticamente o gado nas imagens capturadas. Serão inves-
tigadas duas abordagens distintas: a primeira é com o uso 
de uma câmera convencional e a outra com uma câmera 
360 graus. A principal diferença entre as duas metodolo-
gias é que a primeira geralmente requer múltiplos voos 
para cobrir grandes áreas, enquanto a segunda pode ser 
capaz de visualizar regiões muito maiores com um único 
voo, embora perdendo resolução, já que os animais estão 
mais distantes da câmera, de acordo com o pesquisador.

Em breve, drones estimarão saúde e peso do rebanho. 
O projeto busca avançar na área de ciência da computação, 
produzindo novos algoritmos baseados em imagens para 
detecção de animais e para seu manejo, com abordagem 
inovadora para contagem de gado. “Essa metodologia 
também pode ser usada no futuro para trabalhar outros 
aspectos do monitoramento de gado como saúde animal, 
medidas corporais, entre outros”, conta o pesquisador.

zona rural

APOIO

LEILÃO DE TOUROS
NELORE MACHADINHO
02 DE JUNHO - 14h
LIMÍRIO ANTONIO DA COSTA FILHO
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO

LEILÃO TOUROS TERRA BOA
07 DE JULHO - 13h
FAZENDA TERRA BOA
GUARARAPES-SP

LEILÃO VIRTUAL BRUMADO
MACHOS E FÊMEAS POI
08 DE JULHO - 21h
FAZENDA BRUMADO
VIRTUAL

2º LEILÃO ANUAL CANAÃ 
03 DE AGOSTO - 13h
AGROPECUÁRIA LEOPOLDINO
VIRTUAL

LEILÃO DA SABIÁ 
17 DE AGOSTO - 12h
FAZENDA DO SABIÁ
CAPITÓLIO-MG

OFICIALIZE O SEU LEILÃO!
Através da nossa parceria, a raça nelore 
é valorizada, promovida e fortalecida.

(11) 3293-8900  |  (11) 99145-2165  |  www.nelore.org.br
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APOIO
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FAZENDA TERRA BOA
GUARARAPES-SP

LEILÃO VIRTUAL BRUMADO
MACHOS E FÊMEAS POI
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17 DE AGOSTO - 12h
FAZENDA DO SABIÁ
CAPITÓLIO-MG

OFICIALIZE O SEU LEILÃO!
Através da nossa parceria, a raça nelore 
é valorizada, promovida e fortalecida.

(11) 3293-8900  |  (11) 99145-2165  |  www.nelore.org.br
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com o objetivo de estreitar 
a relação entre o ensino e o 

produtor rural, a Fazu (Faculdades 
associadas de Uberaba) promoveu 

uma programação diferenciada 
para os produtores
e toda comunidade 

no 23º porteira adentro

divulgação 

P
Promovido em 7 de junho no 

campus da Fazu, em Uberaba (MG), 
o evento gratuito e aberto ao público 

foi estruturado para ser um dos maio-
res dias de campo de Uberaba e região. 

Além dos projetos com soluções lucra-
tivas para o produtor, a Fazu estruturou 

uma estação especial para os visitantes 
participarem de palestras e minicursos. A programa-
ção oficial do evento contou ainda com lançamentos 
e a participação de empresas do setor. Também foram 
apresentados, simultaneamente, cerca de 100 projetos 
nas áreas de produção e nutrição vegetal, mecanização 
agrícola, fitossanidade, práticas de manejo e bem-estar 
animal, reprodução e melhoramento animal, gestão am-

porTEirAs 
AbErTAs 

na Fazu

zona rural
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biental e métodos de controle alternativos, inovações 
na agricultura e instituições de apoio ao produtor rural.

O zootecnista egresso do curso de Zootecnia da 
Fazu e produtor de cana-de-açúcar Marcelo Marche-
zzie veio de Ribeirão Preto (SP) para prestigiar os tra-
balhos dos filhos, Felipe e Rodrigo Marchezzi, acadê-
micos da Agronomia. “Já participei em outros anos e, 
neste ano, percebi trabalhos muito mais técnicos, os 
alunos mais empenhados, com projetos importantes e 
esclarecedores. Eu fico muito feliz em ver que os meus 
filhos seguiram os meus passos escolhendo a Fazu e 
contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio. 
O Felipe atua na empresa júnior, ProFarmers, e hoje 
eles nos ajudam com soluções e propostas na nossa 
produção de cana-de-açúcar”, comenta.

Muito importante também foi a presença das Em-
presas Juniores da Fazu. Os alunos integrantes da 
ProFarmers e da FazuPec estiveram disponíveis para 
esclarecer dúvidas e apresentar os projetos desen-
volvidos dentro e fora da Fazenda Escola. Além das 
ações sociais institucionais, a Fazu concedeu espaço 
para a Associação Mineira de Equoterapia de Uberaba 
(AME), que esteve presente com um trailer comercia-
lizando produtos com o objetivo de arrecadar recursos 
financeiros e divulgar o trabalho realizado pela insti-
tuição.

“A feira continua crescendo e ganhando espaço, 
trazendo o que há de mais novo em tecnologia para 
o campo. Está cada vez melhor, o nível dos projetos 
apresentados evolui a cada ano”, conta Sérgio Germa-
no, agrônomo formado pela Fazu e presidente da As-
sociação Brasileira dos Criadores de Tabapuã (ABCT). 

farm Tour
Novidade no 23º Porteira Adentro, a Fazu promo-

veu sessões de tour guiado no maior evento de exten-
são da faculdade.  O Farm Tour foi realizado por meio 
de um “trenzinho”, que fez o percurso, com duração 
de 1h cada sessão, passando por diversos setores agro-
pecuários instalados nos quase 200 hectares da Fazen-
da Escola da Fazu. O tour contou com professores, 
alunos e colaboradores fornecendo informações téc-
nicas e esclarecendo dúvidas. 
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João Aguiar Alvarez comemorou com a equipe, 
a conquista do Grande Campeonato com a 
Iris 8 FIV da Valônia e fez também a terceira
Melhor da Expozebu com Dallas I TE Guadalupe.

