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Mirna XVIII FIV da Valônia 
embeleza a nossa capa 
dessa edição, uma 
amostra da genética do 
plantel de João Aguiar 
Alvarez. 

FOTO: Fábio Fatori 
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Nessa edição, com mais força que sempre, quere-
mos assegurar nossa confiança na agropecuária brasi-
leira e toda sua cadeia produtiva, assim como nossa 
crença em sua força, responsabilidade e importância 
para o país. Nós, que vivenciamos diariamente diferen-
tes realidades na pecuária, e convivemos com inúmeros 
produtores de todas as regiões do Brasil, sabemos de 
onde vem nosso alimento.  E confiamos no trabalho 
sério que vem sendo feito pelos nossos agropecuaris-
tas. 

Por isso, trazemos nas próximas páginas as melhores 
informações que conseguimos reunir sobre a produção e 
indústria da carne brasileira, fazendo um contraponto ao 
exagero midiático que infelizmente vimos alguns compa-
nheiros de imprensa levianamente divulgarem. Uma série 
de entrevistas nessa edição comprovam: o Brasil é um 
exímio produtor de proteína animal, seja carne ou leite. 

Também trazemos duas forças que emanam do cam-
po brasileiro: a força feminina e a genética. A primeira são 
histórias de vida de mulheres que mudaram suas realida-
des produzindo leite; a segunda, uma reportagem sobre 
a importância dos touros melhoradores para o rebanho 
brasileiro, com a opinião de vários especialistas. 

Nessa edição recheada de coisa boa você ainda vai co-
nhecer mais sobre os drones, tecnologia da aviação que 
está revolucionando o trabalho no campo. E ainda: cer-
tificação da carne, tratamentos veterinários alternativos, 
genética do senepol, sustentabilidade, opinião dos maio-
res especialistas, novidades do setor e muito mais, tudo 
nas próximas páginas. 

Ainda fomos à Bolívia trazer para você, prezado lei-
tor, o melhor da AgropeCruz, que nos surpreendeu pela 
movimentação e estrutura. Além disso, todos os melhores 
eventos do meio estão nas próximas páginas, assim como 
uma matéria especial sobre a mais aguardada do ano, a 
ExpoZebu, em Uberaba (MG). Nos encontramos lá! 

FORÇA, 
BRASIL!

CLÁUDIA MONTEIRO
Diretora Comercial

claudiapecuariabrasil@gmail.com

EXPOZEBU 2017

APRESENTAÇÃO

NOSSO PRODUTOR

DRONES NO CAMPO
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Municípios brasileiros que aparecem nessa edição 

Aparecida do Rio Doce (GO)
Araçatuba (SP)
Bagé (RS)
Barretos (SP)
Belo Horizonte (MG)
Brasília (DF)
Brotas (SP)
Campina de Monte Alegre (SP)
Campo Grande (MS)
Chapecó (SC)
Chupinguaia (RO)
Colíder (MT)
Curvelo (MG)

DESTINOS INTERNACIONAIS

PECUÁRIA
DE ONDE

Dourados (MS) 
Fortaleza (CE)
Franca (SP) 
Goiânia (GO)
Igarapé Grande (MA)
Inhaúma (MG)
Itaguara (MG)
Itapetininga (SP)
Itatiaiuçu (MG)
Ituverava (SP)
Jaboticabal (SP)
Ji Paraná (RO) 
Juazeiro (BA) 

Londrina (PR)
Luís Magalhães (BA)
Mangaratiba (RJ)
Maracaju (MS)
Marcelândia (MT)
Marília (SP)
Maringá (PR)
Monte Alegre (SP)
Passos (MG)
Pirajuí (SP)
Rio Branco (MT)
Rio Pardo (RS)
Rondonópolis (MT)

Santana do Livramento (RS) 
Santos (SP) 
São João da Boa Vista (SP)
São José do Rio Claro (MT)
São José dos Campos (SP)
São José dos Quatro Marcos (MT)
São Paulo (SP)
Silvianópolis (MG)
Sinop (MT)
Tabaporã (MT)
Três Lagoas (MS)
Uberaba (MG)
Uberlândia (MG)

Bolívia
China 

Estados 
Unidos
México
Panamá
Paraguai

Rússia
Uruguai

ALEGRETE (RS) 
Mangalarga marchador 

CAMPO NOVO DO PARECIS (MT) 
ILPF

UBERABA (MG) 
ILPF

BRASÍLIA (DF) 
Nova tecnologia 
embrionária

PALMAS (TO) 
Agrotins 
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COLABORADORES

