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A capa dessa edição foi pensada 
para expressar a força do senepol, 
que avança a passos largos para o 
futuro da pecuária brasileira sob o 
comando da ABCB Senepol. 

Foto Fábio Fatori
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Mais um ano é descortinado diante de nossos olhos. 
Com ele chegam novos desafios e barreiras ao longo do 
trajeto. Enquanto caminhamos em direção ao futuro, obs-
táculos aparecem para se impor. Porém, um antigo ditado 
faz lembrar que a hora mais escura da noite é aquela mais 
próxima do nascer do sol. 

Temos fé que, com determinação e trabalho sério, ne-
nhuma barreira é suficiente para deter o crescimento do 
agronegócio brasileiro. Por isso, não acreditamos que 
crise anunciada nenhuma possa acabar com a força que 
emana do nosso campo. Não há quem possa com a nos-
sa agropecuária. 

Constatamos isso diariamente enquanto produzimos 
essa edição, e já trazemos logo no início alguém que sabe 
do que fala: Adir e Paulo Leonel, do Grupo Adir, contam 
sobre o futuro do nosso negócio. Se eles continuam apos-
tando alto, quem somos nós para desacreditar? 

Também trazemos em primeira mão uma reportagem 
sobre o 1º Encontro de Criadores de Nelore. Lá ficou ní-
tido que o setor está empenhado em se unir para ir mais 
longe. Além disso, publicamos ainda os resultados dos pri-
meiros eventos do ano, como a Expoinel Mineira e a Show 
Rural Coopavel.

Você ainda lê nas próximas páginas tudo sobre o futu-
ro da associação que representa o gir leiteiro, a ABCGil; 
uma reportagem sobre a raça canina australian cattle dog; 
os avanços do Brasil rumo à sustentabilidade; e as últimas 
novidades para o mercado do leite e da carne. 

O anO dOs 
desafiOs

CLáUDia MonTeiro
Diretora comercial

claudiapecuariabrasil@gmail.com

Senepol em novo ComAndo

GenÉTICA BolIvIAnA no BRASIl

lIdeRAnÇA Jovem, RApHAl ZolleR

apresentação
ZZn PereS
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Municípios brasileiros que aparecem nessa edição 

Álvares machado (Sp)
Araxá (mG)
Balneário Camboriú (SC)
Barretos (Sp)
Bauru (Sp)
Bragança paulista (Sp)
Brasília (dF)
Campo Grande (mS)
Cascavel (pR)
Cuiabá (mT)
Franca (Sp)

deSTInoS InTeRnACIonAIS

RolIm de mouRA (Ro) 
Abate angus

GuARAmIRAnGA (Ce) 
produção de leite A2

mARIAnópolIS (To) 
Semiconfinamento 

ATIBAIA (Sp)
os melhores 
australian cattle dogs 

pecUÁrIa
De onDe

Goianira (Go) 
Guaramiranga (Ce)
Ibiúna (Sp)
Imperatriz (mA)
Itapetininga (Sp)
Juazeiro (BA)
londrina (pR)
maringá (pR)
mirassol (Sp)
monte Azul paulista (Sp)
ourinhos (Sp)

palmeira das missões (RS)
paragominas (pA)
paranavaí (pR)
piracicaba (Sp)
porangatu (Go)
potiraguá (BA)
presidente venceslau (Sp)
passos (mG)
Ribeirão preto (Sp)
Salvador (BA)
Santos (Sp)

São Carlos (Sp)
São Gonçalo do Amarante (Ce)
São paulo (Sp)
São Sebastião do paraíso (mG)
Serrana (Sp)
Teresina (pI)
Tupã (Sp)
uberaba (mG)
uberlândia (mG)
vale do paraíba (Sp)
vitória da Conquista (BA)

Bolívia
Cabo verde
Canadá
Caribe
Colômbia 
Coréia do Sul
Costa Rica 
Guiné Bissau
Indonésia

Japão
méxico
moçambique
panamá
paraguai
Rússia
São Tomé e príncipe
Taiwan



#pecBR | janeiro/fevereiro 201710 11janeiro/fevereiro 2017 | #pecBR



#pecBR | janeiro/fevereiro 201712 13janeiro/fevereiro 2017 | #pecBR

colaboraDores

TATIAnA FReITAS

BoI e BeeF mIlk BRASIl ASSeSSoRIA

CAmIlA e CARlA pRAdo

Juntos há mais de seis anos, Celso Menezes e Davi 
Roberto Oliveira (Boi) são a Boi e Beef  Milk Brasil, 
referência em assessoria agropecuária. Colaboram 
constantemente com a revista.

As irmãs são apaixonadas pela raça 
tabapuã, e sempre nos enviam as me-

lhores novidades e fotografias da raça. 
Camila é fonoaudióloga e fotógrafa, en-
quanto Carla é jornalista e assessora de 

comunicação da Associação Brasileira 
dos Criadores de Tabapuã (ABCT). 

Jornalista do agronegócio, trabalhou por 
seis anos na Alfapress, de onde colaborou 
com nossa redação, e agora se lança ao 
novo desafio de participar da equipe de 
Comunicação do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (Ital), em Campinas.
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pecuária em  rede
Use a hashtag #pecBR e apareça aqui!

@fazenda.vitoria

@pnicolielo

@instabianca.rodrigues

@_cbellon

@fazenda_medalha_milagrosa

@queijodalagoamg

@netinhojcn

@leonardofrauzino

@oficialfredderico@cacanatividade

@neloredajaragua

@rogvicentini

#pecbr
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Use a hashtag #pecBR e apareça aqui!

@zpzootecnistas

@harasquatroirmaos @estanciafrancisco3g @grupocaboverde

@ornadodoleblon @carneanguscertificada

#pecbr
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pecUÁrIa InDIcapecUÁrIa InDIca

FOrT UP

CALM-NEW 5.000 

LONG rANGE

Único multimineral injetável associado 
a um endectocida do mercado, o 
medicamento da virbac auxilia no controle 
de parasitas em bovinos. 

Preço sob consulta 
Suplemento para equinos da vetnil 
indicado para auxiliar no manejo 
de animais arredios ou que sofrem 
constantemente de estresse. 

R$118 (400g)

lançado 
recentemente 
pela merial, o 

antiparasitário protege 
bovinos por até 150 

dias e tem carência de 
28 dias. 

R$19 (dose)

SAÚDE ANIMAL
os últimos lançamentos em 

tratamento e prevenção 

bOVIGEN rEPrO TOTAL SE

desenvolvida para doenças virais e 
bacterianas, a vacina previne 15 cepas 
de enfermidades que causam problemas 
reprodutivos. 
Preço sob consulta
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cachaÇa seRTaneja 

R$ 220 (700 ml) 

SE O AMOr TIVEr LUGAr 

Com produção musical de neto 
Schaefer, direção de Filipe Ratz 
e produção da California media 

House, a dupla sertaneja 
Jorge & mateus acabou 
de lançar sua nova música 

e clipe: Se o amor tiver lugar. 
Com autoria de neto Schaefer, 
Renan valim e eduardo valim, a 
canção está fazendo sucesso nas 
rádios de todo o país e já tem três 
milhões visualizações no Youtube. 

youtube.com/user/jemproducoes

 engenho Dom Tápparo, de Mirassol (SP), apresenta a bebida 
que nasceu de um grande encontro com os cantores Leonardo e 
Eduardo Costa: a Cachaça Cabaré, homônima do disco de maior 
sucesso da dupla. Envelhecida por 15 anos em tonéis de carvalho 
europeu e envasada em garrafa de design francês, a bebida leva 
todo o estilo da turnê que conquistou o Brasil. Os dois mundos – a 
música e a cachaça - têm muito mais intimidade e aproximação 

do que é possível imaginar. No ritmo de Leonardo e Eduardo Costa, o 
engenho encontrou elementos essenciais que devem existir em harmonia 
na música: são combinações infinitas de sons, tons e ritmos. A Cachaça 
Cabaré também adota elementos essenciais que proporcionam harmonia 
ao resultado final, dentre eles o sabor, o visual, a sensação na boca, o aroma, 
a história, percepção, o toque do produtor e a inspiração. 

O
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Bolsa de 
Mercadorias 
A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 
(ABCZ) apresentou em seu site um novo ser-
viço, exclusivo para seus associados: a Bolsa de 
Mercadorias ABCZ. Pelo serviço serão divulga-
dos, de forma simples, os preços de diversos pro-
dutos agropecuários que impactam diretamente 
nos custos de produção das fazendas. Assim, 
com uma pesquisa atualizada dos valores pratica-
dos por fornecedores de todo o Brasil, o serviço 
destacará as ofertas e as condições de preços di-
ferenciadas para os associados da ABCZ. O ob-
jetivo é fazer valer a importância econômica dos 
selecionadores de raças zebuínas para conquistar 
vantagens em benefício dos próprios.

Nova diretoria 
para assogir
A Associação Brasileira dos Criadores de Gir (Assogir) 
será presidida a partir de agora pelo pecuarista João Gui-
lherme Pitanguy. A definição da nova diretoria ocorreu 
durante assembleia realizada em dezembro na sede da en-
tidade, em Uberaba (MG). Também foram definidas metas 
para 2017 e realizado o recadastramento dos associados.

Zoetis cresce 3%
Companhia global de saúde animal, a Zoetis registrou 
em 2016 receita de US$ 4,9 bilhões, um aumento 
de 3% em comparação com 2015. O lucro líquido 
foi de US$ 821 milhões. Já o lucro líquido ajustado 
foi de US$ 975 milhões – um crescimento de 10% 
na comparação com 2015, excluindo o impacto do 
câmbio. A companhia obteve, ainda, um crescimen-
to de 5% na receita operacional do ano, em relação 
ao mesmo período.

Blairo Maggi visita 
terra do ZeBu
Na segunda semana de fevereiro o ministro da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento esteve em Uberaba 
(MG) para abertura da 1ª Conferência Internacional 
CPLP - Desenvolvimento Econômico e Erradicação da 
Pobreza por Meio da Agricultura. O ministro também 
visitou a central de coleta de sêmen Alta Genetics.

Heverardo 
Carvalho, 
diretor da Alta, 
apresentou para 
Blairo todas as 
dependências da 
central e um dos 
principais touros, 
Rem uSp

gado exportado vivo
Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços, relativos a dezembro, apontam que o Brasil 
exportou 23,4 mil cabeças de bovino vivo, com fatura-
mento total de US$19,2 milhões. Na comparação com 
o mesmo período de 2015 houve aumento de 56,6% no 
volume de animais embarcados.



#pecBR | janeiro/fevereiro 201720 21janeiro/fevereiro 2017 | #pecBR

veNda de sêMeN 
deve crescer
A expectativa de crescimento do 
setor pecuário em 2017 também 
deve se concretizar no segmento 
de genética bovina, que trabalha 
com a previsão de 20% de aumento 
nas exportações de sêmen para os 
próximos cinco anos. A previsão é 
do presidente da Asbia, que acredita 
que as exportações devem dobrar 
neste período. 

MiNistros africaNos 
visitaM aBcZ
Quatro ministros de países africanos estiveram na sede da 
ABCZ em fevereiro para conhecer o trabalho de melhora-
mento genético da pecuária brasileira. Teodorico de Campo, 
representante da República Democrática de São Tomé e Prín-
cipe, Luisa Celma Caetano Meque, do Moçambique, Nicolau 
dos Santos, da Guiné Bissau, e Gilberto Correia Carvalho 
Silva, de Cabo Verde foram recebidos na sede da instituição 
pelos diretores Ana Cláudia Mendes e Fabiano Mendonça.

Sergio Saud, 
presidente da 
Associação Brasileira 
de Inseminação 
Artificial (Asbia), 
aponta o méxico como 
foco maior em 2017 
para esse mercado

suíNos eM alta
As cotações da carne suína atingiram recorde nominal em fe-
vereiro, com a carcaça especial fechando a R$ 7,99/kg no ata-
cado da Grande São Paulo – até então, o maior valor nominal 
era de R$ 7,93/kg, observado em novembro de 2014. O preço 
da carcaça especial subiu 3,3% em sete dias e 19,6% no mês. 
Já os negócios dos exportadores de carne suína mantiveram 
este ano o forte ritmo do segundo semestre de 2016.  Confor-
me dados levantados pela Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), os embarques do setor (considerando todos 
os produtos, entre in natura e processados) realizados em ja-
neiro totalizaram 64,3 mil toneladas, volume 36,4% maior que 
o efetivado no mesmo período do ano passado.

preço do leite 
soBe No rs
O preço de referência do leite teve recuperação 
em fevereiro no Rio Grande do Sul. Dados 
divulgados pelo Conseleite indicam alta de 
6,27%, levando em conta um valor projetado 
de R$ 1,0034 frente ao preço de R$ 0,9442 
consolidado em janeiro de 2017. 

cláudio saBiNo 
filho assuMe cargo 
de viacava
O zootecnista Cláudio Sabino Carvalho Fi-
lho foi anunciado o novo vice-presidente da 
ABCZ após o pecuarista Carlos Viacava ter 
renunciado ao posto em carta aberta, onde 
afirma “não ter encontrado o apoio dessa 
presidência e de nossa diretoria à maioria das 
inovações propostas, acredito ser dispensá-
vel a continuidade de minha permanência”. 
O nome de Cláudio Filho foi indicado pelo 
presidente da ABCZ, Arnaldo Manoel Ma-
chado Borges, aprovado pela diretoria e será 
referendado em assembleia. 
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exportação 
cresce eM 
jaNeiro
O ano começou positivo para 
a indústria brasileira de carne 
bovina, que registrou em ja-
neiro um faturamento de US$ 
436 milhões, com o embarque 
de mais de 112 mil toneladas. 
Em comparação com o mesmo 
mês de 2016, o crescimento 
foi de 16% em faturamento e 
de 13% em toneladas exporta-
das, segundo números divulga-
dos pela Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de 
Carne (Abiec).

lelião aNual 
carpa será eM 
seteMBro
No ano em que comemora 
46 anos de seleção, a Carpa 
Serrana promove a 30ª edição 
seguida do Leilão Anual Ne-
lore Carpa, que acontece no 
mês de setembro, no recinto 
de leilão do grupo, em Serra-
na (SP).

+ 12%
A JBS Paraguai registrou um 
aumento de 12% no volu-
me de exportações de carne 
bovina in natura em 2016 na 
comparação com o ano ante-
rior.  No mesmo período, a 
empresa também ampliou as 
vendas destinadas ao merca-
do interno, em 2,5%. Fatores 
internos e as boas condições 
verificadas no país contribuí-
ram para o resultado.

r$ 200 Milhões para 
agricultura faMiliar
No decorrer de 2016, a Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) aplicou R$ 197,5 milhões no apoio à 
comercialização da produção da agricultura familiar, por 
meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 
Os recursos, disponibilizados pelo Ministério do Desen-
volvimento Social e Agrário (MDSA) e pela Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário da Casa Civil, beneficiam quase 30 mil agricul-
tores vinculados a associações e cooperativas de 477 
municípios brasileiros.

Nova diretoria da 
girolaNdo toMa posse
A nova diretoria da Associação Brasileira dos Criadores 
de Girolando tomou posse em fevereiro, na sua sede em 
Uberaba (MG). O novo presidente da entidade, Luiz Carlos 
Rodrigues, destacou em seu discurso de posse que trabalha-
rá para defender os direitos dos produtos rurais e sugeriu a 
criação de Conselhos Estaduais do Leite, além de políticas 
públicas para limitar a importação de leite. 