Nesta foto Iris 8 em primeiro plano e ao 
lado, Dallas I TE Guadalupe, ambas do time 

de pista da 
 

Valônia durante a Nacional
EXPOZEBU 2019.

Encontro dos Amigos no Nelore Kado.
Grandes criadores participaram da mostra
na Fazenda Pé da Serra de Kado Benato, que 
comemorou os resultados na Expozebu e apresentou
seu time de doadoras e de pista.

Paulo Garcia e Fabiano, no Encontro de Amigos,
toparam posar para a foto que será usada na 

campanha de marketing do Prático de Garça.

Renata da Associação do Brangus, foi homenageada
no Brangus forte em Campo Grande, pelo presidente
da Associação de Brangus do Brasil, Kaju.

Ladislau Lancsaricz e José Luiz Niemeyer 
também foram premiados no julgamento

de rústicos do Brangus Forte
 em Campo Grande, nos 40 anos da ABB.

Zé Ito e amigos criadores de Brangus
durante o dia de campo do Brangus Forte
em Campo Grande.

Participantes do Dia de Campo do Brangus Forte 
em Campo Grande, nos 40 anos da ABB.  

FatoRural
Notícias
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Trabalho reconhecido e premiado
ao lado da esposa patríCia, o presidente da assogir bi Junqueira reCebe Mérito 

abCz e Conquista feito inédito na pista da expozebu: 
12 vezes ConseCutivas Melhor Criador e Melhor expositor

pEcUaRIstas . EspEcIalIstas . cRIaDoREs

#pecbr

PerfIL 
maurÍcio Velloso 
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para carne, leite e pista
Genética

José luiz Junqueira Barros deixa seu nome marcado na 
história das pistas ao conquistar feito inédito acumulando 

a maior pontuação da história da aBcZ e o título de Melhor 
criador e Melhor Expositor nacional por 12 anos consecutivos

CLÁUDIA MOnTEIRO

criadores

Bi Junqueira e família recebem premiação na ExpoZebu 2019
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C onhecido por todos como “Bi”, José 
Luiz Junqueira Barros já nasceu com os 
pés na fazenda. Neto do pecuarista José 
Martins de Barros, Bi cresceu entre a ci-
dade e o campo. O gosto pelo gir vem 
desde 1947, quando seu pai, Custódio 
Martins Barros, começou a criar animais 
da raça. Anos depois, Bi compraria a Fa-

zenda Café Velho, propriedade encravada no meio de um 
imenso canavial, numa antiga fazenda produtora de café, no 
município de Cravinhos, próximo de Ribeirão Preto (SP).

Quando adquiriu a propriedade, o objetivo inicial era 
cultivar cana-de-açúcar, o que Bi começou a fazer junta-
mente com a criação de cavalos mangalarga paulista, o 
que resultou em um plantel de referência nacional.  Em 
2001, Bi resolveu retomar uma paixão antiga, e começou 
um rebanho de gir que faria a Fazenda Café Velho ficar 
conhecida também nas mais pesadas pistas de julgamento 
de zebuínos do país.

Investindo na aquisição de animais dos principais plan-
téis de gir do Brasil e selecionando vacas de excelente ca-
racterização racial, docilidade e porte, Bi foi formando um 
plantel que hoje contém a melhor genética da raça no país. 
Prova disso são os inúmeros prêmios de Melhor Criador 
e Melhor Expositor conquistados nas pistas mais pesadas 
do país, como a ExpoZebu, da qual Bi já saiu com o título 
máximo 12 vezes, um feito inédito nas raças zebuínas. Além 
disso, na ExpoZebu 2019 ele bateu o recorde máximo de 
pontuação da história da ABCZ.

Com apenas quatro anos de seleção, Bi já fazia seu pri-
meiro Grande Campeão Nacional, com Ariano DOBI, 
em 2005. Ele afirma que o precoce sucesso na seleção foi 
devido ao esforço em fazer “tudo direito”: os investimen-
tos certos, a escolha dos melhores animais e dos melho-
res touros, “além da mão de Deus”. O objetivo inicial da 
seleção era produzir animais altamente caracterizados e 
com muita beleza dentro do padrão da raça. Para Bi, esta 
etapa já está consolidada com os diversos cruzamentos fei-
tos na fazenda.

Quase 20 anos depois do início da seleção, o pecuarista 
repetiu o feito. Saiu da ExpoZebu 2019 com várias premia-
ções nas categorias, os títulos de Melhor Criador, Melhor 
Expositor, além dos troféus pela Grande Campeã (Maestri-

Bi Junqueira recebe Mérito ABCZ do presidente Arnaldinho

Maestrina BI: Matriz modelo, Campeã Vaca Adulta e Grande Campeã nacional da 
ExpoZebu 2019

Bi Junqueira recebendo premiação pela Grande Campeã 
nacional  da ExpoZebu 2019 (Maestrina BI)
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Querida BI: Reservada Grande Campeã nacional
e Campeã novilha Maior da ExpoZebu 2019

na BI), pela Reservada Grande Campeã (Querida BI) e pelo 
Reservado Grande Campeão (Oitão BI).  Fora da pista, Bi 
foi agraciado com a honraria máxima da Associação Bra-
sileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), o Mérito ABCZ, 
homenagem da entidade aos nomes que mais contribuem 
com a pecuária zebuína no país e no mundo.