NETO GARCIA

RICARDO BRAGA 

CAMILA LOPES

BRUNA MONTEIRO

Parceiro de longa data, 
é sócio proprietário da 
Rurally, agência de pu-
blicidade especializada 
na comunicação voltada 
para o agronegócio

Formada em Jornalismo pela 
PUC Campinas, trabalha com 
assessoria de imprensa com 
empresas do agronegócio, e 
nessa edição colaborou com a 
entrevista principal 

Faz parte do time comercial da 
nossa publicação, trabalha no 
atendimento oferecendo nossas 
várias opções de serviços publi-
citários

Selecionador de senepol, 
ele é não apenas cliente, 
mas um grande parceiro da 
#pecBR que sempre nos 
mantém por dentro da raça
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PUBLI EDITORIAL

S
eu rebanho de mais de 900 
fêmeas gir leiteiro é formado 

pela mais renomada e diversi-
ficada genética, e hoje contribui 

com o melhoramento na pecuá-
ria de leite. O criatório trabalha 

há vários anos na seleção da raça, e 
dentro das Fazendas do Basa estão 

animais de genealogia selecionada 
há mais de 50 anos, como os exemplares da 
genética das Fazendas: Brasília, Calciolândia, 
Mutum, Silvânia, entre centenas de outras que 
produziram mães consagradas na raça, como 
Profana, Dengosa, Luzíada, Nefrita, Setiba, 
Tática, Soja, Fábrica, Esfera, Fécula, Ofélia, 
Solução, Surpresa, Ameixa, Deusa, Lenda, Fin-
ta, Proteína, Coraça, Oferenda, Rara, Urgência 
3R, Nata, Rotina, Planta, Quimbanda, Palma, 
Carioca, Oficina, Ravina, Ótima, Biriba, Boni-
ta, Enamorada e muitas outras.

Prezando pela qualidade e diversidade, atra-
vés de animais de altíssimo valor genético, o pe-
cuarista escreve seu nome na história da raça ze-
buína. Nas propriedades das Fazendas do Basa, 
nos municípios de Leopoldina, Cataguases e Mu-
riaé, os recursos tecnológicos e de avaliação são 
utilizados para multiplicar os melhores exempla-
res. As Fazendas do Basa participam do controle 
leiteiro oficial da ABCZ, e do Teste de Progênie, 
aferindo o potencial das suas fêmeas e machos.

FAZENDAS 
DO BASA 
INVESTEM NO 
GIR LEITEIRO

O selecionador Evandro 
do Carmo Guimarães 

realiza grande 
investimento na seleção 

da genética da raça 

ZZN PERES



#pecBR | ABRIL/MAIO 201726 27ABRIL/MAIO 2017 | #pecBR



#pecBR | ABRIL/MAIO 201728 29ABRIL/MAIO 2017 | #pecBR



#pecBR | ABRIL/MAIO 201728 29ABRIL/MAIO 2017 | #pecBR



#pecBR | ABRIL/MAIO 201730 31ABRIL/MAIO 2017 | #pecBR



#pecBR | ABRIL/MAIO 201730 31ABRIL/MAIO 2017 | #pecBR



#pecBR | ABRIL/MAIO 201732 33ABRIL/MAIO 2017 | #pecBR



#pecBR | ABRIL/MAIO 201732 33ABRIL/MAIO 2017 | #pecBR



#pecBR | ABRIL/MAIO 201734 35ABRIL/MAIO 2017 | #pecBR

PECUÁRIA EM  REDE
Use a hashtag #pecBR e apareça aqui!

@guzeraelgiza

@brahman_brasil

Maria José Gilbertoni

@daavantezootecniafazu

@rgduran

@fazendatabatinga_mg

@queijodalagoamg

@brahmanp9

@extremafazenda@zpzootecnistas

@valedoouro

@rodrigoeduardosr

#pecBR
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#pecBR

@gircres @newtonbcj @angelabretas_photograpy

@pecuariabrasileira @fpicciani @neyberth

@joaoricardoferri @elis.oficial @ornadodoleblon

@indubrasiloficial @jemeneghini @reunidascastilho
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PECUÁRIA INDICAPECUÁRIA INDICA