A solenidade contou com a presença de centenas de criadores, 
lideranças do setor e autoridades políticas mineiras 

Melhor eMpresa de saúde 
aNiMal da aMérica latiNa
A Biogénesis Bagó, empresa que desenvolve e comerciali-
za produtos e serviços veterinários para rebanhos bovinos 
de carne e leite, recebeu o prêmio de Melhor Empresa 
Latino-americana do Setor Veterinário de 2016, da revista 
britânica Animal Pharm. Foi a segunda vez que a empresa 
conquistou o reconhecimento, especialmente devido ao seu 
trabalho diferenciado de pesquisa voltado para febre aftosa, 
raiva e desenvolvimento tecnológico de vacinas.
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Mapa coNfirMa apoio
para MapeaMeNto
geNôMico
O presidente da ABCZ, Arnaldo Borges, se reuniu 
com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, Blairo Maggi, que garantiu apoio à entidade nos tra-
balhos de mapeamento genômico de zebuínos. O pro-
jeto Genômica Aplicada à Seleção das Raças Zebuínas 
foi entregue em dezembro pela diretoria da ABCZ ao 
ministro e propõe o subsídio público (estimado em R$ 
2,5 milhões) para a formação de uma plataforma base 
de mapeamento genômico dos touros mais utilizados no 
país para que, em um segundo momento, os criadores 
sejam estimulados e envolvidos no financiamento par-
ticular da genotipagem dos seus animais. O Mapa ainda 
não divulgou o montante que irá destinar à ação e o 
cronograma de liberação de recursos.

olhos do paNtaNal 
Com o objetivo de divulgar as belezas naturais e a diver-
sidade do Pantanal, a FMC Agricultural Solutions e o 
Ministério da Cultura lançam o livro Olhos do Pantanal, 
de autoria do fotógrafo Tiago Marcelino. O título é par-
te integrante do projeto “Publicação de Livros Fotográ-
ficos – Pantanal, Mata Atlântica e Pampas”, do Pronac, 
nº 1410573 - aprovado na Lei Nacional de Incentivo à 
Cultura do Ministério da Cultura. A distribuição é gra-
tuita e está sendo direcionada a bibliotecas públicas e 
centros de cultura. O livro está disponível no link goo.
gl/DPgcdu para apreciação e download.

o roteiro foi o da mT-060, também conhecida por rodovia Transpantaneira

Tiago marcelino

19 Milhões de 
eMpregos
O agronegócio brasileiro emprega 19 milhões de 
pessoas, segundo estudo divulgado pelo Centro 
de Estudos de Economia Agrícola da Escola Su-
perior de Agricultura Luiz de Queiroz (Cepea/
Esalq), de Piracicaba (SP). Os números se refe-
rem ao total de trabalhadores no campo e nas 
empresas ligadas à cadeia do agronegócio. São 
elas as empresas que fornecem os insumos para 
o campo e as que compram a matéria-prima e fa-
zem o processamento para a colocação no mer-
cado. O setor do agronegócio que mais emprega 
é o da agricultura familiar, com 11,5 milhões de 
trabalhadores.

+ 100%
Segundo ranking da Food and 
Agriculture Organization (FAO), 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Brasil é o 12º 
principal produtor aquícola do 
mundo (sendo países asiáticos 
em oito posições anteriores). Até 
2025, a previsão da organização 
é que a produção de pescados 
cresça 104% no Brasil.

pesquisa prova: 
touros po são 
Melhoradores
Estudo conduzido pelo Departamento de Pesqui-
sa e Melhoramento Genético da ABCZ com-
provou a superioridade dos touros PO nelore. O 
levantamento mostra que quase 75% da popu-
lação de animais puros nascidos em 2014, que 
receberam registro definitivo (RGD), estão entre 
os 30% melhores animais de toda a raça, consi-
derando o iABCZ. O levantamento foi feito com 
base no banco de dados da entidade e também 
mostrou outros resultados que atestam a evolução 
genética do zebu: em 2001, apenas 18,61% dos 
touros com RGD estavam classificados até Top 
30%. Entre os animais nascidos em 2014, o índice 
foi de quase 75%.
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grupo adir exporta 
sêMeN para costa rica
Atento aos anseios do mercado mundial pela genética 
desenvolvida no Brasil, o Grupo Adir foi em busca dos 
protocolos sanitários para exportação, contando com a as-
sessoria da Central Bela Vista. Em fevereiro, exportaram 
material para Costa Rica e, em breve, mais países, como 
Colômbia e Panamá, também receberão essa genética. 

aNcp se prepara 
para 2017
A Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores 
(ANCP) realizou a sua primeira reunião de consulto-
res de 2017 na última semana de janeiro. O evento, que 
contou com a participação de 40 pessoas, entre consul-
tores e pesquisadores, foi realizado no auditório Arnal-
do Zancaner, na sede da entidade, em Ribeirão Preto 
(SP). O encontro teve como objetivo atualizar conhe-
cimentos técnicos, apresentar novas tecnologias, suas 
aplicações e embasamentos científicos, e contou com 
palestras, treinamentos e discussões.

geNôMica 
girolaNdo eM 
teste
A raça girolando já começou a utilizar as 
ferramentas da seleção genômica para tes-
tar seus reprodutores. Isso permitirá redu-
zir consideravelmente o tempo de avaliação 
dos animais e colocar rapidamente no mer-
cado touros de alta qualidade genética. Os 
primeiros reprodutores da raça genotipa-
dos pelo Programa de Melhoramento Ge-
nético da Raça Girolando (PMGG) estão 
sendo avaliados na 5ª Prova de Pré-Seleção 
de Touros. São 69 animais, que desde no-
vembro do ano passado estão no Centro de 
Performance Girolando (CPG), localizado 
no campus do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mi-
neiro (IFTM), em Uberaba.

Novo gereNte Na crv
A CRV Lagoa anuncia o novo gerente do PAINT, progra-
ma de melhoramento genético para bovinos de corte, e 
Centro de Performance CRV Lagoa, mais completo teste 
de performance brasileiro. O zootecnista Cassiano Pelle, 
formado pela Universidade Estadual de Maringá (PR), 
com MBA em Gestão do Agronegócio pela ESALQ/USP, 
já atuou no mercado de nutrição animal e nos últimos anos 
trabalhou em outros programas de melhoramento genéti-
co. A chegada do especialista mar-
ca novos investimentos para que 
o PAINT e o CP CRV Lagoa 
ampliem suas participações no 
mercado brasileiro.

Cassiano pelle é zootecnista 
especialista em agro

alta iNveste No 
curraleiro
A Alta está empenhada em recuperar o curraleiro pé 
duro, considerada a raça mais antiga do Brasil. É um 
taurino adaptado, altamente resistente às plantas tóxi-
cas do Cerrado, uma opção para cruzamento industrial, 
e com dupla aptidão: carne e leite. Na Central já há 
animais para coleta e comercialização.  Estudos reali-
zados pela Embrapa Meio Norte demonstraram que 
esses animais, em cruzamento industrial com nelore, 
obtiveram um ganho superior de até 45kg a mais, so-
bre o gado puro nelore, demonstrando alta capacidade 
de produção de carne.
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porteira aBerta

pró-geNética coMo 
política púBlica
A ABCZ  apresentou ao Ministro da Agricultura e 
Pecuária, Blairo Maggi, um projeto para transformação 
do Pró-Genética em uma política pública nacional. O 
pedido tem sido reforçado e defendido por deputados 
federais da bancada ruralista em Brasília (DF), e aguar-
da resposta. 

pela proposta da ABCZ, o governo federal subsidiará 50% dos touros melhoradores para 
pequenos produtores e possibilitará o financiamento da outra metade do valor

sarita rodas é priMeira 
coNselheira do 
fuNdecitrus
A primeira mulher eleita para o Conselho Deliberativo 
do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) é 
o exemplo de que o agronegócio está se adaptando 
aos novos tempos. Sarita Junqueira Rodas, 33 anos, 
presidente do Conselho do Grupo Junqueira Rodas, 
de Monte Azul Paulista, foi eleita membro do grupo 
em setembro de 2016, se tornando a primeira presença 
feminina – e também a mais nova – no Conselho.

Sarita também é pioneira na 
seleção de tabapuã

aNgus otiMista
O pecuarista gaúcho José Roberto 
Pires Weber foi reeleito para presidir 
por mais dois anos a Associação Bra-
sileira de Angus. A nova diretoria do 
biênio 2017/2018 também conta com 
a experiência do mineiro Paulo Mar-
ques como vice-presidente. Apesar das 
dificuldades e da falta de estabilidade no 
cenário político, Weber confia que, no 
segundo semestre de 2017, a economia 
brasileira deve voltar a crescer. 

A previsão de atingir 1 milhão de cabeças/ano em 2020 deve ser alcançada 
bem antes disso, projeta José Roberto Weber

aNgus dá iNício a 
aBates eM roNdôNia
 Depois de consolidar a produção de cortes de 
alta qualidade em outros oito estados brasileiros, 
o Programa Carne Angus Certificada chegou a 
Rondônia marcando sua expansão na região Nor-
te do Brasil. O primeiro abate oficial foi realizado 
no final de novembro no frigorífico da Minerva 
Foods no município de Rolim de Moura (RO).

o lote pertencente a um mesmo criador teve 240 animais meio-sangue 
certificados e marca o início do trabalho com os pecuaristas no estado

Fábio medeiros
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Mapa liBera 
registro de 
rótulos coM 
sisteMa eletrôNico
Dando sequência à política de desburocratiza-
ção que norteia o Programa Agro+, o Ministério 
da Agricultura implementou simplificações no 
processo de registro, renovação, alteração, audi-
toria e cancelamento de registro de produtos de 
origem animal produzidos por estabelecimentos 
ligados ao Serviço de Inspeção Federal (SIF), 
entre eles os lácteos. Segundo a Instrução Nor-
mativa 1/2017, publicada no dia 18 de janeiro 
no Diário Oficial da União, produtos que têm 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualida-
de (RTIQ) aprovado ou que estejam homologa-
dos pelo Riispoa podem pedir automaticamente 
registro para novos rótulos. Até então, o proces-
so era feito com base em análise dos processos 
de rotulagem um a um, o que geralmente levava 
meses até a liberação final.

marcelo Ártico passou a diretoria da entidade para Júlio laure 

taBapuã teM Novo 
presideNte
A Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã 
(ABCT) elegeu o pecuarista e advogado Júlio Chris-
tian Laure para presidir seus trabalhos até 2019.  A 
solenidade de posse aconteceu no dia 15 de fevereiro, 
no Salão Nobre da ABCZ, em Uberaba (MG).  O 
sucessor de Marcelo Ártico foi eleito, em  chapa única, 
no dia  9 de dezembro, juntamente com os vice-presi-
dentes João Trivelato Neto, José Coelho Vitor, Sabino 
Siqueira da Costa, Francisco Medeiros e Fernando de 
Oliveira Santos. 
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entrevIsta

O fuTuRO 
dO nOssO 
neGóciO

AdIR e pAulo leonel

A
dir do Carmo Leonel é respeitado como um 
grande nelorista por onde quer que passe. Há 
mais de 50 anos selecionando nelore a campo, 
ele é um defensor da pureza racial e preza por 
uma raça que possa contribuir para produção 
de carne mundial. Além da Estância 2L que 
comanda ao lado do filho Paulo em Ribei-
rão Preto (SP), o selecionador também tem 
uma casa dentro da meca sagrada do zebu, o 

Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG). Com vista 
direta para pista de julgamentos, a família Leonel já as-
sistiu muitos campeões desfilarem a beleza do nelore. 
Porém, Adir e Paulo acreditam que hoje a raça sofre 
com alguns equívocos de seleção, mas continuam apos-
tando nela para construir o futuro do país. 

GuSTAvo mIGuel

Diante de um cenário desafiador, o pecuarista 
brasileiro está sendo artista na tarefa de alimentar 
o mundo. o nelore é personagem principal nessa 
trama, e tem constantemente protagonizado 
discussões sobre o futuro de nossa história 
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Pecuária Brasil . Qual o caminho para 
pecuária brasileira alimentar o mundo 
e fazer do nelore a fonte de proteína 
mundial? 
Adir Leonel . O caminho é produzir o mes-
mo gado de 100 anos atrás. Na nossa sele-
ção, unimos raça com produtividade. Um 
animal que vive no campo, de alta produção, 
que dá sustentação ao criador. Não é o cria-
dor que tem que sustentar o animal, e sim o 
animal sustentá-lo. Do contrário, é impossí-
vel produzir carne. 

Paulo Leonel . 
Precisamos fazer 
um gado que pro-
duza mais com 
menos custo. Este 
é o caminho do 
sucesso, um gado 
para a realidade 
do Brasil. Um 
gado adaptado 
aos mais diferen-
tes sistemas de 
produção, sem 
artificialismos. Te-
mos que investir 
em genética sus-
tentável e em um 
gado adaptado.
 
PB . Pensando 
na situação atu-

al da raça nelore, como você avalia o 
futuro dela? 
PL . A raça nelore atravessa um momen-
to delicado. Grande parte dos criadores 
produziram um animal fora da realidade 
do Brasil central e isso trouxe aumento de 
custos e, automaticamente, diminuição de 
receita. A raça nelore tem que ser revista. 
Precisamos buscar a experiência de quem 
contribuiu para a pecuária nacional.

PB . Como você enxerga os programas 
de avaliação da raça? Como poderiam 
ser melhorados, em sua opinião? 
PL . Os programas de avaliação estão sem 
rumo, buscando desempenho e esquecen-
do a produção de carne, padronização dos 
rebanhos e de carcaça, que é a exigência 

principal na ponta final na cadeia consu-
midora. Somente com a participação e 
orientação do pecuarista verdadeiro nos 
programas poderão reverter isso.

PB . Em dez anos, o número de par-
ticipantes e animais nas exposições 
caiu consideravelmente, assim como 
os leilões estão menos movimentados. 
Por que isso aconteceu, e como rever-
ter a situação?
AL . Acontece porque existe uma dis-
sonância. O gado de pista não é mais o 
mesmo gado do campo. E, no entanto, 
deveria ser um só. 
PL . A pista ficou desconectada do pas-
to. O gado ficou exigente e o preço final 
do boi gordo é pequeno. Aumentaram os 
custos de produção e não a receita, a falta 
de resultado do comprador levou a essa 
queda nos leilões e exposições. Para rever-
ter, temos que buscar a solução na realida-
de e isso só o criador de raiz tem.

PB . As despesas e custos não param 
de subir e é difícil fechar a conta no fi-
nal do mês, mas o pecuarista brasileiro 
tem conseguido se superar. Como fazer 
essa matemática sair lucrativa quando 
o assunto é seleção de nelore? Ou seja, 
como ganhar dinheiro com a raça?
AL . É necessário chegar a um gado que 
se sustente, que pague as contas. Produ-
tividade é a palavra chave. Não adianta 
usar de artificialismos na pista se depois 
de vendido o animal não conseguir so-
breviver no campo. Para chegar nesse 
animal, direcionamos toda seleção para 
produtividade, avaliando constantemente. 
Promovemos um abate técnico por ano, e 
monitoramos de perto a qualidade de pro-
dução. Se não for produtivo, não serve. 
PL . Da mesma maneira como alimen-
taremos o mundo, e só é possível assim: 
com um animal que produza na realidade 
do país. Sem inventar a roda. Alguns estão 
tentando fazer um gado para outra reali-
dade, para outro país, e, nesse momento, 
com essa remuneração e com estes custos 
de produção, não pode dar certo. A receita 
é outra.
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Senepol
em novo 
comando
criadores da raça dobraram o tamanho do plantel nacional 

em quatro anos, e agora se preparam para crescer mais sob o 
comando do novo presidente da abcb senepol 

 dIvulGAÇão
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A
raça que chegou ao Brasil há 17 anos, vem 
ocupando espaço crescente no rebanho 
nacional, o que pode contribuir, e muito, 
com a pecuária sustentável. Para ter uma 
ideia do avanço do gado vermelho ori-
ginário das Ilhas Virgens (Saint Croix, 
no Caribe), o total de animais regis-
trados pela Associação Brasileira de 

Criadores de Bovinos Senepol (ABCB Senepol) alcançou 
55,8 mil cabeças em 2016, um aumento de 130,7% em 
relação a 2012. 

2016 foi um grande momento para a raça. O ano en-
cerrou as duas gestões consecutivas de Gilmar Goudard 
frente à ABCB Senepol, cargo assumido pelo pecuarista 
em 2012. Agora, a entidade é conduzida pelo médico ve-
terinário e pecuarista Pedro Crosara, eleito em janeiro em 
chapa única. O grande desafio será manter o ritmo de cres-
cimento da raça.

No último ano, o total de exemplares Pura Origem (PO) 
registrados pela entidade cresceu 39% em comparação a 
2015, e a raça chegou a novos estados: Piauí, Ceará e Santa 
Catarina. No Brasil, hoje existem criadores da raça em pratica-
mente todos os estados. Em 2011 eram 94 sócios, e em 2016, 
489. Calculando os criadores não associados, são mais de 700 
pecuaristas país adentro apostando na raça. 

De acordo com a Associação Brasileira de Insemina-
ção Artificial (Asbia), a produção de sêmen também teve 
crescimento no período. Em 2013, foram comercializadas 
63,7 mil doses; já em 2015, foram 236,8 mil, demonstran-
do o forte interesse do mercado por essa genética. Além 
disso, a ABCB Senepol obteve uma evolução de ativos de 
103%, no período entre 2015 e 2016, e aumento de 12% 
do passivo. Isso permitiu que receitas superassem as des-
pesas em 24% no ano de 2016.