“Terminamos mais uma ExpoZebu com a sensação 
de dever cumprido e objetivo atingido. O resultado aqui 
em pista só é possível através de muito trabalho dentro da 
porteira, portanto, ficamos muito satisfeitos com o reco-
nhecimento”, conta o pecuarista, que também é presidente 
da Associação Brasileira dos Criadores de Gir (Assogir), 
entidade fundada em maio de 1956 para representar os in-
teresses da raça. 

Qualidade genética
Além das pistas, que já consagrou a Fazenda Café Velho 

como uma propriedade de excelência na seleção do gir, Bi 
também orienta sua seleção para a produção de genética 
para carne e leite A2A2. Com um grande plantel de vacas 
em lactação, todas ordenhadas mecanicamente, a proprie-
dade em Cravinhos é altamente produtiva e busca também 
selecionar novas e consagradas linhagens leiteiras, além da 
já tradicional seleção para carcaça. 

Em 2019, um lote da propriedade foi para um abate 
técnico promovido pela Fazenda Café Velho em parceria 
com a Universidade Estadual Paulista (Unesp), de Botucatu 
(SP).  O objetivo era avaliar as carcaças e, depois, fazer uma 
análise sensorial de sabor. Os resultados foram excelentes 
“De acordo o professor que conduziu os estudos, o gir é o 
wagyu dos zebuínos, pois produz uma carne extremamente 
saborosa”, conta Bi. 

Em um futuro próximo, o objetivo é genotipar o reba-
nho inteiro, formado por 300 matrizes, 150 fêmeas jovens e 
alguns tourinhos para reprodução, além de 300 receptoras. 
Através desse investimento, Bi que apurar ainda mais a se-
leção. “Estamos constantemente em busca de uma genética 
cada vez melhor, que seja muito eficiente e produtiva tanto 
para carne premium quanto para o leite A2A2”, afirma. 

Assim, a Fazenda Café Velho marca seu nome na pecu-
ária nacional como grande produtora de genética de dupla 
aptidão, contribuindo para produção nacional de carne e 
leite. “Não é para me vangloriar, mas, digo com certeza que 
nosso gado tem um padrão diferenciado. Um chifre mais 
curto, uma estrutura corporal eficiente, uma carcaça mais 
enxuta. Conseguimos chegar a um padrão muito bom, e 
queremos melhor cada vez mais”, finaliza Bi.  

criadores

Ojeriza BI: Terceira Grande Campeã e Campeã Vaca Jovem da ExpoZebu 2019

Regata BI: Campeã Bezerra ExpoZebu 2019
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Quibeby POI BI: Campeão Júnior Maior da ExpoZebu 2019Progênie de Mãe Campeã da ExpoZebu 2019, formada pelos filhos de Juçara BI

Plutão BI: Campeão Macho Jovem da ExpoZebu 2019Oitão BI: Reservado Grande Campeão nacional e 
Campeão Touro Jovem da ExpoZebu 2019

Paulistana BI: Campeã Fêmea Jovem da ExpoZebu 2019
Quimo BI: Campeão Modelo Frigorífico e Campeão Júnior Menor da ExpoZebu 2019
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Adaldinho, João geraldo, Adaldio, Renata, Isabela e Gabriela Adriano, Marcos e Ignácio Alice e Otacilio

Alvaro, Thiago, Angelo, Matheus e Marcus Amauri e Sônia Bruna, Maria Antonia, natália e Felipe Lemos

Bruno, Branquinho e Reginaldo

Ciça, Beto e Bettina Cicero e Valmir Ribeiro Cristiano, Carlos Fuser e Mozart

Dalila, Evandro, Doutor Botelho e Juan Edgar e Carlos Elisa, Patrícia, Eduardo e Cadu

Carlão, Arthur, Márcia e GiseleCarla, Marcela,  Helena e Gabriela

socIal
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Ana Carolina, Bárbara, Aline e Hevelin André, Orlei, Bi, João Gabriel e Waldyr Carla, Felipe, Pedro,
Leonardo e Calixto

Flávio e Zanata Ismael e Teresa Jorge, Zanata, Waguiney, Orlei e Joel

socIal

Renata, Marcelinha e Marcelo



junho/julho 2019 | #pecBR 129

José Humberto, Murilo e Jorge Luciana, Maria Eduarda, Bruna, Cláudia e Ana Paula nadya, Ronald e Luciano

Priscila, Boi, Heitor Sara e Ana Clara Rose, Pipa, Mineiro e Rafael Vinicius, Betina, Camila, Dorival,  Antonella, 
Patrícia, Diogo e Heitor
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Ernesto, Oscar, Júlio, Lize e Julico Evandro e Mônica Fernandino, Fabiano e Anibal nobrega

Flávia, Lourival, Vittorio, Emanuelle e Maria Clara Gabriel, Paulo e Camila George e Luis Humberto

Gabriel, Eurípedes, Aldo e Josakian

Ivan, Mauro, Gilmar e Georgia Jerson, Gilson e Cicinato João Antônio, Adauto Pires, Hélio e Rogério

João Cruz e Gustavo João Trivelato, Maria Clara, Gerusa e Maria Julia José Martí, Winston e Tatiane

Helio, João Aguiar e AlceuHelena, Felipe, Júnior e Miguel

socIal
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José Victor, Rubens e Wellerson Josh e nádia Karla, Kamila e Deborah

Leonardo, nabih, Jorge e Tadeu Ligia e newton Luiz Otávio, Fausto e Maria Eugenia

Marcelo e Marcos

Mariana Bananal, Mariana  e Daniela Marinho e Miriam Mayara, Ibaneis e Aciole

Murilo, Adaldo, Léo e Bruno naldo, Dr.Otávio, Leandro, Valdeci e Arnaldinho naum e Pedrinho