ANGUS EXTRA BRUT

UM BRINDE
Os últimos lançamentos em 
bebidas finas 

Considerado o espumante 
revelação no maior Guia de 

Vinhos da América do Sul, 
o Descorchados 2017, o 

produto é resultado de uma 
parceria com Associação 

Brasileira de Criadores da 
Raça Angus. Elaborado com 

uvas Chardonnay, colhidas 
manualmente, é produzido pelo 

processo champenoise. Exibe 
cor verde e revela aromas finos 
de frutas de polpa branca, com 

textura cremosa.
R$ 64 (750ml)

AGUARDENTE 
DE MEL

LUAR DO 
PAMPA 

Em cada garrafa um pedacinho de 
Minas Gerais. É com essa proposta que a 
Cachaçaria Melicana vem expandindo a 

sua presença pelo país, e para surpreender 
os apreciadores, a empresa apresenta ao 

mercado a Aguardente de Mel. Feita com o 
puro mel de abelha fermentado e destilado, 
é envelhecida em carvalho, que leva para a 

aguardente notas de amêndoas, caramelo e 
seu autêntico amadeirado. 

R$260 (700ml)

Este vinho é a expressão mais pura e delicada 
das uvas merlot dos vinhedos da Vinícola 
Guatambu, do Rio Grande do Sul, destacando-
se pelo frescor e jovialidade vindos da safra de 
2016. Harmoniza fantasticamente com massas 
leves e molhos brancos. Na boca sente-se 
a acidez pronunciada e, ao mesmo tempo, 
equilibrada com o toque amanteigado. Um 
vinho que desperta a imaginação e envolve o 
paladar. 
R$85 (750ml) 

EDUARDO ROCHA
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BRASIL NO PANAMÁ
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) divulgou que mais seis empresas 
brasileiras fornecedoras de sêmen e de embriões 
de bovinos, caprinos e ovinos poderão exportar 
para o Panamá. A decisão resultou de auditoria 
realizada no Brasil por veterinários daquele país, 
em novembro do ano passado.

EXPORTAÇÃO DE 
CARNE BOVINA 
CRESCE
Não tem quem segure nossa produção de carne. 
A indústria brasileira registrou faturamento de 
US$ 501 milhões e o embarque de mais de 125 
mil toneladas, em março. De acordo com a As-
sociação Brasileira das Indústrias Exportadoras 
de Carne (Abiec), o desempenho representa um 
crescimento de 22% da receita e 20% do volume 
exportado, na comparação com fevereiro. Hong 
Kong, China e Rússia foram os que mais impor-
taram carne bovina do Brasil neste período. 

RECORDE HISTÓRICO 
DA SAFRA DE GRÃOS 
A safra 2016/17 de grãos deve chegar a 227,9 
milhões de toneladas, com um aumento de 
22,1% ou 41,3 milhões de toneladas frente as 
186,6 milhões da safra passada. A previsão está 
no 7º Levantamento da safra atual da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab).

SAFIRAS REFORÇA 
SELEÇÃO PARANOÁ
O programa Safiras do Senepol revelou em 11 de março as no-
vas doadoras jovens qualificadas na edição 2016/2 do maior 
programa de avaliação de fêmeas da raça no mundo. Seis novas 
campeãs de dois grupos, mais 45 Safiras Top 10 e 119 Superior 
foram apresentadas aos mais de 200 presentes na reunião final, 
que aconteceu em Pirajuí (SP). Destaque para o criatório Paranoá 
Senepol, que conquistou mais uma vez um expressivo resultado 
dentro do programa, com 100% de aproveitamento de suas fê-
meas jovens. Foram 12 inscritas e 12 qualificadas Safiras do Sene-
pol, entre elas duas Top 10. Além disso, é de lá uma das campeãs 
da prova, que a marca de Guilherme e Eldino Zeli adquiriu em 
sociedade antes da prova começar. Agora, o selecionador se pre-
param para o Leilão Genética Paranóa, em 2 de junho, em Três 
Lagoas (MS).

EXPORTAÇÕES DE SÊMEN 
BOVINO CRESCEM 33,1% 
Dados do relatório da Associação Brasileira de Inseminação Ar-
tificial (Asbia) apontam que no mercado interno foram comer-
cializadas mais de 11,7 milhões de doses em 2016, uma queda de 
7% em relação a 2015. As vendas internas seguiram em ritmo 
menor que o de 2015, porém o mercado externo deu sinais 
de que continua interessado na genética bovina brasileira. As 
exportações cresceram 33,1%, totalizando 296.371 (corte e lei-
te). Os países que mais importaram genética de corte foram 
Paraguai, Bolívia e Argentina. Já as exportações das raças lei-
teiras brasileiras cresceram 36%, atingindo a marca de 162 mil 
doses, com destaque para Colômbia, Costa Rica e Equador. 
Vale destacar que Índia, Sri Lanka e Moçambique começam a 
despontar como destinos para a genética brasileira.