“Foram duas gestões repletas de importantes conquis-
tas, muitas ações realizadas, além de outros projetos inicia-
dos que devem ser aproveitados e trabalhados a partir de 
agora, sempre com a ideia de colocar o senepol no topo 
da pecuária brasileira”, explica Gilmar, que deixou a presi-
dência e assumiu o cargo de vice-presidente da associação.

Os leilões também prosperaram. Em 2011, foram pro-
movidos 12 pregões, uma média de um por mês. Em 2016, 
foram 54, mais de um por semana, em média. A recei-
ta dos remates cresceu 10% em relação ao ano anterior 
e vendeu 4,5 mil lotes a mais de R$ 55,6 milhões. Isso 
representa 28% do faturamento total de leilões de tau-
rinos de corte do país.

nova diretoria da entidade tem o desafio de manter o crescimento 

Gilmar Goudard passa a presidência da ABCB Senepol para o médico veterinário e 
pecuarista pedro Crosara, do Senepol Santa luzia 
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futuro
Para os próximos anos, a expectativa é a realização 

de projetos envolvendo toda a cadeia produtiva da car-
ne e também o consumidor final. Além disso, a ABCB 
Senepol pretende desenvolver parcerias com os meios 
acadêmicos e de pesquisa para gerar novas tecnologias 
para aprimorar o processo de seleção da raça. 

“Temos o compromisso, junto com a diretoria re-
cém-eleita, de continuar o trabalho executado pela ges-
tão anterior e realizarmos ações que permitam conso-
lidar a raça. Temos a expectativa de manter o ritmo de 
expansão, mesmo considerando o momento desafiador. 
Isto porque está claro que a ferramenta genética cha-
mada senepol é parte da solução para que a pecuária 
ajude o Brasil a sair deste cenário recessivo. A raça traz 
muitos benefícios para o criador e também para uma 
pecuária eficiente, de ciclo curto, sustentável, aquela que 
produz alimento nobre, saudável, nutritivo e de elevada 
qualidade”, garante o novo presidente da entidade, Pe-
dro Crosara. 

Segundo ele, serão desenvolvidos projetos em qua-
tro frentes: pesquisas para demonstrar cientificamente 
as qualidades do senepol; promoção do desenvolvimen-
to sustentável e contínuo da raça; otimização dos siste-
mas, processos e atendimento aos associados; e, tam-
bém, proporcionar maior intercâmbio entre associados 
e diretoria.

“Temos muito trabalho pela frente e me sinto grato 
e feliz pelo desafio. Precisamos de maior participação 
junto a outros players do agronegócio, demostrando 
quais são os benefícios da raça para a produção de carne 
nutritiva, saudável e saborosa”, afirma o presidente, que 
estará à frente da associação até 2020.
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O primeiro pilar de trabalho da entidade nos pró-
ximos anos diz respeito às pesquisas científicas que 
irão continuar comprovando o potencial genético 
produtor da raça. Já existem trabalhos em andamento 
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e ou-
tras parcerias com instituições científicas estão cami-
nhando, como Embrapa e da Universidade do Estado 
de São Paulo (Unesp).
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O segundo pilar é constituído pela promoção da 
raça, com objetivo de mostrar as vantagens da mesma. 
Será desenvolvido um trabalho de marketing contínuo, 
que abrange desde o produtor até o consumidor final. 
Do pasto ao prato, a carne senepol é vantajosa para o 
produtor e consumidor. Como terceiro pilar, a entidade 
quer proporcionar maior intercâmbio entre associados 
e diretoria, se aproximando de cada sócio e conhecendo 
suas diferentes realidades. 

O quarto pilar é a desburocratização e otimização 
dos sistemas, processos e atendimento ao associado. “A 
raça que possui um serviço de registro fidedigno e efi-
ciente tem a garantia de um processo de melhoramento 
genético progressivo e autossustentável, principalmen-
te perante o mercado e os investidores”, enfatiza Celso 
Menezes, superintendente técnico da ABCB Senepol.

“Nossa estratégia inclui o criador, que precisa do 
touro para aumento de rentabilidade, passando pelos 
benefícios do meio sangue e seus mestiços para a pecu-
ária de ciclo curto, chegando aos frigoríficos, ao varejo 
e à mesa do consumidor, com a oferta de uma carne 
nutritiva, saudável e saborosa, demonstrando o cami-
nho do senepol – do pasto ao prato. Queremos provar 
que a raça não é mais considerada um modismo. Ela já é 
reconhecida, no campo, como uma forte tendência para 
a pecuária moderna e de ciclo curto”, pontua o novo 
presidente da entidade. 
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calenDÁrIo

eXPOPassOs
15 a 19 de março
passos (mG)
(35) 3529 2650

2ª eXPOPec
23 a 26 de março 
porangatu (Go)
expopec.com.br 

51ª eXPOcOnQuisTa
28 de março a 4 de abril 
vitória da Conquista (BA)
 (77) 2101 4002

BRasiLeiRa dO 
manGaLaRGa 
28 de março a 2 de abril
vale do paraíba (Sp) 
(11) 97293 7000

eXPOGRande 
30 de março a 9 de abril 
Campo Grande (mS)
(67) 3345 4200  

eXPOLOndRina 
30 de março a 9 de abril
londrina (pR)
expolondrina2017.com.br

eXPOaGRO 
iTaPeTininGa 
31 de março a 4 de abril 
Itapetininga (Sp)
(17) 3304 6999 
(17) 9 8148 9610

encOnTRO scOT 
cOnsuLTORia 
4 a 7 de abril
Barretos (Sp)
scotconsultoria.com.br/
encontroconfinamento

eXPOBahia
4 a 9 de abril
Salvador (BA)
accmmb@yahoo.com.br

eXPO POTiRaGuá
6 a 9 de abril
potiraguá (BA)
(73) 3285 2181

dia de camPO sOBRe iLPf 
8 de abril
São Carlos (Sp)
pecuaria-sudeste.eventos@
embrapa.br

aGROPecRuZ
4 a 9 de abril
Santa Cruz de la Sierra (Bolívia)
feriasbolivia.blogspot.com.br

eXPOaRaXá
5 a 23 de abril 
Araxá (mG)
expoaraxa.com.br 

4º fóRum iTineRanTe 
dO LeiTe
25 de abril 
palmeira das missões (RS)
(51) 3211 1111

inTeResTaduaL dO 
áRaBe 
28 a 30 de abril
Bragança paulista (Sp)
abcca.com.br

eXPOinGá 
5 a 7 de maio
maringá (pR)
abcca.com.br

eXPOvaLe
9 a 14 de maio
Juazeiro (BA)
accossf@hotmail.com

inTeRameRicana dO 
áRaBe
19 a 21 de maio
Franca (Sp)
abcca.com.br

ZOOTec 2017
22 a 24 de maio
Santos (Sp) 
abz.org.br

eXPOZeBu 
29 de abril a 7 de maio 
uberaba (mG) 
abcz.org.br
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Aciole e Zenilda

Bento e Juliano

Caue, Raiane, damasceno, marta, luiz Fernando e Sr Arruda

Aguinaldinho, Cláudio, murilo e marcelo

Confraternização dos premiados

maurício e val



#pecBR | janeiro/fevereiro 201740 41janeiro/fevereiro 2017 | #pecBR

Camila e Thiago

Clenon e ludmila

dona dalila com a família e toda equipe daCar

Cristiane, Gilmar e neider

melina, João victor, patrícia, Cassiano,Catarina, nicolas e virginia

equipe ACnB
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Tico e darcy

Simone e Roberto

valdecir, Teresinha, Amandio, Rodrigo, Rafaela e Raphael

udelson, muniz Cury, Fernanda e danilo

Helio, Gordo, Bettina e Roberta

Thiago, maab e Antônia

Ingrid e Flávia
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João Aguiar e João Filho

Geovane e João leopoldino

leonardo matsuda, victor miranda, Jorge matsuda, 
eny miranda, Helena matsuda

João Goya, Brunno, osvaldo monastério, Felipe e Tereza

everaldo, marcus e darcy

Joana de marchi

milena e marcelo

mariana e Icléa
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pecuária 360o

veNda de touros e 
MatriZes Mais precoces
As Fazendas Sant’Anna inauguraram em 31 de janeiro 
um novo período de vendas para comercialização de 
touros e matrizes sexualmente mais precoces. O Leilão 
Safra Antecipada ofertou 12 reprodutores nelore PO 
com idade inferior a 28 meses e 11 matrizes prenhes 
aos 16 meses por inseminação artificial, demons-
trando a preocupação dos selecionadores em relação 
à precocidade, fertilidade e habilidade materna do 
rebanho brasileiro. O remate transmitido pela MF 
Rural e organizado pela Nova Leilões vendeu para 
seis estados. As novilhas superprecoces saíram pela 
média geral R$ 5,5 mil e os touros alcançaram o 
valor médio de R$ 8 mil, culminando em um fatura-
mento de R$ 156,5 mil. 

mais de 50% da oferta ficou no interior paulista, com destaque para Fazenda São paulo, 
localizada na cidade de Tupã, que comprou 10 animais

expoparaNavaí
Além dos tradicionais shows musicais 
e uma área gastronômica com diver-
sas especialidades e muitas opções de 
diversão, a ExpoParanavaí apresentou 
em sua 46ª edição excelentes opor-
tunidades de negócios durante os 10 
dias da feira em Paranavaí (PR), de 3 a 
12 de março. Destaque para os cinco 
leilões que comercializaram aproxi-
madamente cinco mil animais entre 
touros e gado de corte. 

girolaNdo e 
gir leiteiro eM 
perNaMBuco 
As Fazendas do Basa, Santa Luzia, 
Vila Rica e Basa Pantanal promo-
veram o Leilão Girolando Porto de 
Galinhas com exclusiva oferta de 
fêmeas, em Porto de Galinhas (PE) 
no primeiro final de semana de feve-
reiro. O remate vendeu 72 novilhas 
descendentes de algumas das princi-
pais matrizes da raça por 
R$ 456,3 mil, perfazendo média de 
R$ 6,3 mil. No dia seguinte, a Fa-
zenda Mutum, Fazendas do Basa 
e Agropecuária Alambari recebe-
ram convidados no Hotel Enotel 
Convention, também em Porto de 
Galinhas, para o primeiro leilão de 
gir leiteiro do ano. O remate movi-
mentou R$ 444,2 mil com a venda de 
17 lotes à média geral de R$ 26 mil. 
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ExPOINEL
primeira do ano

ShOW rUrAL
lota cascaVel 

rAçA
seleção . GenÉtIca . crIação . leIlÕes

#pecbr

A Bolívia 
no Brasil

NELOrE 
em deBate 

GenÉTICA do pAíS vIZInHo SeRÁ ClonAdA AquI

Rubens Ferreira
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raça

fRenTe a fRenTe cOm O 

neLORe
atentos a um ano que exigirá mais de todos os segmentos da economia, um grupo 

de neloristas teve a iniciativa de promover o primeiro encontro de Criadores da raça 
nelore para discutir os entraves e o futuro do principal bovino de corte do país

GuSTAvo mIGuel
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ncabeçados pelos selecionadores Ra-
phael Zoller, da paranaense AgroZol-

ler, e Maurício Ianni, da paulista Agro-
pecuária Vila Real, no início do ano os 

principais nomes da raça montaram um 
grupo de discussão no aplicativo WhatsA-

pp que foi ponto de partida para uma série 
de ações em prol da atividade. 

Neloristas, lideranças do agronegócio, imprensa e pro-
fissionais da área lotaram o Salão Nobre da ABCZ, em 
Uberaba (MG), no dia 16 de fevereiro, durante a Expoinel 
Minas. O objetivo foi tratar de assuntos preocupantes que 
necessitam de atenção para o crescimento da raça. Com 
apoio da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil 
(ACNB) e Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 
(ABCZ), o encontro contou com a presença dos respec-
tivos presidentes Renato Barcellos e Arnaldo Manoel de 
Souza Machado Borges, ambos também de famílias tradi-
cionais criadoras de nelore. 

“O objetivo desse encontro é promover a união entre 
nós, uma coisa muito importante no momento que atra-
vessamos. Precisamos nos unir não só aqui, mas principal-
mente na cadeia de produção. Parece que a raça nelore tem 
vários negócios diferentes, mas ela é uma só. Precisamos 
conectar nossa cadeia produtiva”, explica Maurício Ianni. 

O encontro foi resumido na apresentação das opi-
niões dos criadores compiladas e exibidas por Maurício 
e Raphael, divididos em seis pontos principais: progra-
mas de avaliação da raça; exposições; comercialização; 
marketing; relação com frigoríficos e resultado da ativi-
dade (custo versus lucro). Foram apresentados dados e 
estudos que embasaram a preocupação com o futuro da 
raça em vários aspectos. 

exposições
O tema que mais recebeu atenção e tempo no Encon-

tro foi a participação da raça nas exposições. Isso porque 
os dados preocupam. De acordo com informações divul-
gadas pela ACNB, em 2007 a raça participou de 149 expo-
sições, número reduzido para 84 em 2016. A média de ani-
mais participantes nas pistas do Ranking Nacional Nelore 
caiu de 253 para 156 no mesmo período, assim como o 
número de expositores, que foi reduzido em 60%, passan-
do de 350 para 125. 

“A força de uma associação e de uma raça está em seus 
criadores, e aos poucos estes estão sumindo. A situação 
econômica contribuiu, mas não é só isso. É dever nosso 
cuidar disso e retomar a pujança do nelore, que já lotou pis-
tas no Brasil inteiro em outros tempos”, afiança Raphael. 
Representando vários criadores de todas as partes do país, 
ele afirmou na ocasião que a primeira chave para retomada 
das exposições é a padronização dos julgamentos. 

“A pista é uma ferramenta de seleção, e não de acumu-
lar prêmios. O mercado precisa confiar na nossa seleção”, 
acrescenta o criador. Ele coloca que é necessário repensar 
como os julgamentos estão sendo conduzidos, e apresenta 
outro dado da ACNB: em 2007, o Ranking Nelore con-
tava com mais de 37 mil animais avaliados em programas 
de melhoramento, hoje são 13 mil. Os criadores acreditam 
que isso prejudica a evolução da raça, pois gera incerteza 
para o mercado. 

Pensando nisso, foi proposto um filtro genético nas ex-
posições como fator limitante para participação na pista, 
que seria fixado em animais índice Top 40% ou menor. A 
ACNB anunciou na ocasião a abertura de consulta pública 
entre todos os associados da entidade sobre o tema, após 
reunião prévia com o presidente da ABCZ. Além disso, 

E
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foi proposta também a criação de um conselho consultivo 
técnico da raça e a retomada da promoção do Simpósio 
Nelore, promovido em 2000 em Ribeirão Preto (SP).

Ainda foram discutidas propostas para impedir a adul-
teração de idade dos animais em julgamento e para tornar 
as exposições mais eficientes e curtas. Foi sugerido tam-
bém a reciclagem anual ou bianual do quadro de jurados; a 
redução da idade dos animais em julgamento e a criação de 
um circuito nacional de exposições com as dez principais 
eventos, com jurados diferentes em cada uma. 

Programas de avaliação 
Os diferentes programas de avaliação disponíveis no 

mercado gera uma incerteza no direcionamento das sele-
ções, o que também foi tratado durante a reunião. “Os pro-
gramas entendem de maneira diferente o mesmo animal. 
É complicado explicar para o mercado e para quem está 
ingressando na raça como o mesmo touro tem avaliações 
diferentes”, coloca Raphael. Ele defendeu o Programa de 
Melhoramento Genético Zebuíno (PMGZ), da ABCZ, 
como umas das melhores ferramentas existentes e o apon-
tou como modelo a ser seguido. 

Superintendente técnico-adjunto de Melhoramen-
to Genético da ABCZ, Henrique Ventura falou sobre a 
importância do registro genealógico e das avaliações ge-
néticas para o avanço da raça. Ele apresentou um estudo 
conduzido pela entidade que comprovou a superioridade 
dos touros pura origem (PO) nelore. Quase 75% da popu-
lação de animais puros nascidos em 2014, que receberam 
o Registro Definitivo (RGD), estão entre os 30% melhores 
animais de toda a raça, considerando o iABCZ.