Márcio e Bruno GreggMarcelo, Ana Cláudia, Lívia e Josué

socIal
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noel, Marcelo e Lucca nuno, Marcos, José, Silvio Júnior e Silvio neto Patrícia, Wanderly e Marcus

Pedro e Leandro Petrucio, nilton neto e Munir Ricardo, Patrícia, Kito e Marcos Júnior

Rodrigo e Luciana Rosana e BavarescoRonaldo, Ronaldo Leite e Aciole

Samai e Fernanda Sergio e Isabel João, Kowalsky, Roberto, Rivaldo, Djenal e Cláudio

Tatiane, Carla, José Coelho, Rodrigo, e Mauricio Keila e Aline Luiz Vitorino, Cau, Toninho e Alan
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gente
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o
novo presidente da Associação Na-
cional da Pecuária Intensiva (Asso-
con) conversou com a redação da 
Pecuária Brasil enquanto estava indo 
para Brasília (DF) com a missão de, 
mais uma vez, tentar desobstruir os 
caminhos da produção pecuária bra-
sileira. Essa é uma missão comum na 
rotina de viagens de Maurício, que, aos 

59 anos, também é presidente da Comissão de Pecu-
ária de Corte da Federação de Agricultura e Pecuária 
de Goiás (Faeg) e presidente da Associação Goia-
na dos Produtores do Novilho Precoce (AGPNP). 
Além disso, ele também é membro da Comissão 
Nacional de Pecuária de Corte na Confederação da 
Agricultura e Pecuária (CNA) e da Câmara Setorial da 
Carne Bovina no Mistério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). 

Com esse currículo extenso, Maurício é um dos 
mais ativos representantes da classe pecuarista, e está 
empenhado diariamente em lutar pela pecuária brasi-
leira. Sua convicção vem do trabalho de uma vida. Ex-
periente consultor na área de gerenciamento de pasta-
gem, engenheiro agrônomo e conhecedor da pecuária 
de corte e leite, Maurício é pecuarista desde 1984, ano 
em que adquiriu sua primeira propriedade rural: a fa-
zenda Santa Edwiges, em Santa Tereza de Goiás (GO), 
hoje destinada ao semi-confinamento e terminação a 
pasto, com capacidade estática para 1,5 mil cabeças. 
Atualmente, ele possui três propriedades rurais: além 
da Santa Edwiges, mais duas na região de Porangatu 
(GO), todas no norte do estado. 

“A meta para este ano é entregar animais machos 
com até 21 arrobas, e as fêmeas com até 15 arrobas. 
E já pensando a longo prazo, queremos estabelecer 
um acesso de produção um pouco mais verticalizado 
e com a integração lavoura pecuária, dando mais ên-
fase à produção sustentável”, conta. Mas, a atuação 
de Maurício não é apenas porteira adentro. É fora 

de casa que ele mais contribui para o fortalecimento da 
pecuária como um todo. 

Com forte desejo de contribuir para a melhoria da ati-
vidade, há vinte anos começou a participar como membro 
do Sindicato Rural de Porangatu (SRP) e a atuar em prol 
do pecuarista frente aos outros elos da indústria agropecu-
ária. De lá para cá, muito foi feito, especialmente no estado 
de Goiás no que diz respeito ao relacionamento entre o 
pecuarista e o frigorífico. Hoje, sua atuação é nacional e, 
consequentemente, os desafios são maiores. Frente à Co-
missão de Corte da Faeg (uma instituição privada com-
posta por sindicatos rurais de 127 municípios goianos que 
atua nos 246 municípios do estado e é mantida por 60 
mil produtores rurais), por exemplo, seu maior desafio é 
buscar a integração. 

“Estou constantemente tentando fazer com que as 
entidades representativas do setor pecuário entendam 
que a Comissão da Pecuária de Corte da Faeg existe jus-
tamente para trabalhar em prol de todos os pecuaristas e 
suas associações. Não substitui nenhuma delas, ao con-
trário, vem prestar serviço a todas elas. Os pecuaristas é 
que são os donos da Faeg, sem nenhuma exceção. Esse 
posicionamento vem dando aos produtores de Goiás 
uma maior união. Conseguimos quebrar aquele ranço de 
vaidade que causavam disputas entre entidades”, conta o 
pecuarista goiano. 

Quando o assunto são os aspectos mais desafiadores 
de seu trabalho como representante de classe, Maurício 
busca soluções otimistas. “Nosso maior desafio é escla-
recer a sociedade e as nossas autoridades do que de fato 
representa a pecuária nacional, como ela é e todos seus 
aspectos positivos, especialmente no que diz respeito à 
sustentabilidade, geração de emprego e renda, e produção 
de alimento rigorosamente seguro, saudável e sustentável. 
Desafio espinhoso é esse processo de convencimento 
dos poderes públicos para que permitam maior agilidade 
na atualização de leis, regras e instruções normativas que 
permitam o setor se desenvolver e avançar de forma mais 
rápida, competitiva e menos burocrática”.

um legítimo

Maurício velloso

DIVULGAçãO

representante dos pecuaristas
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ponto DE VIsta

Gustavo chianca, representante da
organização das nações Unidas para

agricultura e alimentação (Fao) no Brasil

“A geração de energias renováveis é uma 
forma imprescindível de capacitar o meio 
rural a enfrentar todos os desafios que se 

apresentam para o setor”. 
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“A cadeia de proteína animal brasileira se prepara 
para alimentar o mundo e cabe aos futuros 
profissionais entenderem que a tecnologia, 

quando bem aplicada, é aliada do aumento de 
produtividade. Uma dieta de ganho eficiente e 

baixo custo produzirá gado de padrão superior e, 
como resultado, uma carne de melhor qualidade”.