PORTEIRA ABERTA

Guilherme, Claudinei, Eldino, Deizinho e José Antônio
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PORTEIRA ABERTA
PIB CRESCE
O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio cresceu 
4,48% em 2016, em comparação com o desempenho de 
2015, mostrou o levantamento do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), Esalq/USP. 
O setor agrícola teve incremento de 5,77% e o pecuário 
outros 1,72%, comparado com os números de 2015. Já 
o segmento primário do agronegócio acumulou alta de 
6,44%, o de serviços 4,50% e a indústria 2,85%.

2% PARA O FUNRURAL
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela constitu-
cionalidade da contribuição social ao Fundo de Assistência 
ao Trabalhador Rural (Funrural), recolhida pelo emprega-
dor rural pessoa física. A cobrança incidirá sobre a receita 
bruta proveniente da comercialização da produção (2,1%). 
O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), João Martins, vai pedir ao governo de 
Michel Temer a renegociação de valores decorrentes das 
ações ajuizadas por produtores questionando a constitu-
cionalidade do Fundo.

PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO
DA PECUÁRIA
O Conselho Nacional de Pecuária de Corte (CNPC) apro-
vou o desenvolvimento do Plano Estratégico de Desen-
volvimento da Pecuária. A iniciativa, que contará com a 
participação de entidades representativas dos produto-
res rurais, indústria, comércio e consumidores, abran-
gerá diversos aspectos do sistema produtivo, tais como 
saúde animal, genética, nutrição, níveis de intensifica-
ção, conforto e bem-estar animal, transporte de cargas 
vivas, ampliação de redes de laboratórios e recuperação 
de pastagens degradadas. 

CIRCUITO BOI VERDE 
COM NOVAS REGRAS
Com novas regras de peso e idade, a primeira etapa 
do Circuito Boi Verde 2017 foi realizada na planta 
frigorífica da Marfrig Global Foods de Chupinguaia 
(RO), no mês de março. Foram avaliados 360 ani-
mais. Participaram da etapa os criadores Antônio 
Borges Afonso Filho (1° lugar), Daniel de Oliveira 
Breda (2° lugar), Hiran Alves de Cristo Junior (3° 
lugar) e Clóvis José Lopes (4° lugar).

INSCRIÇÃO PARA 
CENTRO DE PERFORMANCE
Estão abertas as inscrições para o maior teste de perfor-
mance da pecuária brasileira: o Centro de Performance 
CRV Lagoa. Podem participar animais PO controlados 
e registrados nas respectivas associações, nascidos entre 
1º de agosto e 31 de outubro de 2016. As inscrições 
para a raça senepol vão até 15 de abril, enquanto para 
as outras raças seguem até 31 de maio. A recepção tam-
bém terá duas datas: 17 a 30 de abril para o senepol e 1º 
a 15 de junho para as demais raças.

MEGALEITE 2017
Com programação diversificada, a 14ª Exposição 
Brasileira do Agronegócio do Leite (Megaleite) 
acontecerá de 28 de junho a 1º de julho, no Parque 
da Gameleira, em Belo Horizonte (MG). A raça gi-
rolando terá 780 vagas disponíveis para julgamento 
na 28ª Exposição Nacional de Girolando e 24 para 
o 28º Torneio Leiteiro Nacional de Girolando. Cada 
expositor poderá inscrever até doze animais para 
o julgamento e até três para o Torneio Leiteiro. 
Uma novidade este ano para a competição do 
Torneio Leiteiro é que a premiação em cada cate-
goria terá duas classes: Produção de leite absoluta 
e Corrigida para a Produção de Sólidos Totais. A 
Megaleite ainda terá a participação das principais 
raças do país, dentre elas gir leiteiro, holandês, jer-
sey, pardo-suíço, guzerá leiteiro, sindi e indubrasil. 
As inscrições para estas raças devem ser feitas em 
cada associação promocional.