De acordo com o levantamento, apenas 18,61% dos 
touros com RGD estavam classificados até Top 30% em 
2001. Esse percentual subiu para quase 75% entre os ani-
mais nascidos em 2014. Ainda pelo estudo, foi comprova-
do um aumento expressivo no iABCZ médio dos touros 
puros com RGD. Em 2001, a média era de -0,22, o que 
corresponde ao top médio de 62% e, com uma evolução 
genética significativa, observou-se que em 2014 tal média 
foi de 11,04, o que corresponde ao top médio de 15%.

marketing e venda 
Foram discutidos também os temas: marketing do 

nelore, a relação com os frigoríficos e a comercialização. 
Nesse último tópico, a grande preocupação é a contínua 
queda no número e resultados dos leilões em todos os se-
guimentos do ramo nos últimos tempos. Exemplo claro 
foi a própria Expoinel mineira, que não sediou nenhum 

raça
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remate, ao contrário de outros anos, quando já chegou a 
contar com mais de dez. Raphael citou mais uma vez a 
credibilidade diante do mercado, que precisa ser retomada 
para que o cenário mude. 

Além disso, o criador ainda defendeu que é necessário, 
também, investir no marketing da carne nelore com foco 
no consumidor final. Mas, para que o trabalho seja bem 
sucedido, é importante saber o que está fazendo. “Precisa-
mos estudar e entender o que o consumidor quer. É uma 
carne mais saudável ou mais saborosa? Temos que nos 
associar com faculdades e entender qual desejo estamos 
atendendo ao produzir carne para, assim, direcionar nossa 
seleção. A carne nelore precisa de um slogan verdadeiro e 
eficiente”, enfatiza Raphael, que ainda convidou o gerente 
executivo da ACNB, André Locateli, para falar sobre as 
ações de marketing da entidade.  

Resultados 
Por fim, foram discutidos os resultados da atividade. 

As despesas não param de subir e as contas nem sempre 
fecham, por isso foram abordadas alternativas para susten-
tabilidade do negócio. Acelerar o ciclo de produção atra-
vés da genética, encurtando o tempo de abate, foi uma das 
propostas para diminuir os gastos. 

Ao final da reunião, foram criados grupos de trabalho 
com os presentes que se despuseram a trabalhar volunta-
riamente em prol da raça. São seis grupos para os seis te-
mas apresentados na ocasião, que já estão discutindo ações 
em prol da raça. Os presidentes das duas entidades promo-
toras do 1º Encontro de Criadores de Nelore garantiram 
sua participação e apoio aos trabalhos. 
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GenéTica 
BOLiviana 
nO BRasiL

Laboratório mineiro vai clonar animais da Bolívia, 
abrindo caminho para outras negociações com países vizinhos

b
rasil e Bolívia estão cada dia mais pró-
ximos de um comércio livre bilateral. 
Enquanto as autoridades negociam a 
importação de animais de lá para cá, 
menos de quatro meses depois de as-
sinado o protocolo sanitário para o 
comércio bilateral de biotecnologias 
entre os países, o Brasil recebeu a 

primeira remessa de material genético da Bolívia.
Atualmente, o Brasil já exporta genética bovina e 

animais vivos para reprodução no país vizinho, mas é a 
primeira vez que recebe uma encomenda de lá. A amos-
tra genética saiu da Fazenda Nelorí, em Santa Cruz de 
La Sierra. A propriedade guarda o rebanho da marca LS, 
derivada do nome Lucho Saavedra, como é conhecido o 
selecionador Luís Fernando Saavedra Bruno.

Mais de trinta anos de seleção prezando pela quali-
dade e excelência antecederam esse momento, histórico 
para pecuária boliviana. “Isso que vivemos hoje não é 
fruto da casualidade. É resultado de esforço, competên-
cia, tecnologia e paixão pelo nosso trabalho”, garante Lu-Criador boliviano lucho Saavedra enviou amostras das 

suas melhores matrizes para serem clonadas no Brasil 

ARquIvo peSSoAl
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cho, que seleciona nelore e brahman. 
As biopsias de pele de um centímetro quadrado fo-

ram coletadas em 16 de janeiro, proveniente de 11 matri-
zes da raça nelore, e foram encaminhadas para Uberaba 
(MG), onde fica a sede da Geneal Biotecnologia Animal. 
O objetivo é a produção de clones da melhor genética 
do plantel. 

“As biotecnologias têm objetivos muito claros de ser-
virem como ferramenta para o melhoramento genético 
animal e, obviamente, a clonagem se destaca como solu-
ção de multiplicação, resgate e conservação de recursos 
genéticos animais. Os clones dos animais estrangeiros se-
rão entregues ao proprietário da Fazenda Nelorí quando 
atingirem a idade adequada, por volta de seis a oito meses. 
A Geneal atende dezenas de criadores brasileiros, seguin-
do todas as especificações técnicas, e agora os bolivianos 
também podem contar com nossos serviços para acessar 
as tecnologias e, assim, poder melhorar ainda mais seus 
rebanhos”, comenta o diretor executivo da Geneal Gené-
tica, doutor Rodolfo Rumpf.

“Eu e minha família estamos orgulhosos por sermos 
os pioneiros nesse procedimento, porque isso terá um 
efeito positivo sobre a cadeia produtiva da carne no país. 
A Bolívia tem status sanitário reconhecido como de pri-
meiro nível. Isso é uma herança da nação e foi alcançada 
em um esforço conjunto entre o setor público e os cria-
dores que têm trabalhado unidos há mais de 20 anos”, 
comemora Lucho. 

A verificação do atendimento dos requisitos zoos-
sanitários para a importação do material biológico que 
será clonado, o controle de laboratório e o retorno dos 
animais gerados para a Bolívia serão acompanhados por 
auditores fiscais federais agropecuários do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), todos com 
formação em Medicina Veterinária, responsáveis por 
atestar a segurança e a idoneidade desta operação.

O acordo do protocolo que possibilitou o intercâmbio 
de produtos de origem animal utilizados para reprodução 
e uso laboratorial foi uma iniciativa inédita executada pe-
los Serviços Veterinários do Brasil e da Bolívia com aval 
do Mapa e do Serviço Nacional de Sanidade Agropecu-
ária e Inocuidade Alimentar da Bolívia (Senasag), e abre 
caminho para ações de cooperação semelhantes com ou-
tros países da região, que já demonstraram interesse em 
contar com o serviço dos laboratórios brasileiros.

raça
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raça

eXPOineL 
aBRe O anO 
dO neLORe

edição mineira da exposição nacional da raça abriu calendário nacional em 
Minas Gerais e estreou nova modalidade de julgamento

GuSTAvo mIGuel
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O
nelore mais uma vez abriu o ca-
lendário de exposições zebuínas 

no país. Promovida de 13 a 17 de 
fevereiro, a Expoinel Minas foi eta-

pa obrigatória do Ranking Nacional 
Nelore para os criadores mineiros. O 

julgamento foi conduzido pelo jura-
do Otávio Batista Vilas Boas, assistido 

por José Augusto da Silva Barros. A dupla elegeu os cam-
peões entre quase 800 animais inscritos advindos de Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul.

“Nós temos um público que varia pouco de um ano 
para outro. E o número de animais também não sofre gran-
des oscilações, por isso contamos com a presença de quase 
uma centena de criadores em pista”, conta o gestor executi-
vo da Nelore Minas, Loy Rocha. 

A exposição contou com o apoio da Associação dos 
Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) e da Associação Bra-
sileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). “A Expoinel Minas 
é sempre um grande evento para a raça, e este ano não foi 
diferente. Apesar do momento econômico conturbado no 
país, o nelore mostrou sua força”, afirmou o presidente da 
ACNB, Renato Barcelos. 

A Grande Campeã da raça foi Linda da Pau D’Arco, 
exposta pela família Gibertoni. Já o Grande Campeão foi 
exposto pela Agropecuária Cristal: Obama FIV da Cristal. 
Entre os expositores, o melhor foi a Agropecuária Vila dos 
Pinheiros, enquanto a Rima Agropecuária ficou com o títu-
lo de Melhor Criador. 

julgamento a campo 
Fora da pista principal, em uma área reservada para ani-

mais a campo, o outro destaque da Expoinel Minas foi a 
nova modalidade de julgamentos, a campo.   Criadores e 
técnicos puderam acompanhar de perto as criteriosas avalia-
ções da primeira edição do novo julgamento. A nova ferra-
menta de avaliação visual de animais geneticamente superio-
res criados a campo julgou as categorias Bezerra, Fêmea de 
Sobreano, Novilha, Fêmea Jovem e Garrote.

A Agropecuária Diamantino foi premiada como Melhor 
Criador e Melhor Expositor da modalidade. Cristiano Fa-
rah, zootenista da propriedade de Diamantino Silva Fi-
lho, acredita que o Julgamento a Campo é uma forma de 
valorizar o rebanho nelore. “Dá valor aos animais que 
criamos a pasto com equilíbrio entre nutrição, genética 
e manejo, ou seja, identifica animais funcionais dentro dos 
padrões raciais”, avalia.

Para Cristiano, o Julgamento a Campo é uma tendência 
positiva que expressa o potencial genético e produtivo. “Es-
taremos com certeza nas próximas etapas. Nós respeitamos 
todos os tipos de criação, mas apostamos nos avaliados e 
criados a pasto”, explica.  

“O novo julgamento é um grande avanço em prol do 
nelore, que busca a excelência da raça. Acreditamos que ele 
é um só, a seleção dos animais é de suma importância tanto 
para gado de pista quanto para pasto”, afirma Gabriel Belli, 
do Grupo Carthago, premiado pela Melhor Bezerra. 

A Grande Campeã da expoinel mG foi linda da pau d’Arco, criação de Clenon Barros 
loyola exposta pela família Gibertoni 

presidente da ABCZ Arnaldo Borges, presidente da nelore minas Frederico 
Henriques, diretor da nelore minas loy Rocha e presidente da nelore Brasil, 
Renato Barcelos 

o Grande Campeão obama FIv da Cristal foi criado e exposto por pedro venâncio, 
da Agropecuária Cristal 
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raça

é show
cOOPaveL 

F
oram cinco dias de feira, 520 exposi-
tores de empresas nacionais e estran-

geiras, R$ 2 bilhões movimentados e 
mais de 253 mil visitantes, produtores 

rurais das mais diversas cidades do Brasil 
e do mundo, todos em busca de novas tec-

nologias e inovações. De 6 a 10 de feverei-
ro em Cascavel, interior do Paraná, a Show 

Rural Coopavel foi um sucesso, e acumulou um cres-
cimento de 500% nos últimos 15 anos de realização. 

Destaque para o Show Rural Pecuário, que mostra 
para os pecuaristas as grandes tecnologias no setor, 
a genética e a criação das raças. Um investimento de 
R$ 5 milhões foi realizado para a construção de seis 
barracões para a exposição do gado de leite e de corte. 
As 15 raças das principais associações brasileiras dos 

criadores participaram do evento, realizando a venda 
direta de reprodutores para os pecuaristas, touros das 
melhores propriedades do Brasil. E não diferente do 
setor agrícola, o objetivo é de sempre ampliar o conhe-
cimento do pecuarista, para que ele possa obter uma 
produção maior, com leite e carne de qualidade. 

A presença dos zebuínos na feira também chamou 
a atenção do público, que visitou em peso o estande da 
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), 
os pavilhões e os currais que abrigam os touros que 
participam da Feira do Pró-Genética. “Foi um grande 
ganho para a pecuária zebuína. Estamos nos aproxi-
mando de agricultores, potenciais criadores de gado, 
e também de já associados na região”, comenta Lauro 
Fraga, gerente do Programa de Melhoramento Gené-
tico da ABCZ.

Show rural Coopavel movimentou r$ 2 bilhões e 
deu destaque para o zebu brasileiro em Cascavel (PR)

dIvulGAÇão
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Durante a feira, inclusive, foram cadastrados novos 
interessados para rebanhos colaboradores do Progra-
ma Nacional de Avaliação de Touros (PNAT). “Além 
de promover as raças zebuínas, nós também estamos 
levando muito aprendizado e ideias que podemos ado-
tar na ExpoZebu”, ressalta Lauro, que foi acompanhar 
a feira na companhia do diretor da ABCZ Marcelo Ár-
tico, criador de tabapuã e na época presidente da As-
sociação Brasileira dos Criadores de Tabapuã (ABCT).

“É um momento muito importante para a promo-
ção do zebu e oportunidade para que a ABCZ se apro-
xime ainda mais dos criadores dessa região. O Pró-
Genética ajuda a escrever histórias de vida. Levamos 
tecnologia ao pequeno e médio produtor, oportuni-
zando a negociação direta de vendedores e compra-
dores. E um touro melhorador pode realmente mudar 

a realidade dessas fazendas, representa um novo futu-
ro”, comenta o diretor. 

Essa é a primeira vez que uma Feira do Pró-Gené-
tica integra a programação da Show Rural Coopavel. 
Ao todo, foram disponibilizados 32 reprodutores ao 
mercado, sendo dez da raça brahman, dez nelore, dois 
sindi e dez tabapuã. A intenção da organização é que o 
número de pavilhões salte de sete para onze na próxi-
ma edição do evento.

“É de extrema importância a ABCZ participar desse 
evento, principalmente, por ser na região oeste do Paraná, 
que é extremamente produtiva em termos de agricultura 
e pecuária, mas que ainda precisa conhecer mais sobre as 
vantagens das raças zebuínas”, comenta Henrique Sto-
fela, médico veterinário que participa da organização da 
Show Rural Pecuária Coopavel.
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Realizada pela Associação Piauiense de Zebu 
(APCZ), com apoio do Governo do Estado do Piauí e 
em parceria com Sebrae, Senai, Emater e Codevasf, 
a Exposição Agropecuária do Piauí (Expoapi) feste-
jou sua 66ª edição. A maior festa do agronegócio 
do estado foi promovida no Parque de Exposições 
Dirceu Arcoverde, na capital Teresina, de 3 a 11 de 
dezembro de 2016, com sucesso absoluto.

“Através de grandes parceiros e muito trabalho, con-
seguimos reunir vários estados e criadores nesse grande 
evento, o que nos deixou muito felizes. A responsabilida-
de é muito grande perante nossos convidados, e ficamos 
muito satisfeitos com tanto sucesso”, afirma o presidente 
da Associação Piauiense de Gado Zebu (APCZ) e depu-
tado estadual, João Madison Nogueira. 

A 66ª edição da Exposição 
Agropecuária do Piauí reuniu 

o Brasil em Teresina e 
encerrou o ano com sucesso

Edição histórica
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A estrutura física do parque foi melhorada, e o ta-
tersal de eventos todo reformado, especialmente para 
ocasião. “Reorganizamos o parque de exposições em 
uma area de 20 hectares para mostrarmos o poten-
cial agropecuário do Piauí. A Expoapi é exatamente 
tudo aquilo que fizemos durante o ano. Isso é um tra-
balho de todas as associações e estamos enfrentando 
a crise com trabalho e dedicação. Não tenho dúvidas 
de que, a cada ano, cresceremos ainda mais”, enfatiza 
João Madison. 

“É visível o esforço e empenho em retomar toda 
potência do estado. Muito boa a feira, foi um prazer 
prestigiar mais uma vez e notar o crescimento”, conta 
Gerson Kyt, proprietário da Fazenda Arco-íris, no Ma-
ranhão.

Estiveram presentes 400 expositores de 16 esta-
dos, que reuniram mais de três mil ovinos e caprinos, 
800 bovinos e 700 equinos. Mais de 1,5 mil empregos 
diretos e indiretos foram gerados. A programação con-
tou com torneio leiteiro, julgamento de animais, feira 
agropecuária, palestras, cursos e shows artísticos com 
entrada gratuita. Além disso, uma grande vaquejada 
distribui mais de R$80 mil em prêmios e saiu na frente 
na regulamentação do esporte, elaborada especial-
mente para o evento. 

“Dentro da Expoapi também promovemos a quin-
ta edição da Exposição Especializada do Mangalarga 
Marchador, sucesso total, que cresce a cada ano”, 
conta o criador e empresário Eduardo Mendes, presi-
dente do Núcleo Piauiense de Criadores Mangalarga 
Marchador.

Pista animada
Na concorrida pista de julgamentos, 110 exem-

plares gir leiteiro foram avaliados e premiados. Nas 
categorias Melhor Criador e Melhor Expositor, João 
Madison ficou em primeiro lugar. Já no nelore, foram 
julgados 160 exemplares e o título de Melhor Expositor 
foi para José Gilmar de Carvalho, da Fazenda Jagua-
rana, do Rio Grande do Norte; e o Melhor Criador foi a 
Fazenda Igarapé, de Naum Ryfer, do Maranhão. 

Jurado das duas raças, Márcio Diniz Junior se sur-
preendeu com a qualidade em pista. “Muitos animais, 
excelente nível, e criadores muito animados. É impres-
sionante e muito bonito o respeito e carinho que eles 
têm pelos animais”, afirma. 