“Se não intensificarmos a produção, não haverá pecuária. Os produtores precisam 
entender que não dá para deixar de investir em boas pastagens. É tarefa primordial 
para ter uma recria do bezerro desmamado. Caso contrário, o negócio não fecha as 

contas. E também cuidar muito bem de uma boa terminação dos animais”.

“A mudanças nas margens obtidas pela 
fazenda brasileira caíram sensivelmente 
nas últimas décadas. O pecuarista que 
ainda insiste em não investir na pastagem, 
no animal, nas métricas positivas, está 
deixando o negócio numa velocidade cada 
vez mais intensa”.

Roberto Lucena, médico veter-
inário do Mapa, sobre as Instruções 

normativas 76 e 77

João Benatti, zootecnista gerente 
de produto para ruminantes da 

trouw nutrition

Flavio Dutra, diretor da agência paulista de 
tecnologias agropecuárias (apta) de colina (sp

Maurício Palma Nogueira, engenheiro 
agrônomo e diretor da athenagro

“Um grande ganho trazido pelas no-
vas normas será a proximidade entre 
o campo e as indústrias, que assumi-

rão o protagonismo no controle da 
qualidade do produto por meio da 

assistência técnica, da mesma forma 
que já ocorre no Programa Mais Leite 

Saudável. Para a indústria, o progra-
ma busca a qualidade do leite, o au-
mento da quantidade e a fidelização 

do produtor. Para o produtor, a renta-
bilidade e a sustentabilidade. E, para o 
Brasil, um produto mais competitivo, 

mais seguro e a sustentabilidade da 
cadeia de leite”.
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reduza a carga tributária e fortaleça o
patrimônio líquido de sua empresa

Fernando Tardioli
advogado especializado em agronegócio e recuperação judicial

fernando.tardioli@tardiolilima.com.br

agronegócio brasileiro carregou nas 
costas a economia nacional nestes últi-
mos anos marcados por forte recessão 
econômica e alto índice de desemprego. 
A safra 2017/2018, por exemplo, repre-
sentou 23,5% do PIB do Brasil. Trata-
se, portanto, de uma inquestionável for-
ça que jamais pode ser ignorada – e que 
transformou o país no quarto maior pro-

dutor mundial de alimentos.
No entanto, o setor padece com a escassez de recursos 

para investimentos. E esta realidade é fruto da atuação de 
nossos tribunais.  Com posições equivocadas e entendi-
mentos que contradizem a lei e as suas próprias decisões 
anteriores já consolidadas, os tribunais fomentam a inse-
gurança jurídica dos poucos investidores que se dispõem 
a financiar o agronegócio.

Um exemplo claro é a aprovação da recuperação judi-
cial para produtores rurais sem registro na Junta Comer-
cial ou para aqueles que têm registro há menos de dois 
anos – requisitos mínimos para que o processamento seja 
autorizado. Também não é incomum que os prazos sejam 
contados em dias úteis e não corridos, o que faz com que 
o processo se alongue de forma injustificada.

Outro exemplo é a prolação indiscriminada de deci-
sões que declaram genericamente como essenciais bens 
que verdadeiramente não o são, impedindo a execução 
de garantias fiduciárias.  Enfrentamos ainda prorrogações 
do período de suspensão das ações, que a lei fixa em 180 
dias, mas são alteradas sem qualquer limite ou critério. E, 
ainda, o setor padece com constantes liberações da trava 
bancária, que fazem com que as garantias concedidas aos 
financiadores simplesmente virem pó.

Quando se faz menção à gangorra criada pelo entendi-
mento vacilante dos tribunais em relação às suas próprias 
decisões, podemos apontar o célebre caso protagonizado 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em relação ao Fun-
rural. Milhares de produtores rurais, que simplesmente 
seguiram o entendimento da Corte, foram surpreendidos 
pela criação de um passivo tributário milionário e que re-
troagiu ao período em que o tribunal havia estabelecido 
de que forma deveria se dar o recolhimento, sem qualquer 
preocupação em modular os efeitos de uma decisão dele-
téria para o setor. 

São muitos os absurdos com os quais nos deparamos 
diariamente e não podemos deixar de apontar as Recupe-
rações Judiciais de oportunidade, ou seja, deferidas a fa-
vor de empresas e empresários que não padecem de crise 
alguma de liquidez e querem somente se beneficiar dos 
deságios e prazos de pagamento vergonhosos que tem 
contado, em muitas ocasiões, com a complacência do Ju-
diciário. Isso sem falar nas constantes decisões de encer-
ramento de Recuperações Judiciais sem que os credores 
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tenham tido os seus créditos satisfeitos e nos constantes 
aditivos aos planos de recuperação judicial, muitos deles 
premeditadamente redigidos para que não sejam cumpri-
dos.

A responsabilidade pela construção de uma jurispru-
dência estável e que não impacte na economia é tamanha, 
que podemos lembrar o ocorrido com o segmento de lea-
sing cambial, um negócio bilionário que foi simplesmente 
dizimado por decisões judiciais que determinavam a revi-
são dos critérios de correção das parcelas em função da 
valorização do dólar.

 Os tribunais não podem perder de vista que o agro-
negócio brasileiro é competitivo no cenário internacional 
e tem o poder de turbinar a economia nacional cada vez 
mais. Os produtores rurais, para enfrentar a concorrência, 
vêm modernizando suas práticas e levando a tecnologia 
para o campo, o que permitiu melhorar a safra e aumentar 
a produtividade. 

Vale ressaltar que o agronegócio brasileiro enfrenta, 
além da escassez de crédito, outros problemas bastante 
complexos: falta de políticas adequadas que facilitem o 
acesso ao seguro rural; alto custo de produção, gargalos 
logísticos que trazem dificuldades para armazenar e esco-
ar a safra; burocratização de processos e, claro, o peso dos 
tributos cobrados.

Considerando, então, a importância do agronegócio – 
e os problemas que o setor enfrenta para manter-se com-
petitivo – fica o apelo para que a Justiça ofereça, apenas, 
segurança jurídica para que esta engrenagem siga funcio-
nando e o Brasil retorne à rota do crescimento. E tem 
mais um fator que traz ainda mais dramaticidade à situa-
ção vivida pelos produtores rurais, pois não se trata ape-
nas de um problema meramente econômico: o país carre-
ga a responsabilidade de alimentar boa parte do planeta.

o
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comemorar e valorizar o incremento genético dos 
animais de produção

Roberta Züge
médica Veterinária doutora pela Faculdade de medicina Veterinária e zootecnia da universidade de 

são paulo (FmVz/usp), diretora administrativa do conselho científico agro sustentável (ccas), vice-
presidente do sindicato dos médicos Veterinários do paraná (sindivet) e sócia da ceres Qualidade

os últimos 40 anos, a produção leitei-
ra cresceu vertiginosamente colocan-

do o país entre os grandes produto-
res mundiais. Em valores precisos, de 

1974 a 2014, o volume de leite passou 
de sete para 35 bilhões. Infelizmente, 

provavelmente devido à conjuntura política, a partir de 
2015 houve retração na produção. Em 2017, o merca-
do voltou a ser atrativo e o viés econômico ficou no-
vamente positivo, superando, inclusive, as perdas dos 
anos de 2015 e de 2016.

Este imenso crescimento na produção de leite 
constatada nas últimas décadas também foi bastante 
impulsionado pelo incremento do volume de insemi-
nação artificial. No ano de 1973, foram comercializa-
das 460.721 doses de sêmen de origem nacional, sendo 
que 306.708 foram utilizadas no estado de São Paulo, 
representando 66,65% do total. Em segundo lugar 
ficou o Paraná, com 22,06%. Desse volume, foram 
14,35% das doses de animais da raça holandesa. Nesse 
mesmo ano, foram importadas 207.869 doses de sê-
men, sendo 43.754 de touros holandeses. 

Em 2017, conforme relatório da Associação Brasi-
leira de Inseminação Artificial (Asbia), que representa 
90% do mercado do comércio de sêmen, foram mais 
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de quatro milhões de doses comercializadas de animais 
leiteiros. Apesar da organização não divulgar os núme-
ros, a raça holandesa é a que encabeça a lista de comer-
cialização dos animais de raça leiteira.

Claramente, este vertiginoso crescimento está in-
timamente atrelado à maior utilização de animais es-
pecializados no rebanho. O último levantamento rea-
lizado pela Milkpoint mostrou que os 100 maiores 
produtores de leite no Brasil produziram 7,3% a mais 
em 2018, alcançando média diária de 19.238 litros. É 
importante destacar que a raça holandesa se fez pre-
sente em 75 propriedades das 100 mais bem pontua-
das pela Milkpoint, ao passo que a segunda colocada, o 
girolando aparece em 23 – lembrando, ainda, que essa 
raça depende também do cruzamento com a primei-
ra. Extrapolando, poder-se-ia inferir que a raça holan-
desa está presente em praticamente 98% dos maiores 
produtores de leite no território nacional identificados 
pelo levantamento.

Para o Brasil consolidar seu papel como grande 
produtor e até exportador, uma maior capilaridade 
das raças especializadas deve ser preconizada nos re-
banhos. Fortalecer este incremento de genética será o 
gatilho para alcançar este grande objetivo tão impor-
tante para o país todo.
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eu quero vacinar meus animais contra aftosa

Paulo de Castro Marques
pecuarista proprietário da casa Branca agropastoril

programa de vacinação obrigatória do 
rebanho bovino brasileiro contra febre 

aftosa é uma das melhores iniciativas da 
pecuária nacional para impedir o apareci-
mento de uma doença que, comprovada-
mente, causa sérios prejuízos econômicos 

para os criadores e irreparáveis danos à ima-
gem do Brasil como fornecedor de carne bovina. 

Mesmo assim, o Plano Nacional de Erradicação da 
Febre Aftosa deverá, muito em breve, acabar com a va-
cinação contra a doença, sob o pretexto de que, livre da 
aftosa sem vacinação, nosso país terá as portas do merca-
do internacional de carnes (bovina e suína) escancaradas 
para a produção nacional.

Sabemos que a febre aftosa é uma doença de terceiro 
mundo e que fere a imagem do Brasil, segundo maior pro-
dutor de carne bovina do mundo e quarto maior produtor 
de carne suína. Porém, também é fato que a vacinação 
contra essa terrível enfermidade protege de maneira in-
questionável os rebanhos brasileiros. Tanto é verdade que 
o último caso ocorreu em 2006.

Não questiono a proposta de fim da vacinação. Claro, 
o ideal é deixar de vacinar o gado. Mas, questiono a ma-
neira como o processo está sendo conduzido. Parece que 
se pretende acelerar a decisão, quando o que importa na 
verdade não é o possível ganho econômico com o even-
tual crescimento das exportações de carnes, mas, a efetiva 
proteção do rebanho brasileiro contra a febre aftosa.

Analisando ainda mais profundamente essa questão, 
me pergunto se nós, pecuaristas, seremos realmente be-
neficiados com o prematuro fim da vacinação obrigató-
ria. Seremos? Considero absolutamente aceitável o custo 
anual de cerca de R$ 3 por duas doses de vacina, aplicadas 
em duas oportunidades no ano. 