“Já participamos de várias exposições em Teresina, 

Sara, Arnaldo Manuel, João Madison Filho, João Madison e Maria de Lourdes 

Julgamento Nelore 

Reunião dos criadores da região com o presidente da ABCZ, Arnaldo Manuel

Julgamento Gir Leiteiro
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e essa Expoapi representou uma virada importante nos 
eventos do Norte e Nordeste. Ficamos muito satisfei-
tos de participar desse momento, e ainda ter um ótimo 
resultado em pista”, conta o pecuarista Naum Roberto 
Ryfer, proprietário da Fazenda Igarapé.

Crescimento
“A Expoapi está se consolidando como a maior ex-

posição do Nordeste, favorecida pela localização geo-
gráfica e pelo trabalho de excelência que vem sendo 
feito aqui. Essa edição dobrou de tamanho e superou 
completamente nossas expectativas. Eu não tenho dú-
vida que é a maior exposição dos últimos tempos, e em 
2017 será ainda maior”, conta o pecuarista e um dos 
organizadores da Expoapi, André Nogueira. 

“Estive aqui no último ano e é nítida a evolução e 
crescimento da feira. O que está sendo feito aqui é um 
exemplo para todo país”, elogiou o presidente da As-
sociação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Ar-
naldo Manoel Borges, que também prestigiou o evento 
junto aos técnicos regionais da entidade.

“Essa edição da Expoapi é uma vitória, uma coisa 
que nunca presenciamos. Acredito que, diante de todo 
trabalho que vem sendo feito, a única direção é o cres-
cimento”, garante o mais tradicional criador da região, 
Lourival Parente,  da Fazenda Taboleiro.

Leilões
Nessa edição, a quantidade de leilões quadriplicou 

em relação à última. Cerca de três mil animais foram 
comercializados em oito pregões. Destaque para quin-
ta edição do remate da Fazenda JM – Gir Leiteiro e 
Girolando, do anfitrião João Madison, que recebeu 
criadores, empresários e políticos na noite do dia 7. 
O pecuarista também promoveu, no dia anterior, o 2º 
Leilão Nelore Vitória e JM, em uma parceria com a Fa-
zenda Vitória e Fazenda Igarapé. 

Julgamento Mangalarga Marchador 

Vaquejada 
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Amon, Evandro, Arnaldinho, Márcio, Cristano 
Barros e Carlos Henrique

André, João Madison e Ricardo

Emanuel, Leondidas, Marcela, Lourival e Arnaldinho

Gilson, Neider e Gerson

Jivago, Inácio Carvalho, André Nogueira, Deputado 
Edson Ferreira e presidente da Apiccov Carlito

João Carlos Paulo, João Madison e Mauro Capety André, Esdras e Cristiane

Gerson Kyt, Arnaldinho, João Madison e Naum Jade, Lucas Bezerra e Mazuka

Felipe Picciani, Arnaldinho e João Madison Gabriel, Cosme Otoni, Kaerton Campelo e Fernando

Bernardete, Dariele, José Ramos, Christian e Daniel
Deputado Gustavo Neiva, deputado Edson 
Ferreira e Pablo Campos

Deputados Luciano Nunes, João 
Madison e  Firmino Paulo

Ana Paula e deputados José Santana, 
João Madison e Juliana
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João Madison e José Santana João Madison Fo, Bernardo Cunha Júnior e David Napoleão João Madison Fo, Júlia, Leonardo, Sara, Leopoldino, Mayana, Carol, Thiago

João Madison Fo, Sara, Maria de Lourdes e João Madison

João Madison, Naum e Leondidas

Márcio, João Madison e Saul

Naum, JM e Alexandre Zucatelli
Ricardo Rêgo Monteiro, João Madison 
e Larissa Mendes

Sergio e David Napoleão e João Madison

Marlene César e Leondidas Miguel, João Madison, Esdras, Cicinato, 
Arnaldinho, Naum e Agenor  

Júlio Arco Verde, João Madison e Senador Freitas Neto Marcilio Mota, João Madison e Ricardo Monteiro

João Madison, João Filho e Arnaldinho João Madison, Marcela, Emanuel, Chico e Arnaldinho
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Carne para 
o mundo

opoRTunIdAdeS pARA o BRASIl

AbATE
semiconfinamento

CArNE
proDUção . MercaDo . arroba

#pecbr
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dIvulGAÇão

o brasil tem tecnologia e espaço produtivo para suprir o 
planeta com a carne que ele carece, mas ainda existem 
muitas fronteiras a serem transpostas 

que o 
mundo 
precisa

a carne 

carne
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D
e acordo com a Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de Car-
ne (Abiec), as exportações de carne 
bovina do país deverão crescer para 
1,5 milhão de toneladas em 2017, 
após ficarem estagnadas em 1,4 
milhão em 2016. Não é um gran-
de avanço nas perspectivas, já que 
o patamar de 1,5 milhão já havia 

sido alcançado em 2013 e 2014. Porém, 2016 foi um 
ano promissor  para novos mercados, diante dos diálo-
gos com outros compradores em potencial, em especial 
Japão e Estados Unidos. 

Em faturamento, a previsão para 2017 é de US$ 6 bi-
lhões, contra US$ 5,5 bilhões em 2016, US$ 5,9 bilhões 
em 2015 e recordes US$ 7 bilhões em 2014. De acordo 
com a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), 
a expectativa é de que haja crescimento ao redor de 
10% nas exportações com a possível nova entrada de 
grandes clientes como Canadá, México, Taiwan, Coréia 
do Sul, Japão e Indonésia, muito em função da abertura 
das importações da carne bovina in natura pelos Es-
tados Unidos, usado como referência por estes países.

As chances de expansão do negócio estão aí para 
quem encarar o desafio de produzir carne padrão in-
ternacional. Mesmo com um rebanho do tamanho de 
Mato Grosso, a Austrália, por exemplo, está entre os 
três maiores exportadores mundiais de carne bovina, 
atrás do Brasil e à frente dos Estados Unidos. Enquan-
to os australianos embarcam praticamente metade de 
sua produção, o Brasil exporta, em média, apenas 20%. 

Em 2016, no entanto, os embarques de carne austra-
liana recuaram 21% frente ao mesmo período do ano 
anterior, devido à queda de 18% na produção de car-
ne daquele país, segundo indicam dados do MLA (sigla 
em inglês de Meat and Livestock Australia – Carne e 
Pecuária Austrália). É uma brecha para entrada nesse 
mercado, especialmente quando se trata da China, país 
que também compra do Brasil e recebeu 10% da carne 
australiana no último ano. 

“Em 2016, as exportações australianas à China, es-
pecificamente, caíram fortes 32,5% frente ao ano ante-
rior, enquanto os embarques brasileiros ao país asiático 
aumentaram 15% na mesma comparação. No correr do 
ano passado, o maior volume mensal embarcado pelo 
Brasil à China foi observado em outubro, de 21 mil to-
neladas, mês em que a quantidade exportada pela Aus-
trália ao país asiático caiu 44% em relação à de igual in-
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tervalo de 2015”, explica o professor doutor do Centro 
de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/
USP), Sérgio de Zen. 

1 trilhão de dólares
Pesquisa promovida pela American Chamber of  

Commerce for Brazil (Amcham Brasil) e coordenada 
pelos professores Vera Thorstensen e Lucas Ferraz 
aponta que o livre comércio com EUA e Europa traria 
ganhos para a corrente de comércio do Brasil próximos 
a US$ 1,7 trilhão até 2030. 

O estudo também calculou que, se um acordo se-
melhante fosse realizado separadamente com a Euro-
pa, a receita com comércio exterior seria de US$ 716,85 
bilhões. “Um tratado de livre comércio com os EUA 
privilegiaria mais o setor de capital intensivo, e o outro, 
com a Europa, tenderia a privilegiar um pouco mais o 
setor trabalho–terra intensivo. Mas os impactos na eco-
nomia, no comércio e outros setores são significativos”, 
afirma o pesquisador Lucas. 

Carne brasileira na rússia 

A Abiec e a Frigol S.A.  foram até moscou em fe-

vereiro para participar da 24° exibição Internacional 

de Alimentos, Bebidas e Insumo, a prodexpo, em 

moscou, na Rússia. Trata-se do maior evento or-

ganizado pela indústria alimentícia do leste euro-

peu, que conta com apoio do ministério da Agricul-

tura e da Câmara de Comércio russos.

 “A Rússia é o nosso segundo maior mercado 

comprador. estar presente nesse evento é impor-

tante para fortalecer as parcerias que já temos 

por lá e buscar novas oportunidades, conside-

rando a boa receptividade que o país tem dado á 

Frigol”, comenta gerente comercial da Frigol S.A, 

dorival Jr.

 As exportações foram importantes para manter 

o faturamento da empresa em 2016 (mais de R$ 

1,3 bilhão). “Foi um ano difícil para todos os se-

tores, não apenas para o de carnes. nós tivemos 

que lidar com o cenário de uma crise econômica 

e também política. por isso, intensificamos nos-

sa busca por clientes fora do Brasil. Somente na 

Rússia tivemos aumento de 15% nas vendas em 

relação a 2015”, explica o gerente.

carne
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PROnTOs 
PaRa O aBaTe
seja nas águas 
ou na seca, o 
semiconfinamento é 
uma estratégia para 
terminar bovinos de 
corte para o abate 
com qualidade, 
eficiência e bom 
custo-benefício 

divulgação

carne

U
m dos momentos mais impor-
tantes no ciclo de engorda é a 

terminação. O período anteceden-
te o abate, no qual o animal atinge 

o seu peso final e deposita gordura 
para se tornar adequado ao mercado. 

Para animais em pastejo, a seca pode 
dificultar esse período, mas a fase de 

terminação pode usar suplementação 
em pastagem com elevadas quantidades de concentrado. 
A técnica é chamada de semiconfinamento, embora a de-
nominação não seja exatamente apropriada, uma vez que 
não se confina o animal. 

“Considerado um meio termo entre o confinamento 
e a suplementação estratégica, esta prática tem se tornado 
cada vez mais comum pela menor necessidade de infraes-
trutura, quando comparada ao primeiro e por melhores 
desempenhos zootécnicos, quando comparada ao último. 
Dá flexibilidade ao produtor na tomada de decisão em re-
alizá-lo ou não, já que a maioria dos custos é relativa à 
aquisição de concentrados e não demanda ações para a 
produção de alimento volumoso com exceção do pasto”, 
explica o doutor em Ciência Animal e pesquisador da Em-
brapa, Sérgio Raposo. 

 “Basicamente, o sistema consiste em fornecer o ali-
mento concentrado em cochos posicionados nos piquetes. 
O alimento volumoso também pode ser ofertado aos ani-
mais no cocho, no entanto, o consumo da forragem nor-
malmente é realizada por meio do pastejo. A adoção deste 
regime de engorda tem aumentado nos últimos anos, pois 
permite um melhor aproveitamento da forragem, maior 
taxa de lotação e maior desempenho dos bovinos”, explica 
José Leonardo Ribeiro, doutor em Agronomia e gerente 
de produtos para bovinos da Guabi, empresa de nutrição 
e saúde animal.

O semiconfinamento pode ser realizado em qualquer 
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o doutor em Ciência Animal Sérgio Raposo explica que a técnica é um meio termo 
entre o confinamento e a suplementação estratégica

programa de semiconfinamento registrou um ganho 
médio diário em peso corporal de 1,41 kg. O rendimen-
to de carcaça ao abate foi de 54,71%, enquanto o ganho 
em carcaça por animal atingiu média diária de 1,11 kg, 
totalizando 4,83 @ de carcaça no período. O resultado 
foi um lucro de R$ 371,12 por hectare.

Para o consultor técnico da Premix Antônio Júnior, 
o que mais chama atenção neste trabalho são os indi-
cadores de produtividade. Em uma área relativamente 
pequena, com 160 hectares, foi possível acomodar 400 
animais, alcançando a produtividade de 12,07 @/ha em 
65 dias, quando, no panorama nacional da pecuária, a 
produtividade de sistemas extensivos não tem ultrapas-
sado seis arrobas/ha/ano, segundo dados do anuário 
Anualpec 2016. “Esse nível de produtividade é reflexo 
dos benefícios da lavoura para o pasto, aumentando a 
sua capacidade de suporte, além das práticas de manejo 
e do suplemento utilizado”, destaca.

época do ano. Na estação chuvosa, que acontece entre 
os meses de outubro e março, em boa parte do país, os 
bovinos normalmente têm mais acesso à forragem jovem 
com mais folhas e maior valor nutricional. As folhas ver-
des proporcionam mais proteínas, carboidratos e minerais, 
mas para que o gado aproveite melhor este alimento e te-
nha um melhor desempenho, é importante que as fazen-
das incluam uma nutrição suplementar, principalmente, se 
o objetivo é aumentar o ganho de peso do animal e a pro-
dutividade por área. 

“Para que o bovino tenha um melhor desempenho, é 
fundamental a inclusão de aditivos em rações, concentra-
dos, suplementos minerais, núcleos e premixes. O forne-
cimento de 80 g de suplemento mineral contendo macro 
(cálcio, fósforo, magnésio, enxofre e sódio) e micromine-
rais (manganês, zinco, cobre, iodo, cobalto, selênio e ferro) 
resultará em ganho de aproximadamente 500 g de peso 
vivo (PV)/animal/dia, caso não haja restrição de qualidade 
e oferta de alimento volumoso”, ressalta o especialista da 
Guabi. 

Onde deu certo 
No município de Paragominas, interior do Pará, um 

pecuarista extensivo conseguiu produzir 17,3 arrobas 
(@) por hectare (ha) com terminação dos animais em 
semiconfinamento, gerando um lucro líquido operacio-
nal de R$ 813,8/ha em 73 dias. Ele é Jonacir Dalmaso, 
proprietário da Fazenda Jaguaré, que conta com asses-
soria da empresa de nutrição animal Premix para poten-
cializar sua produção. 

Entraram para o semiconfinamento 371 machos, de 24 
a 30 meses, com peso médio inicial de 15,95 arrobas. Os 
resultados apontam ganho de peso 3,68 @, ganho médio 
diário (GMD) de 1,203 kg e ganho de carcaça de 3,68 @. 
O custo de produção de cada animal, incluindo ração e 
pasto, ficou em R$290, totalizando um lucro líquido por 
animal de R$ 173,14. Os animais foram pesados no iní-
cio do tratamento, vermifugados e apascentados em mó-
dulos de sistema de pastejo rotacionado, formados com 
pastagens dos gêneros Brachiaria e Panicum com taxa de 
lotação média de cinco animais por ha, em lotes de aproxi-
madamente 50 animais machos cruzados e fornecimento 
de ração duas vezes ao dia.

“Outro dado que merece destaque nos resultados da 
Fazenda Jaguaré é o custo da arroba produzida, que foi 
de R$ 78,95. Segundo dados do Anualpec 2016, o custo 
da arroba produzida em sistema semi-intensivo na região 
de Paragominas foi de R$ 118,30 nesse período. Portanto, 
temos uma economia de R$ 39,95 por arroba produzida”, 
ressalta a consultora técnica da Premix que acompanhou o 
processo, Nayara Quixabeira.

A Premix ainda assessora outro semiconfinamento em 
Marianópolis (TO): a Fazenda São Domingos, proprieda-
de de Álvaro Bastos. Por lá os resultados da técnica tam-
bém foram satisfatórios. Realizado em pasto pós-soja, o 
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senePOL e seu 
cRescimenTO nO BRasiL
De acordo com eduardo Muniz de lima, o “Mineiro”, diretor da Minerembryo, o mercado de genética bovina colhe 
hoje os frutos da crise política e econômica agravadas desde 2014 no setor. Mas, nestas “ondas de pessimismos” 
algumas raças andam na contramão e se destacam, como é o caso do senepol, a raça que mais cresce no brasil

Uma raça originada nas Ilhas Saint Croix, no Caribe 
(mesma latitude de Cuiabá-MT e Brasília-DF), a par-
tir do N’Dama originário do Senegal e o Red Poll da 
Inglaterra, sua seleção foi baseada na adaptação aos 
trópicos, precocidade, eficiência maternal, ausência de 
chifres e cor vermelha e docilidade e se mostra uma 
grande ferramenta para o cruzamento industrial no 
Brasil pela monta natural. 

Os primeiros animais chegaram ao Brasil em 2000 
e a Central Minerembryo teve a  oportunidade de 
transferir os primeiros embriões aspirados em solo 
brasileiro do criatório do Sr. João Arantes, do Senepol 
Nova Vida de Rondônia. 

Com sua adaptação aos solos brasileiros e grande 
aceitação por parte dos pecuaristas, tanto elite como 
comercial, a raça se multiplicou e hoje ocupa cenário 
de destaque com recordes de comercialização e média 
de leilões e a raça que mais aumenta em percentual de 
registro no Brasil.