Então, com o fim próximo da vacinação obrigatória, 
vou economizar R$ 3 por cabeça de gado. Mas, o que vou 
ganhar a mais pela arroba comercializada com o frigorífi-
co? Será que somente o custo da vacina/ano é suficiente 
para eu arriscar a sanidade do meu rebanho contra uma 
doença traiçoeira como a aftosa? Não estou convencido. 

O ponto central dessa questão é que, como pecuarista, 
quero ter tranquilidade de que a aftosa não me incomode, 
que meus animais estão protegidos. Hoje estou tranquilo. 
Sem a vacinação, certamente dormirei mais preocupado.  

O que também está merecendo uma explicação mais 
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detalhada das autoridades é que com o fim da vacinação 
obrigatória os pecuaristas não poderão imunizar mais os 
seus animais contra a aftosa. Em outras palavras: hoje, a 
vacinação é exigida por lei; depois, se você vacinar será 
punido pela mesma lei. 

Tem também a questão das fronteiras secas. O Brasil 
tem mais de 17 mil km de divisas com países vizinhos. 
Eles já avisaram que não deixarão de vacinar seus animais. 
Mas, o que acontece se os seus bovinos ultrapassarem as 
fronteiras e vierem para o lado brasileiro? Estamos real-
mente preparados para vigiar com eficácia o tráfego de 
bovinos com os países vizinhos?

E se, por ventura, houver algum surto? Claro, o vírus 
da aftosa pode ser transmitido pelo ambiente. Teremos 
vacina em estoque para tomar medidas rápidas e eficazes? 
São muitas perguntas sem respostas claras. Não consigo 
entender para que acelerar esse processo, sendo que o 
programa de vacinação obrigatória funciona muito bem. 
O tempo dirá se vamos comemorar vitória ou vamos la-
mentar uma dolorosa derrota.

o

visão

pcm@biolabfarma.com.br 
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a suplementação para bovinos
no período seco

Coriolano Xavier
Jornalista, publicitário, membro do conselho científico agro sustentável (ccas) e professor da espm

coriolano.xavier@agriculturasustentavel.org.br

esses tempos de marasmo da eco-
nomia brasileira (e ainda bem que 

tem o “agro” para contrabalançar 
positivamente), estamos sempre pre-

cisando de notícia boa, principalmen-
te aquelas com potencial de se projetar 

para o futuro. Na última Agrishow, em 
Ribeirão Preto (SP), entre tantas boas novas, uma 
chamou atenção: uma instituição fi nanceira coope-
rativa (Sicredi) protocolou quase 400 propostas de 
fi nanciamento, com intenção de crédito de R$ 142 
milhões e representando aumento de 25% em rela-
ção aos créditos que contratou no evento anterior, 
em 2018.

O montante nem é tão importante aqui (embora 
representativo), mas sim o movimento ascendente e 
a atitude dos tomadores (entre eles grande fatia de 
produtores médios e menores) de investir em tecno-
logia. E não foi um fato isolado, pois a mesma ins-
tituição cooperativa foi o agente fi nanceiro que mais 
liberou recursos do BNDES pelo Pronaf, em 2018, 
alcançando perto de 20 mil operações e aumentando 
seus limites operacionais em 42%, naquele banco de 
desenvolvimento, na safra 2018/2019.

O ótimo dessa história é que a fatia ponderável 
desses recursos tem como endereço áreas de atua-
ção de cooperativas, estimulando a geração de renda 
e o crescimento sustentável de sistemas de produção 
familiar, irrigando assim o aumento de atividades (e 
também de tecnologia e bem-estar) em estratos de 
produtores de médio e menor porte. Agricultura fa-
miliar assertiva, reforçando seu estratégico papel na 
capilaridade da produção e do abastecimento alimen-
tar, por todo o país.

Um caso virtuoso. Nele, outro dado interessante: 
nos últimos dez anos (2008-2018) a mesma institui-
ção fi nanceira cooperativa aumentou seu número de 
agências pelo país em 57% e de associados em 185%, 
chegando a mais de quatro milhões. Números ex-
pressivos, que se alinham ao dinamismo do próprio 
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agro, que no mesmo período avançou área plantada 
na casa dos 30% e produtividade na casa dos 90%. 
Bem distante do acanhado desempenho de nosso 
PIB no período, que avançou apenas 0,7% ao ano, 
em média.

Ainda bem que temos essa energia brotando na 
agricultura familiar, nos produtores de médio porte e 
no cooperativismo. Gente que corria o risco de fi car 
à margem da agricultura de tecnologia exponencial 
desse século 21 e que agora está olhando o merca-
do como desafi o e oportunidades, tentando construir 
um caminho singular. Na aparência, o aumento de 
crédito do Sicredi, durante a Agrishow, foi um fato 
fi nanceiro simples; mas por trás dele se insinua uma 
história inspiradora. Tomara que ela se propague ain-
da mais no campo, e também para outros setores da 
economia.

N
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genética nos torneios leiteiros

Gabriel Villa Verde
gestor de negócios

o ano do centenário da ExpoZebu não po-
dia faltar emoção, grandes disputas e altas 
produções. A evolução produtiva e o me-
lhoramento genético promovidos pelos sele-

cionadores ao longo dos anos fi cam eviden-
tes ante as marcas estabelecidas nesta edição 
histórica da maior feira de zebu do mundo.  

O primeiro torneio ofi cial realizado pela ABCZ aconteceu 
no ano de 1979, marcando o início de uma das competições 
mais tradicionais do país. A primeira matriz a registrar seu 
nome na história foi Hamadã de Brasília, produzindo 19,620 
kg/leite por dia. Com o passar do tempo, a pressão de seleção 
se intensifi cou com o desenvolvimento de técnicas de biotec-
nologia reprodutiva e aumento do número de criadores da 
raça dedicados a selecionar animais de origem zebuína mais 
produtivos, adaptados e efi cientes.

Este movimento fez com que a ExpoZebu se tornasse um 
grande encontro de criadores e interessados de todo o mundo, 
sendo considerada atualmente como a maior vitrine para re-
banhos leiteiros zebuínos e cruzamentos, agregando valor às 
campeãs, suas linhagens e rebanhos produtores, tendo em vis-
ta o grau elevado de competividade e importância do torneio.

Todos os criadores levam seus principais destaques. No 
caso do torneio, vale destacar que este trabalho começa um 
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ano antes, fazendo a apartação, acasalamentos e início dos 
protocolos reprodutivos programando os partos das matrizes 
a serem desafi adas durante a exposição mais aguardada. 

Nos últimos 39 anos da ExpoZebu, apenas dez criatórios 
conquistaram o Grande Campeonato do Torneio com ani-
mais fruto do seu próprio trabalho de seleção. Em 2019, a 11ª 
fazenda a realizar tal feito foi a Fazenda Uberaba, localizada 
no município de Paraopeba (MG), próxima à Belo Horizonte 
(MG). A propriedade é de Eurípedes José da Silva, empresário 
e pecuarista que deu a sua fazenda o nome da cidade em que 
se criou, em uma época que apenas visitava a feira e admirava 
os animais, trabalhando de engraxate de botas e sapatos dos 
pecuaristas.

Com uma biografi a admirável, persistência e determina-
ção, Eurípedes desde o início investiu pesado para agregar ao 
seu plantel animais que realmente se destacavam pela força 
leiteira, títulos e recordes de produção. A coroação deste tra-
balho de melhoramento vem pelo leite de Jurema FIV Fube 
(Jaguar TE do Gavião x Havana de Brasília) que produziu mé-
dia de 65,880 kg/dia e pico de 74,620 kg/leite, colocando a 
Fazenda Uberaba em um seleto grupo de criadores que além 
de expositor também foi o criador da Grande Campeã do Tor-
neio leiteiro da mostra centenária, um sonho para todos os 
selecionadores.

N
leite

gcfarmconsulting@gmail.com

Jurema FIV Fube 
(Jaguar TE do Gavião x Havana de Brasília), 

que produziu média de 65,880 kg/dia e foi 
campeã do Torneio Leiteiro da ExpoZebu 2019

Marcelo Cordeiro
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@ e genética prontas para decolar!!!

Eduardo Muniz de Lima “Mineiro”
médico veterinário especialista em produção de ruminantes, mBa em gestão empresarial, 

mastermind aliança agrotalento e diretor da central de receptoras minerembryo

pecuária está prestes a viver uma revolução. 
Alguns indicadores de 2019 mostram que 
chegou a hora da virada na pecuária. Os 
preços de @ vêm fi rmes no ano, e agora 
em ritmo de ascensão acelerada. Os cená-
rios para confi namento são os melhores 
dos últimos anos e a compra de genética 
ainda na fase de baixa se mostra diferen-

ciada na carteira de investimentos.
O valor da @ de boi vem amargando valores his-

toricamente muito baixos, principalmente nos últimos 
2,5 anos, mas, agora nota-se uma rampa de ascensão e 
virada de ciclo pecuário. Hoje (28/5/19) temos um boi 
futuro para out/19 de R$ 164 por acompanhar ainda o 
físico, mas com forte tendência de alta para talvez bater 
a casa dos R$ 170.

Vários fatores estão infl uenciando positivamente 
como a virada do ciclo pecuário e os aumentos das ex-
portações (53,5% de aumento frente a abril de 2018). 
Principalmente para a China, com problema de Peste 
Suína Africana que obrigou o abate de 25 a 30% de 
todo seu estoque de suínos e agora com as reservas 
baixas vão ao mercado comprar num preço mais eleva-
do para não ocorrer desabastecimento e a carne bovina 
surge como substituto e o Brasil como opção única em 
volume de imediato.

Também o cenário do confi namento mostra vanta-
gens competitivas não encontradas em anos anteriores 
como milho e soja mais baixas e sem perspectiva de su-
bida acentuada. A compra de boi magro, com uma @ 
ainda estável, se faz com volume e preços convidativos. 
Além disso, as condições climáticas ajudaram muito, na 
maioria dos estados, para a produção de boa forragem 
para a silagem.

Dentro de todo este cenário otimista para o reba-
nho comercial de corte no Brasil, vemos que na ponta 
da genética encontramos oportunidades ainda melho-
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res. Estamos vindo de três anos de diminuição contí-
nua de preços de bezerro e agora os sinais são claros 
de virada de ciclo e quem tiver animais geneticamente 
superiores em seus plantéis irá sair na frente. Esta in-
versão de valores já foi certifi cada na melhor ExpoZe-
bu dos últimos cinco anos realizada em Uberaba (MG) 
agora em maio, onde houve acréscimo de 48,8% de fa-
turamento e 26,5%  na oferta (fonte DBO) em relação 
ao ano anterior. 

Mas, isto no mercado nacional ainda não se soli-
difi cou, sendo a grande oportunidade do momento 
adquirir genética, com preços ainda acessíveis, de re-
banhos realmente melhoradores e que fazem avaliação 
genética séria. Se pegarmos as principais carteiras de 
investimentos no mercado fi nanceiro talvez nenhuma 
se iguale ao da compra de genética neste momento. 

A hora é agora!!!

A
MerCado

diretoria@minerembryo.com.br
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em Foco

São como veias, serpentes

Os rios que trançam o coração do Brasil

Levando a água da vida

Do fundo da terra ao coração do Brasil

Gente que entende

Que fala a língua das plantas, dos bichos

Gente que sabe

O caminho das águas, das terras, do céu

Velho mistério guardado no seio das matas sem fim Sérgio Reis

Foto Roberto Mattos
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