Com o aumento muito rápido da demanda, prin-
cipalmente para novos criadores do Gado Puro e 
também de Touros para monta no gado zebuíno para 
cruzamento industrial, programas de melhoramento 
sérios foram instalados como os da UFU, CRV Lagoa, 
IZ , Safiras, entre outros, selecionando machos e fê-
meas, estas para a multiplicação mais confiável na FIV.

Neste contexto, a Central Minerembryo pioneira 
há 17 anos, com 7.000 receptoras e um histórico de 
150.000 embriões, e que recebe embriões de todas as 
raças e de praticamente todos os laboratórios de FIV 

do Brasil, mostra no gráfico a evolução dos números 
da raça senepol dentro da Central.

Estes números ratificam o crescimento da raça 
como um todo, juntamente com o crescimento de de-
manda do mercado por esta genética, aliado a um tra-
balho de conscientização do mercado consumidor por 
uma carne diferenciada.

Isto mostra que com trabalho, dedicação de seus 
criadores, provas de melhoramento genético sério e 
fazendo bom uso da FIV como ferramenta de mul-
tiplicação genética, podemos sim vencer esta crise de 
proporções jamais vistas, e andar na contramão do 
nosso país que nunca precisou tanto do setor produti-
vo como agora, principalmente da agricultura e pecuá-
ria com carne de qualidade e que abre novos mercados 
de exportação a cada dia.
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LEITE
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Leite A2
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o que É?

MErCADO
2017 em pauta

AbCGIL
noVo rumo
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especialistas acreditam que mercado brasileiro 
deve se recuperar este ano, colocando a balança 

em favor do produtor 

O Que seRá dO 
LeiTe em 2017?

leite

O
s dois últimos anos não fo-
ram os melhores para o setor 

leiteiro. Desde 2014, quando 
o Brasil registrou o maior vo-

lume de produção de leite sob 
inspeção (24,7 bilhões de litros), 

os índices vêm retrocedendo. 
Em 2015, a queda foi de 2,8%. Os 
números de 2016 só serão divul-

gados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em no final de março, mas a expectativa é que a 
produção de leite no Brasil sofra a maior queda em 55 
anos, desde que os índices passaram a ser registrados. 

“Embora a captação formal de leite no terceiro trimes-
tre do ano passado tenha apresentado uma recuperação 
de 12,1% em relação ao trimestre anterior, o volume total 
captado teve uma quebra de 4,9% quando comparado ao 
mesmo período de 2015”, informa o pesquisador da Em-
brapa Gado de Leite, João César Resende.

Um dos fatores que favoreceu o menor volume pro-
duzido foi o preço internacional do leite. O leite em pó 
saiu por preços muito abaixo da média, segundo analis-
tas. Isso favoreceu a importação de leite da Argentina e 

do Uruguai. “Importamos o equivalente a 8% da nossa 
captação de leite no ano que passou”, explica o também 
pesquisador da Embrapa Gado de Leite Glauco Rodrigues 
Carvalho. 

Outro fator que prejudicou o setor foi a quebra de sa-
fra do milho. Enquanto a safra do grão em 2014/2015 foi 
de 84,3 milhões de toneladas, no período de 2015/2016 
houve uma queda de 21% (66,5 milhões de toneladas). 
Isso encareceu a alimentação concentrada do rebanho, 
aumentando os custos para o produtor. “Vivemos fatos 
extremos em 2016, o que demonstrou a desorganização e 
a fragilidade da cadeia produtiva do leite no Brasil”, argu-
menta Glauco. 

Apesar de um ano de tão grandes variações, desde 2010 
o valor pago ao produtor tem mantido uma certa regulari-
dade. A produção total do Brasil (leite inspecionado mais 
leite informal) apresenta uma curva ascendente enquanto 
os preços caem, o que, segundo o pesquisador João César, 
demonstra o potencial da atividade.

“A longo prazo, a queda dos preços pagos ao produ-
tor reflete a diminuição dos custos de produção que ocor-
reu no período. Temos um setor produtivo mais eficiente, 
que se modernizou tecnologicamente. E os preços para o 

gustavo miguel
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O Que seRá dO 
LeiTe em 2017?

consumidor também acompanham a tendência de queda. 
Se não houvesse essa modernização, estaríamos pagando 
hoje mais de R$ 4 pelo litro de leite”.

Tendências favoráveis 
Glauco afirma que, para este ano, espera-se um volume 

de produção superior aos registrados em 2015 e 2016, mas 
sem excesso de oferta. “Será um ano de recuperação de 
safra, já que a relação preço do leite e insumo, na média, 
tende a ser melhor”. O milho, vilão do aumento dos custos 
de concentrado em 2016, tende a ter preços mais amigá-
veis. A expectativa é que a safra 2016/2017 do grão gire 
em torno de 84 milhões de toneladas. A previsão somente 
para a safra de inverno é de 56 milhões de toneladas. O 
pesquisador espera que a safra de grãos no Brasil, capita-
neada pela soja, seja recorde este ano.

Os preços internacionais do leite tendem a subir, difi-
cultando as importações, o que favorece o cenário interno. 
A tendência de aumento dos preços internacionais se an-
cora principalmente na desaceleração da produção na Eu-
ropa e na queda recente da oferta na Oceania e na América 
Latina. A manutenção da cotação do dólar em patamares 
mais elevados também é um estímulo à produção interna, 

aumentando a competitividade relativa da exportação em 
relação à importação.

“Do ponto de vista do consumo interno, a tendência 
também é de melhora gradual. A despeito do frágil cenário 
político e econômico nacional, os indicadores têm melho-
rado e as perspectivas são de que inflação, taxa de juros e 
PIB caminhem no sentido de estimular o consumo, pro-
movendo uma retomada do crescimento econômico, ainda 
que modesto”.

O pesquisador destaca que, independentemente das os-
cilações conjunturais, existem transformações importantes 
acontecendo na cadeia produtiva do leite no Brasil. Entre elas, 
a melhoria na gestão das propriedades; a maior especializa-
ção do rebanho brasileiro (dados de 2015 do IBGE mostram 
uma queda de 5,5% do número de vacas leiteiras, o que signi-
fica que os animais de pior genética estão sendo descartados); 
maior velocidade na adoção de tecnologias; e menor custo de 
produção de milho e soja do mundo.

“Esses elementos, somados ao clima propício, dispo-
nibilidade de terras, à relativa abundância de água e ao po-
tencial de consumo de uma população continental tornam 
a pecuária de leite brasileira uma das atividades agrícolas 
de maior potencial”, conclui Glauco.
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leite

a2 
descOmPLicadO

O  L e i T e 

as várias qualidades de leite disponível no 
mercado confunde o consumidor, e às vezes 
nem o produtor sabe quais as características 
do seu produto. além das várias possibilidades, 
ainda existem mitos e desconhecimento que 
afastam o consumidor do alimento
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L
eite A1 ou A2? Com lactose 
ou sem? O que, de fato, dá 
alergia? A lista de pergun-
tas do consumidor diante da 
prateleira de lácteos no su-
permercado pode ser infini-
ta. Mas, as respostas não são 
complicadas. Só que ainda não 
chegaram para o consumidor 

final apropriadamente. 
“O leite, mesmo com as inúmeras críticas e 

teorias fantasiosas que invadem as mídias so-
ciais, continua sendo um alimento apreciado e 
um elemento essencial na dieta de muitas pesso-
as. No meio rural, dizemos que é indispensável 
de mamando a caducando”, garante a médica ve-
terinária doutora e membro do Conselho Cien-
tífico Agro Sustentável (CCAS), Roberta Züge.  

Nutricionista, criadora de gir leiteiro e giro-
lando no Sítio Rio Negro e produtora de leite 
A2, Michaela Demétrio explica a diferença entre 
alergia ao leite e intolerância à lactose, uma das 
dúvidas mais comuns: “essas duas patologias são 
frequentemente confundidas pelo fato de terem 
o alimento causador em comum, o leite. A in-
tolerância à lactose ocorre quando o organismo 
não produz a enzima lactase suficiente para que-
brar a lactose (açúcar) encontrada no leite. Se a 
lactose não quebrada chega ao intestino grosso 
ela é fermentada pelas bactérias, o que gera des-
conforto. Já a alergia de leite é uma reação às 
proteínas presentes”. 

É no tópico alergia que o leite A2 entra. “Para 
entender melhor, o leite é composto por di-
versos sólidos, incluindo minerais, lactose, 
gordura e proteína. Há três principais caseí-
nas dentre as proteínas do leite: alpha, kappa 
e beta-caseína. Dessa última, existem inúmeras 
variantes. Entre as mais comuns estão: beta-ca-
seína A1 e A2”, explica o médico veterinário e 
diretor técnico de raças leiteiras da Semex, Cláu-
dio André da Cruz Aragon.

Pesquisas relatam que há milhares de anos to-
dos os bovinos possuíam a variante A2, porém 
a A1 surgiu devido a uma mutação em rebanhos 
europeus. A variante A1 é mais comumente en-
contrada em raças de origem europeia, mas foi 
introduzida através de cruzamentos em raças 
não europeias. Já nas raças zebuínas, a predomi-
nância é da variante A2. 

o casal michaela e plauto demétrio produzem leite A2 no Ceará

“A produção da proteína beta-caseína é con-
trolada pela combinação de qualquer um destes 
dois variantes (A1 e A2), uma vez que todas as 
vacas possuem dois alelos. Estes alelos são co-
dominantes, ou seja, as vacas que possuem dois 
variantes diferentes (heterozigotas) irão pro-
duzir quantidades iguais de cada proteína que 
carregam. E as vacas que possuem duas cópias 
do mesmo alelo (homozigotas) irão fornecer so-
mente aquela proteína. Desta forma, é possível 
ter rebanhos exclusivamente homozigotos A2 
através da seleção genética”, acrescenta Cláudio. 

O mercado tem procurado atender a demanda 
por esse produto. Estima-se que 6% da popula-
ção mundial seja alérgica à proteína beta-caseína 
A1, que está relacionada a uma série de reações 
alérgicas em humanos. Por isso, as novas tecno-
logias desenvolvidas no campo estão permitindo 
a produção de alimentos que podem ser consu-
midos com segurança por pessoas com necessi-
dades específicas. É o caso do leite não alergêni-
co, oriundo de rebanhos composto por touros e 
vacas que carregam a proteína A2 em seu DNA. 
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leite

Prova da tendência mercadológica do leite 
A2 é a nova edição do Sumário Nacional de 
Avaliação Genética das Raças Zebuínas Lei-
teiras da ABCZ, que será lançada em maio, 
durante a ExpoZebu 2017, e trará como novi-
dade a informação sobre o alelo da beta-case-
ína A2. A informação é considerada estratégi-
ca para os criadores que pretendem produzir 
esse tipo de leite, que é um nicho de merca-
do em ascensão nos últimos anos. Em 2016, 
a Embrapa também já tinha lançado em seu 
sumário da raça gir leiteiro dados que dizem 
respeito à genotipagem para as variantes da 
beta-caseína. 

Na central de inseminação Semex Brasil, a 
novidade da bateria de 2017 de animais zebuí-
nos também é a indicação de quais são posi-
tivos para a proteína. “Os touros com o selo 
A2 são geneticamente testados por meio de 
seu DNA, portanto, garantem com total se-
gurança a transmissão do alelo A2 para a pro-
gênie. O mercado mostra com clareza que há 
demanda por esse tipo de animal, para aten-
der uma parcela da população que é alérgica 
ao leite com à proteína A1. Outra vantagem é 
que esse tipo de leite tem maior teor de gor-
dura, proteína e rendimento superior nos pro-
cessos industriais”, informa Christian Milani 
Resende, gerente de produto leite tropical da 
Semex Brasil.

A Estância Silvânia, que há mais de meio 
século seleciona gir leiteiro, genotipou todos 
os animais para garantir produção 100% A2. 
O processo de avaliação genética foi concluí-
do em 2011 e agora a fazenda beneficia o lei-
te e faz outros produtos lácteos em laticínio 
próprio. Os planos de Eduardo Falcão Car-
valho, proprietário da fazenda, são para que 
a inovação chegue às mãos de cada vez mais 
consumidores.

Investindo na produção de leite com va-
lor agregado, a Estância Silvânia foi pioneira. 
Mas, Eduardo acredita que ideia pode, e deve, 
ser trabalhada por qualquer criador. “Esta-
mos não só reforçando uma característica 
que achamos importante na nossa raça, mas 
também possibilitando um alimento de inser-
ção social e qualidade de vida para o mercado 
consumidor”. 

médica veterinária doutora e 
membro do Conselho Científico Agro 
Sustentável (CCAS),Roberta Züge

eduardo Falcão investe em leite 
A2 desde 2011 

Christian milani Resende é gerente de produto leite tropical da Semex Brasil
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leite

TesTe de 
idenTificaÇÃO 

dO LeiTe a2
P a s s O  a  P a s s O

Diante da grande demanda pelo leite 
a2, pecuaristas de todo País estão 
testando seus rebanhos para essa 
característica. o teste de identificação 
dos alelos da beta-caseína é simples, e 
pode ser feito a partir do pelo bovino. 
a LinkGen Biotecnologia realiza o 
exame para vários criatórios em todo 
país. a seguir, o passo a passo do 
exame que atesta se um animal é 
portador do genótipo mais desejável 
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A coleta do material a ser testado é feita na 
fazenda e enviada para central da linkGen, 
em São paulo (Sp). São vários pelos da 
cauda do bovino, que chegam em um 
envelope próprio com todas as informações 
necessárias. o envelope é etiquetado com 
o código de barras que o acompanhará 
durante todo processo, e posteriormente é 
cadastrado no sistema. 

Após o cadastro, a amostra, de fato, vai para o labo-
ratório. na sala de corte, os pelos são preparados 
para o corte com separação do bulbo. os bulbos 
são colocados em uma solução própria para a 
extração do dnA. É através da análise do dnA que 
poderemos saber se o animal tem o genótipo A2A2 
desejado para que o leite produzido seja de melhor 
qualidade para o consumo humano. 

rECEPçãO, ETIqUETAGEM E 
CADASTrO

1
2
3

COrTE E PrEPArO 
DA AMOSTrA 

A solução contendo o bulbo 
é colocada no termociclador 
para a reação de polimeriza-
ção em cadeia (pCR) quando 
o dnA será amplificado para 
posterior leitura e análise.

TErMOCICLADOr
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os resultados obtidos após a leitura e análise são 
enviados para o sistema informatizado que fará a 
emissão dos laudos. posteriormente, estes laudos 
são encaminhados para os clientes e armazenados 
no banco de dados do laboratório linkGen.4
EMISSãO DOS 
rESULTADOS 

primeira empresa privada a surgir na América do Sul, o la-
boratório linkGen foi fundado em 1996 com a finalidade de 
atuar na agropecuária realizando vários testes utilizando-se 
da tecnologia do dnA. Seus fundadores são doutores, com 
pós-doutorado no exterior e extensa experiência em biologia 
molecular. Garantir confiabilidade e qualidade dos serviços 
fornecidos é a essência do laboratório linkGen.

SObrE A LINKGEN

leite
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aBcGil
O fuTuRO da 

entidade representativa 
da raça leiteira zebuína 

mais presente nos pastos 
brasileiros passa por forte 

reestruturação e se prepara 
para um futuro próspero

leite

gustavo miguel
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sse novo ano que começa será histórico 
para Associação Brasileira dos Criado-
res de Gir Leiteiro (ABCGil). No início 
de 2017, os principais criadores e re-

presentantes do setor uniram forças em 
nome da raça que está em mais de 80% do 
rebanho leiteiro do Brasil. Depois de um 

momento delicado em 2016, os associados 
decidiram por um caminho de comunhão 

de ideias e trabalho em equipe. 
A entidade ainda está oficialmente sem uma di-

retoria homologada depois de um processo jurídico 
que sucedeu a última eleição, mas já existe uma cha-
pa única, decidida por unanimidade, encaminhando 
o futuro da associação. O novo presidente é o ex-se-
cretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 
Minas Gerais João Cruz Reis Filho, que montou uma 
diretoria “com total autonomia, sem imposição ou 
veto de nenhum nome”, de acordo com o próprio. 

O vice-presidente é Flávio Peres, o diretor de 
marketing Evandro Guimarães, o diretor técnico Ra-
fael Bastos e o diretor financeiro, Plauto Demétrio. 
“Ao montar esse time, estendi consultas e conversas 
com alguns amigos, como por exemplo, José Afon-
so Bicalho, Silvio Queiroz Pinheiro, Lucio Gomes, 
Rodrigo Bragança, Anibal Vercesi Filho e, evidente-
mente, pedi a benção ao Kincão (Terra Vermelha), 
que com muito desprendimento e interesse maior na 
raça, me emocionou ao dizer por quais razões que 
renunciaria por mim”, conta João Cruz.

Pilares
A nova diretoria propôs um plano de gestão com 

três principais pilares para erguer a entidade. “Penso 
que é momento de voltarmos às origens e priorizar-
mos o programa que fundamentou a criação da enti-
dade. É hora de evoluirmos, pensarmos em seleção 
genômica e em metodologias mais atuais de avaliação 
genética”, afirma João Cruz. Por isso, o primeiro pi-
lar é foco absoluto no Programa Nacional de Melho-
ramento do Gir Leiteiro (PNMGL), em especial, no 
teste de progênie. 

“Já falei com alguns colegas como Anibal Eugê-
nio Vercesi Filho, Fábio Luiz Buranelo Toral, Marcos 
Vinicius Barbosa da Silva, Rui Verneque e quero en-
volver outras sumidades como Lucia Albuquerque, 
Fabyano Fonseca e Silva, dentre outros, para um 
workshop ainda antes da divulgação do sumário des-
se ano. Contarei, ainda, com a fundamental colabo-

E
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ração da Embrapa, do João Cláudio Panetto e equipe, 
sob a batuta do meu dileto amigo Paulo do Carmo 
Martins”, enumera. 

“A principal função da entidade é o justamente o 
Programa de Melhoramento. O Teste de Progênie é o 
cerne da associação, motivo maior pelo qual ela existe. 
Nossa expectativa agora é que ele se fortaleça e bene-
ficie todos os criadores com acurácia e veracidade nos 
resultados, afetando positivamente toda cadeia de leite 
nacional”, afirma o criador Eduardo Falcão. 

O segundo pilar da gestão é a transparência. A 
proposta garante publicidade a todos atos de ges-
tão, seja técnica ou financeira. “O Conselho Dire-
tivo aprovou por unanimidade que façamos audi-
toria das contas, por entidade independente, e que 
esta seja apresentada a todos interessados”, afirma 
João. Já o terceiro pilar é a comunicação, em espe-
cial com o associado, mas também com a socieda-
de em geral, “que precisa saber das potencialidades 
do gir leiteiro, o tesouro brasileiro”.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelo 
Conselho Diretivo da entidade. “Ainda há que se 
verificar se, juridicamente, haverá necessidade de 
eleição ou se simplesmente uma assembleia poderá 
referendar o acordo”, explica o novo presidente da 
ABCGil. Em ambos os casos, seja decidido por as-
sembleia ou eleição, o ato será promovido em maio, 
durante a ExpoZebu, em Uberaba (MG). 

“O importante nesse momento é nos unirmos em 
prol dessa raça tão essencial para produção de leite 
no Brasil. Temos enormes desafios pela frente, mas, 
deixando o passado para trás e trabalhando em con-
junto, não há nada que nos impedirá de construir um 
futuro brilhante para o gir leiteiro”, finaliza o próxi-
mo diretor financeiro da ABCGil, Plauto Demétrio.

“Gostaria de agradecer imensamente a todos do gir lei-
teiro: ao desprendimento das partes que abriram mão 
da disputa; aos funcionários da associação que segu-
raram a barra por amor (André, Gisele, Ranielly, Fausto, 
Carlos matheus, Gustavo e José Geraldo); e aos criado-
res que me ligaram mandando boas vibrações. vamos 
precisar da ajuda de todos! Contamos com vocês para 
construir o futuro da nossa raça”. 

João Cruz Reis Filho, futuro presidente da ABCGil

Australian 
cattle dog
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Australian 
cattle dog

o melHoR AmIGo do ReBAnHo 
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zona rural

da roça
a raça pastoreira austral ian catt le dog, 

também conhecido como red ou blue heller, 
é perfeita para arrebanhar o gado e proteger a 

fazenda, além de ser um amigo inseparável

cÃO
arquivo pessoal e divulgação
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ara todo lugar que a estudante de Me-
dicina Veterinária Helena Curi vai, seus 
dois australian catlle dogs vão atrás, 
como uma sombra dupla. Jaquelino, 

também chamado de Jack, e João Leão 
são os fieis companheiros da sucessora da 
Fazenda Porangaba, tradicional criatório 

de sindi em Ribeirão Preto (SP). Ela, apai-
xonada pela vida na roça e pela criação do 

zebuíno, não dispensa a ajuda dos amigos caninos na 
hora do trabalho no campo. Na fazenda, tem mais 
duas fêmeas da raça, e na cidade, outro macho. 

“É uma raça muito companheira. Estão sempre 
por perto e protegem o dono. O Jack foi meu pri-
meiro cão da raça, e está comigo há três anos. O João 
Leão está fazendo um ano, e os dois estão sempre 
do meu lado. Vão até para sala de aula comigo, ficam 
quietinhos”, conta a futura veterinária, que conhece 
de perto a lida com o gado e garante: a raça gosta 
mesmo é de trabalhar e correr livre pelos pastos. 

Helena adquiriu seus exemplares do Canil Haras 
La Pampa, situado no município de Ibiúna, interior 
de São Paulo. Comandado pelo casal Guilherme 
Appel e Ana Paula, o canil comercializa exclusi-
vamente cães dessa raça. A criação é criteriosa e 
o bem-estar dos animais vem sempre em primeiro 
lugar. Por isso, os candidatos a donos são analisa-
dos antes de fechar a venda. 

“Os candidatos a compradores dos nossos fi-
lhotes são previamente qualificados, para verificar-
mos as suas reais condições de possuírem cães dessa 
raça, que exige espaço amplo e atividade física diá-
ria. Acreditamos que somente dessa forma os cães 
podem ser felizes e dar retorno de afeto e serviço 
aos seus proprietários”, conta Guilherme, proprietá-
rio do canil registrado na Confederação Brasileira de 
Cinofilia (CBKC) e membro da Federation Cynologi-
que Internationale (da Bélgica).

Ele explica que o australian é um cão especialmen-
te destinado ao trabalho com gado e cavalos, sendo 
que o ambiente de fazendas ou haras é o ideal para 
a sua criação e manutenção. “Em casos especiais, 
quando os compradores possuem estilo esportivo e 
praticam com regularidade diária caminhadas, corri-
das ou outros esportes, podemos aceitar que sejam 
levados para apartamentos ou casas na cidade, mas 
somente quando ficamos completamente convenci-
dos de sua viabilidade”, explica Guilherme. 

A assessora pecuária e zootecnista Luciane Kaha-

P

Helena Curi, da Fazenda porangaba, é apaixonada pelos seus 
australian cattle dogs tanto quanto pelo zebuíno sindi
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zona rural

le Abdanur Carvalho também é apaixonada pela raça 
e, como Helena, está sempre acompanhada pelos 
seus cães. Ela conta que é a raça perfeita para seu 
cotidiano, que transita da cidade para fazenda várias 
vezes por semana. Ela ganhou o primeiro filhote em 
2004, e apaixonou-se imediatamente. 

“Depois do primeiro filhote, o Bono Vox, ganhei 
também uma fêmea, a Natasha. A partir daí, eles são 
meus companheiros diariamente. Em 2015, cruza-
ram e deram uma linda ninhada. Vendi uma parte 
para pecuaristas e não resisti, fiquei com mais uma 
fêmea. Eles vão todos os dias para fazenda, traba-
lham, correm muito e brincam, depois voltam para 
casa satisfeitos. Eles detestam ficar trancados, amam 
atividade. Além disso, são muito fiéis e estão sempre 
por perto dos donos, protegendo e acompanhando”, 
conta Luciane. 

Boiadeiro australiano
O australian cattle dog foi desenvolvido em am-

bientes áridos da Austrália, onde sua função era pas-
torear rebanhos. Com o passar das gerações, a raça de 
médio porte conquistou o mundo como um dos mais 
eficientes e leais cães de pastoreio. Ele também é co-
nhecido como red ou blue heeler, com base em suas 
cores primárias (vermelho ou azul) e na sua habili-
dade de mordiscar os calcanhares (no inglês, “heel”) 
dos animais mais resistentes que precisam ser arre-
banhados. 

Também chamado no Brasil de boiadeiro austra-
liano, esse cão pastor é um dos mais inteligentes do 
mundo. Disposto e trabalhador, ele acorda junto com 
o nascer do sol e, tendo as condições ideais mínimas, 
enfrenta qualquer rotina, incansável diante de um de-
safio. Mente ativa, calma, força, resistência, coragem 
e vigor também completam o currículo desse fiel fun-
cionário para qualquer tipo de rebanho. 

“Sem par como um pastor de gado, o australian 
cattle dog está pronto e disposto a trabalhar durante 
todo o dia. Sua força, agilidade e coragem permite 
controlar o gado e movê-lo facilmente em espaços 
abertos e fechados. Gado teimoso não desencoraja 
este cão; eles apenas se tornam mais determinados a 
fazer o trabalho”, garante o criador Guilherme. 

Mas, não é só com o rebanho que ele é habilido-
so. A raça tem constantemente reforçado sua posi-
ção como uma das mais completas que existem. De 
notável estrutura atlética, os australian cattle dogs 
são hábeis em saltos e corridas, sendo capazes de 

Ana paula, do Canil Haras la pampa, seleciona a raça 
no interior de São paulo com o marido, Guilherme Appel
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desenvolver inúmeras atividades de forma ad-
mirável, como esportes e resgate na neve e na 
água. Muito apegado ao dono e ao lar, também 
é um forte cão de guarda. Vigia a casa ou fa-
zenda com grande instinto protetor, o que não 
o impede de ser dócil com crianças e adultos 
conhecidos.  

“A personalidade da raça a torna muitas 
vezes reservada com estranhos, e até mesmo 
ferozmente protetora quando percebem que 
a sua propriedade e/ou pessoas estão sendo 
ameaçadas. Ele é inteligente, mas certamente 
pode ser frequentemente descrito como cabe-
ça-dura e teimoso. Uma vez que ele fez amiza-
de com você, será um amigo para a vida, mas 
essa amizade deve ser conquistada pela forma 
como você o trata. Eles são muitas vezes refe-
ridos por seus proprietários como suas ‘som-
bras’, porque onde quer que vão, lá estão eles”, 
acrescenta Guilherme. 
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atualidade 
A presidente do Kennel Clube de Atibaia e Bra-

gança Paulista (KCAB) Cristina Riskalla, que tam-
bém cria o australian e o buldogue francês, afirma 
que os hellers estão ganhando cada vez mais espaço 
no mundo agropecuário por conta das suas inúmeras 
habilidades e potencial. O fato de serem rústicos e 
trabalhadores fazem deles um dos melhores cães de 
pastoreio do mundo. Porém, ela alerta para os “fal-
sos” austalians disponíveis no mercado. 

“Tem muita gente entrando no mercado sem mui-
ta noção sobre a raça. Aconteceu com outras raças 
também, e acontece principalmente em locais que as 
pessoas têm menos informações. Existem pretensos 
criadores cruzando indiscriminadamente e chaman-
do erroneamente o resultado de blue heller, ou até 
inventando uma nomenclatura que não existe, como 
‘bul heller’, que não é sequer nome de uma raça. É 
necessário critério para selecionar a raça”, explica a 
premiada criadora proprietária do Wind City Ranch, 
em Atibaia (SP), que exporta cachorros para várias 
partes do mundo. 

presidente do kennel Clube de Atibaia e Bragança paulista (kCAB), 
Cristina Riskalla também cria o australian e o buldogue francês
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Sentinela Farrapo, canil 
especializado seleciona 

morfologia e função. Venda 
permanente de filhotes.

HARAS & CANIL
C.M ROYAL

Adquira seu boiadeiro australiano dos 
mais consagrados criatórios do Brasil, 
todos filiados a CBKC

Pecuária Brasil indica: 

Canil Sentinela Farrapo - Pelotas (RS)
www.sentinelafarrapo.com.br

(53) 991550560 e 991645264 . facebook: Sentinela Farrapo 
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Heelers Ranch 
Luiz Gastão Puppi Bastos 
Tel.: (47) 9 9961 4681  
gastaobastos@gmail.com
Balneário Camboriú (SC)

Zagor, o melhor filhote 
absoluto na primeira 

Exposição Nacional que 
participou, escolhido pela 

juíza convidada internacional 
Connie Hedhead 

(da Austrália). 

O canil CM Royal Itabirito tem 
como meta o melhoramento e 

aperfeiçoamento genético da raça 
Australian Cattle Dog. A saúde, 
qualidade, morfologia e o bem 

estar dos nossos cães são nossos 
principais objetivos. Criamos 

também a raça Fila Brasileiro!                                                                                                                                      
         

CRIAçãO De CAVAlO MANGA lARGA MARChADOR e
Cães AustRAlIAN CAtlle DOG e FIlA bRAsIleIRO

CONtAtO: CRIstOVãO MORAIs FIlhO
 (31) 98345-3179

www.CMROyAL.COM.BR

Canil HLP
Especializados em Australian Cattle Dog

Blue Heeler e Red Heeler

IBIÚNA - SÃO PAULO

(11) 9 8131-1888
www.canilhlp.com.br

“Criamos cães para fazer amigos”

HARAS & CANIL
C.M ROYAL
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eXPansÃO 

PROduÇÃO 
nova unidade industrial do 

Grupo Matsuda no ceará vai 
produzir rações para pets, 

peixes e camarões

divulgação

zona rural

na 
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h
á dezesseis anos atuando 
nesse segmento, o grupo 
comandado pelo empresá-

rio Jorge Matsuda inaugurou 
nova fábrica em São Gonçalo 

do Amarante (CE) destinada 
à produção de alimentos para 

cães, gatos, camarão e rações 
para peixes. Com 60 mil metros quadrados de área 
total, 6.613 metros quadrados de área construída 
e capacidade para processar 20 toneladas/hora em 
farelos e seis toneladas/hora na extrusão, a nova 
unidade vai gerar inicialmente 70 empregos dire-
tos e pelo menos outros 200 indiretos.

Segundo Leonardo Cerise Junior, diretor res-
ponsável pelo segmento pet e rações para peixes, 
foram investidos R$ 20 milhões na fábrica, que 
teve seu projeto ampliado a partir de uma estru-
tura que fabricava apenas ração para peixes, com 
a instalação de equipamentos de alta tecnologia e 
produtividade. 

“A missão da Matsuda é fornecer soluções ao 
agronegócio, com pacotes tecnológicos aos cria-
dores e companheiros pet e, por isso os investi-
mentos devem ser constantes”, afirma o presiden-
te do grupo, Jorge Matsuda. 

A instalação da unidade fabril no Ceará, por 
sua localização estratégica, visa, sobretudo, aten-
der uma parcela considerável do Nordeste, mar-
cando mais uma etapa de crescimento da empresa. 

“Com investimentos permanentes em pesqui-
sas e difusão de tecnologia, estamos contribuindo 
para que os produtores tenham acesso ao que há 
de melhor e mais moderno para a melhoria contí-
nua de seus animais, tanto em produtividade como 
em rentabilidade”, acrescenta o presidente.

Com a unidade fabril do Ceará, o Grupo Mat-
suda, que em 2016 está completando 68 anos de 
tradição no segmento da pecuária, aumenta para 
sete unidades fabris em regiões estratégicas do 
país, que, além de São Gonçalo do Amarante (CE), 
está presente em Cuiabá (MT), São Sebastião do 
Paraíso (MG), Vitória da Conquista (BA), Álvares 
Machado (SP), Goianira (GO) e Imperatriz (MA), 
além da fábrica de produtos veterinários em Jaca-
reí (Vet&Cia) e de centros de distribuição e repre-
sentantes em todo o território nacional. A empre-
sa é líder do setor de sementes para pastagens no 
Brasil, e está presente em mais de 23 países, entre 
América do Sul, Central, Europa e Ásia.

A nova fábrica tem capacidade para processar 20 toneladas/hora 
em farelos e seis toneladas/hora na extrusão, produzirá rações 

para pet, peixe e camarão

Cerca de 300 convidados puderam conhecer a estrutura e a linha 
de produtos da matsuda 
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mais 
PRenheZ

com ótimos resultados observados 
no pantanal, os bastões marcadores 

e indutores de ovulação aumentam a 
prenhez de IatF em vacas de corte
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A
A Embrapa Pantanal acaba de con-
cluir uma pesquisa sobre o uso de 
bastões marcadores para auxiliar na 
detecção do cio e melhorar a pre-
nhez de IATF (Inseminação Arti-
ficial por Tempo Fixo) em vacas 
de rebanho de corte no Pantanal 
e Cerrado. O bastão marcador é 

uma técnica que constitui da aplicação de tinta 
colorida na região sacro-caudal das vacas logo 
depois da retirada de implantes utilizados na in-
seminação. A pesquisa envolveu mais de 3,8 mil 
vacas nelore, todas entre 30 e 50 dias pós-parto. 
Foi verificada uma diferença de 20% a mais de 
prenhez em vacas com alta expressão de cio em 
relação àquelas que não apresentaram cio.

A intensidade da monta avaliada pela retirada 
da tinta vai indicar se a vaca tem alta expressão 
de cio, média expressão de cio ou se está sem cio. 
Apesar da IATF não necessitar de detecção de 
cio, o estudo em questão foi realizado e validado 
após outros trabalhos demonstrarem que vacas 
que expressam cio antes do momento da IATF 
têm maiores taxas de prenhez, o que é de grande 
interesse para o produtor.

De acordo com o pesquisador Eriklis Noguei-
ra, da Embrapa Pantanal de Corumbá (MS), a 
marcação com a tinta será modificada após ten-
tativas de monta por rufiões ou das próprias va-
cas nos lotes de IATF, que apresentam compor-
tamento homossexual e montam umas às outras. 
Esse contato elimina ou atenua a intensidade da 
tinta. Assim, se a marcação permanecer forte, 
significa que a vaca está sem cio; se desaparecer, 
indica que o animal tem alta expressão de cio; se 
houver pouca remoção da tinta, a vaca apresenta 
média expressão de cio. 

desafio
 A partir desses resultados, os pesquisadores 

precisavam encontrar uma solução para aumentar 
a taxa de prenhez entre os dois últimos grupos. O 
pesquisador explica que eles resolveram testar a 
hipótese de aplicar o hormônio liberador de go-
nadotrofina (indutor de ovulação) apenas nessas 
vacas. Essa fase do experimento foi desenvolvida 
em 1,7 mil vacas.

Os animais passaram pelas fases de protocolos 
semelhantes ao experimento anterior. A maioria 

deles, 966 (ou 55,2%), se enquadrou no escore 
de alta expressão de cio e não precisou de tra-
tamento adicional na IATF. Já nos animais que 
não apresentaram ou apresentaram pouco cio, a 
aplicação adicional de hormônio melhorou signi-
ficativamente as taxas de prenhez de IATF. 

Uma das vantagens do uso de bastões marca-
dores é justamente o custo-benefício: aumenta-se 
a taxa de prenhez com menor carga de trabalho 
e economia. “A observação de cio no campo é 
um procedimento muito trabalhoso. O bastão 
marcador é um auxiliar muito interessante”, ex-
plicou o pesquisador. 



#pecBR | janeiro/fevereiro 2017102 103janeiro/fevereiro 2017 | #pecBR

RAphAEL 
zOLLER

JuvenTude nA SeleÇão do neloRe
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JuvenTude nA SeleÇão do neloRe
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r
aphael é a terceira geração de pe-
cuaristas na sua família, antecedido 
pelo pai Ivo Zoller e o avô paterno, 
Alwin Zoller. Hoje com 36 anos, é 
casado com Taynara e acredita que 
o campo está no sangue da família 
e continuará na sua história, através 
de seus filhos. Por isso, trabalha 
diariamente para construir um ter-

reno sólido para os dias que virão. 
Quando a AgroZoller nasceu, a família já ti-

nha mais de 40 anos na pecuária, mas foi Raphael 
quem resolveu apostar na seleção do nelore PO. 
“Sempre investimos em tecnologia avançada para 
conduzir nossa atividade pecuária, mas, antiga-
mente, comprávamos sêmen e embriões de outras 
propriedades. Foi quando eu percebi que tínha-
mos o potencial de produzir nossa própria gené-
tica”, conta.

Ele iniciou seus trabalhos na raça com a espe-
cificidade mocho, em 2003, mesmo ano em que se 
graduou médico veterinário. Em 2006, começou a 
investir também no nelore padrão. Dez anos de-
pois, promoveu um grande evento no Paraná para 
comemorar a primeira década de sucesso, o Leilão 

Londrina Fest, que já na primeira edição faturou mais 
R$ 1 milhão. Na companhia dos parceiros Fazenda 
Cachoeira 2C, Nelore Kalunga e Agropecuária RS, a 
AgroZoller promoveu o pregão de maior receita da 
56ª Expo Londrina. 

Além de administrar as duas propriedades da 
AgroZoller no Mato Grosso do Sul, Raphael viaja o 
país participando de exposições e julgamentos, além 
de representar as duas entidades que preside: a Asso-
ciação dos Neloristas do Paraná (Anel) e Associação 
dos Criadores de Nelore Mocho do Brasil (Acrimo-
cho), que defende os interesses dos criadores. Ele 
também é Conselheiro da Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ) e, no último ano, foi ho-
menageado pela Associação Brasileira dos Criadores 
de Nelore (ACNB) com o título de Nova Geração do 
Nelore. 

O momento favorito da rotina de Raphael é quan-
do o sol está se pondo na cocheira e ele tem a chance 
de parar um breve momento na correria do dia-a-
dia e admirar os bezerros mamando enquanto o dia 
vai terminando e os pássaros vão voltando para seus 
ninhos. São em instantes como esse que ele pode 
aproveitar seu maior prazer na sua profissão, a paz de 
estar no campo. 

o nelorista raphael Zoller já completou uma década de 
seleção antes mesmo de chegar aos 40 anos de vida, e 
ainda está à frente de duas associações da raça nelore

Liderança
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opInIão Marcos Vinicius Biehl
médico veterinário, doutor em ciências e gestor nacional da premix

marcos.biehl@premix.com.br

efeito da nutrição materna sob 
o desenvolvimento fetal

os últimos anos, muitas pesquisas 
têm sido realizadas com o objetivo 

de entender como a nutrição materna 
afeta a saúde e a produtividade durante 

o período pós-natal. Sabe-se que a nu-
trição materna durante a prenhez desem-

penha função essencial sob o desenvolvi-
mento fetal e placentário, afetando diretamente a saúde 
e a produtividade da prole.

Quando o manejo nutricional da matriz é deficien-
te, a subnutrição é uma consequência imediata, sendo 
reportadas severas complicações na produção animal, 
que incluem o aumento da mortalidade neonatal, dis-
funções respiratórias e intestinais, crescimento neonatal 
retardado e diferenças no diâmetro das fibras muscu-
lares. Como resultado ocorre a 
redução na qualidade da carne.

Um aumento no suprimento 
de aminoácidos possui grandes 
implicações na programação 
fetal, pois quando a dieta é de-
ficiente em cisteína ou taurina, 
grande parte da metionina é uti-
lizada para conversão destes dois 
aminoácidos. Assim, a deficiên-
cia destes aminoácidos possui 
efeitos duradouros sobre os efei-
tos epigenéticos no desenvolvi-
mento do feto.

Com a subnutrição das fême-
as, ainda durante a placentação e 
estabelecimento do sistema vas-
cular materno-fetal, é reduzida a transmissão das quan-
tidades necessárias de nutrientes e de oxigênio, sendo 
estes muito exigidos durante o terço final de gestação.

Além dos efeitos produtivos, ainda são reportados 
efeitos reprodutivos, onde novilhas oriundas de fême-
as submetidas a suplementos proteicos durante o terço 
final de gestação obtiveram a taxa de prenhez superior 

N
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quando comparadas a novilhas oriundas de vacas não 
suplementadas. Em um segundo estudo, a suplemen-
tação proteica das vacas influenciou a puberdade das 
filhas, pois um maior número de fêmeas atingiu a pu-
berdade, quando comparadas as filhas de vacas não su-
plementadas.

Os efeitos de uma correta suplementação das matri-
zes sobre o seu próprio desempenho reprodutivo são no-
táveis. Em um experimento realizado por Nepomuceno, 
vacas foram submetidas a uma suplementação proteica e 
obtiveram taxa de retorno à ciclicidade no pós-parto pre-
coce 13% superior e aumento na taxa de prenhez de 4,8%, 
quando comparadas a vacas não suplementadas em um 
mesmo escore de condição corporal.

Um fato potencial associado à subnutrição durante 
a gestação é o aumento expo-
nencial de substâncias oxidati-
vas no corpo da matriz, sen-
do que a subnutrição leva à 
uma redução de substâncias 
antioxidantes, estas, por sua 
vez, desempenham consequ-
ências negativas para o feto 
a curto e longo prazo. A su-
plementação adequada com 
selênio visa prevenir possíveis 
efeitos deletérios causados pe-
los radicais livres.

Portanto, é notório o efei-
to da suplementação mineral 
proteica durante a fase gesta-
cional. Assim, com o objetivo 

de suprir as necessidades de aminoácidos como já ci-
tados, devemos ter em mente a utilização de produ-
tos de suplementação animal que contenham em sua 
formulação fontes de proteína verdadeira que pro-
piciarão um aporte de nutrientes necessários para o 
desenvolvimento fetal adequado, refletindo na pro-
dutividade do sistema de cria.
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opInIão Rafaela A. Parra 
advogada e autora do livro função social da propriedade 

rural – noções gerais do aspecto ambiental e o direito de propriedade.
rp@advocaciarp.adv.br

função social da 
propriedade rural

rande preocupação que assola o produ-
tor rural brasileiro é a questão ambien-

tal, em sua preservação, nas sanções 
por descumprimento e o impacto que 

isso pode gerar no agronegócio. Após 
a promulgação da Constituição de 1988, 

o direito à propriedade foi consolidado, 
seguindo as constituições precurssoras, e, passou a ser 
vinculado ao uso adequado, através de limitações ad-
ministrativas que tem por escopo a proteção a tão falada 
função social da terra. 

Perceba que, o direito de uso, gozo e fruição do bem, 
tal qual albergado pelo conceito de direito de propriedade, 
in verbis, em nosso Código Civil, art. 1.228, contempla o 
exercício da posse direta e indireta deste bem, porém, vin-
culado à sua função social, tal qual inteligência ao artigo 5°, 
XXII, XXIII e art. 186, ambos da Constituição Federal.

 O conceito de função social decorrente do artigo 186 
da Constituição apresenta três aspectos preponderantes, o 
econômico, o produtivo e o ambiental. Dentre os requi-
sitos elencados ao cumprimento da função social da pro-
priedade rural, certamente o que recebe maior enfoque é o 
da preservação ambiental. Tal função exige do proprietário 
uma postura não apenas de abstenção de práticas maléfi-
cas ao ecossistema, mas também de atuação positiva de 
atos acautelatórios que visem o aproveitamento adequado 
do solo e recursos disponíveis.

Em decorrência da ideia dilatada de preservação am-
biental e do aproveitamento racional e adequado nasce o 
desenvolvimento sustentável como meio de produção no 
auxílio ao cumprimento da função social. A legislação am-
biental no Brasil é rígida, porém, a burocracia não acom-
panha a celeridade recomendada e acaba por inviabilizar as 
pretensões dos produtores rurais, que se veem esperando-
por prazos intermináveis para adequação, exigências muito 
onerosas no campo e multas exorbitantes.

O que fazer? Explorar a terra conforme o plano apre-
sentado ao órgão responsável sem que haja ainda a 
autorização (correndo o risco de ser multado) ou per-

G
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manecer inerte, por anos, sem conferir produtividade à 
propriedade e sem possibilidade de sustento? É uma de-
licada situação. Não há unanimidade na resposta, e cada 
caso é um caso, necessitando de análise específica para a 
melhor estratégia e indicação.

A noção de proteção ambiental e até mesmo os limites 
ao direito de propriedade ocasionado pelo reconhecimen-
to de uma função social e ambiental da propriedade e as 
sanções por degradação são bem aceitos. A problemática 
se instala em justamente definir o conceito de ilícito. Pare-
ce-nos uma tarefa fácil, mas não na prática. 

Isso porque o poder público carece de elementos de 
educação ambiental voltado à sociedade, instrumentos de 
apoio e acompanhamento preventivo destinado aos pro-
prietários de imóveis rurais, fiscalização efetiva, planejada 
e, por fim, punibilidade responsável, atenta aos critérios le-
gais, observadas todas as excludentes legais, como prescri-
ções, direitos adquiridos, imunidades legais advindas de le-
gislação específica, autorizações e demais situações de fato.

O que se vê, na prática, são inúmeras autuações des-
medidas, falta de fiscalização eficaz pelos órgãos públicos, 
que em muitos casos sequer respeitam situações de fato 
e situações jurídicas, trazendo os produtores rurais a um 
patamar de enorme insegurança. O que se espera do po-
der público é que apenas e tão somente os reais infratores 
sejam punidos.

A preservação ambiental deve obedecer aos critérios 
legais insculpidos na legislação. Exigir do proprietário 
determinações extra ou ultra legais ferem a sistemática 
e acabam por incorrer em enorme insegurança jurídica 
e desastrosas injustiças.

 A função social, enquanto princípio fundamental do 
direito constitucional agrário e ambiental, é um meio exis-
tente para contemplar o interesse público sobre o privado, 
o interesse da coletividade como um todo e não somente 
de certo grupo de pessoas, mas, via reflexa, não pode re-
vestir-se de atos irresponsáveis e desmedidos, que venham 
a ferir direitos particulares, também constitucionais, como 
o direito à propriedade.
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carlos alBerto da silVa, presidente do grupo publique

carlos@publique.com

estes dias, minha mãe, uma mulher 
guerreira de 69 anos, que já enfrentou 

de tudo na vida, com dezenas de cirur-
gias e tantos outros desencontros, se viu 

novamente num leito de hospital, primeiro 
num dos corredores do pronto socorro, de-

pois na enfermaria da nefrologia e, por fim, 
numa das UTIs do hospital das Clínicas, em São Paulo.

Antes de mais nada, é importante lembrar o fato de 
que ela, só para ficar nas intervenções mais significativas, 
fez 15 anos de hemodiálise, teve um rim transplantado 
rejeitado no meio desta jornada e, em 26 de outubro de 
2006, finalmente ganhou seu maior presente: um rim, que 
funcionou bem até nestes dias.

Desta vez, o que a levou ao leito, descobriram os mé-
dicos depois de semanas de investigações, foi insuficiência 
cardíaca. Estão todos neste momento tentando equilibrá
-la no sentido de salvar seu rim e livrá-la do fantasma da 
volta da hemodiálise. Até hemodiálise já voltaram a fazer 
de maneira pontual.

Bom, feito este panorama, chego ao tema desta coluna. 
Minha dez reflexões miúdas sobre estes tempos, em que a 
visitei no hospital todos os dias.

1. Se eu fui capaz de visitá-la enferma todos os dias, 
será que serei capaz de visitá-la em sua casa com saúde 
com a mesma frequência?

2. Será que serei capaz de dar ouvidos a ela, durante 
24 horas, como o fiz no dia em que estive com ela na en-
fermaria do hospital, em seu quarto, vendo sua delicada 
situação?

N
3. Será que serei capaz de chorar de alegria ao vê-la sor-

rir novamente, quando tudo isto tiver passado, da mesma 
maneira como chorei de tristeza, ao ser informado pelos 
médicos que a situação era gravíssima, com risco de morte?

4. Será que serei capaz de dar comida na sua boca quan-
do ela estiver com seu largo sorriso estampado no rosto,  
da mesma forma como tentei alimentá-la, em sua fragilida-
de absoluta destes dias?

5. Será que serei capaz de levar aos seus lábios um copo 
de água, quando ela voltar a ficar boa, da mesma forma 
como molhei uma gaze na água e a passei em seus lábios?

6. Será que darei a ela a mesma atenção dada, quan-
do ela, no leito da UTI, mas consciente, pediu uma caneta 
para escrever a palavra “água” e para dizer, no mesmo bi-
lhete, que não estava mais suportando ficar sozinha ali e 
que queria ir para o quarto?

7. Será que me manterei tão unido a meus irmãos e so-
brinhos, quando ela voltar pra casa novamente, da mesma 
forma como me mantive unido a eles, nestes dias todos?

8. Será que aprenderei com seu exemplo de fortaleza, 
serenidade e humildade, a ser mais forte, mais humilde, e 
mais sereno nas prováveis situações difíceis que ainda po-
dem acontecer em minha jornada?

9. Será que seu exemplo de fé na vida irá me trans-
formar num ser humano melhor, mais paciente e com 
inteligência suficiente para acreditar na luz que ilumina 
minha fé?

10. Será que, definitivamente, irei colocar a força da 
oração como um caminho sem volta, para todas as horas, 
alegres ou tristes?

c r Ô n i c a s  s o B r e  o  c o t i d i a n o  r u r a l

andanças

dez reflexões miúdas
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