A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de MG realizará 
paralelamente à Megaleite feira de laticínios e um concurso de queijo
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PORTEIRA ABERTA
GIROLANDO 
NO VALE DA 
MANTIQUEIRA
Pecuaristas da região mineira que já 
foi uma das principais bacias leiteiras 
do Brasil, criaram uma entidade para 
difundir o uso de animais da raça nas 
propriedades locais. O Núcleo Giro-
lando Vale da Mantiqueira foi fundado 
no dia 17 de fevereiro, em São João da 
Boa Vista (SP), e será presidido pelo 
pecuarista Paulo Gabriel Nader, pro-
prietário da Fazenda Santo Antônio da 
Bela Vista de Caconde.

NOVAS REGRAS 
DE INSPEÇÃO 
PARA PRODUTOS 
ANIMAIS
Depois de 65 anos de sua criação, o 
Regulamento de Inspeção Industrial 
e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal (Riispoa) foi revisado.O novo 
regulamento engloba todos os tipos de 
carne: bovina, suína e de aves, além do 
leite, pescado, ovos e mel. Pelas novas 
normas fica obrigatória a renovação da 
rotulagem dos produtos de origem ani-
mal a cada 10 anos. E foram criados sete 
tipos de carimbos do Serviço de Inspe-
ção Federal (SIF). 

U$ 100 MI PARA 
REDUÇÃO DO 
DESMATAMENTO
O Ministro do Meio Ambiente, Sarney 
Filho, e o Ministro do Clima e Meio Am-
biente da Noruega, Vidar Helgesen, lan-
çaram em Brasília (DF) um novo fundo 
de financiamento para dar início aos in-
vestimentos para uma agricultura susten-
tável e sem desmatamento com a redução 
da degradação de florestas brasileiras em 
apoio também aos projetos de agricultu-
ra familiar. O Fundo pretende mobilizar 
e atrair investimentos privados em até 
quatro vezes o seu valor, ou seja, até 1,6 
bilhão de dólares.

SAFRA 2017
A Guatambu Estância do Vinho terminou a colheita da safra de uvas 
em 17 de março, com as uvas cabernet sauvignon e tannat, que são as 
variedades de ciclo mais longo. No total foram colhidas 118 toneladas 
de chardonnay, gewürztraminer, sauvignon blanc, pinot noir, tempra-
nillo, merlot, tannat e cabernet sauvignon.

NOVA DIRETORIA FAMATO
Os diretores que ficarão à frente da Federação da Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso (Famato) durante o triênio 2017-2019, 
foram empossados em março. Encabeçada pelo produtor rural 
Normando Corral, a chapa “Construindo o Futuro” tem como 
principal meta implantar uma gestão participativa, regionalizada e 
descentralizada em que todos os Sindicatos Rurais possam mani-
festar suas demandas e participar das decisões importantes.

BB COLABORA 
COM 
GIROLANDO
O Banco do Brasil acaba de fir-
mar um termo de cooperação 
técnica com a Associação Bra-
sileira dos Criadores de Giro-
lando para atuar como o agente 
financiador oficial na venda de 
animais registrados da raça, nas 
feiras dos programas Pró-Fême-
as/Pró-Genética. Firmaram o 
acordo o diretor de Agronegó-
cios do Banco do Brasil, Marco 
Túlio Moraes da Costa, e o presi-
dente da Girolando, Luiz Carlos 
Rodrigues.  
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ENTREVISTA

QUAL É 
A NOSSA 
CARNE?

ANA LEMOS 

E
ngenheira de Alimentos e doutora em Tecnologia de 
Alimentos, Ana Lúcia da Silva Corrêa Lemos é pes-

quisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos 
(Ital), instituição da Secretaria de Agricultura e Abas-

tecimento do Estado de São Paulo, há mais de uma 
década. A especialista é conhecida no meio pelos tra-

balhos desenvolvidos nas áreas de produtos cárneos e 
pescados, com ênfase em tecnologias para melhoria da 

maciez de carne bovina, uso de ingredientes e aditivos 
para extensão da vida útil e modificação de produtos cár-

neos em benefício da saúde. Ela está por dentro da indústria 
da carne diariamente e garante: o produto brasileiro é desta-
que no mundo pela sua confiabilidade. 

 ANTÔNIO CARRIERO

Depois do alarde diante de uma operação de investigação 
federal, alguns consumidores ficaram com dúvidas sobre 
um dos seus produtos favoritos e mais consumidos, a 
carne. Porém, quem realmente conhece nosso campo e 
indústria garante: nós somos tão exigentes com a linha de 
produção quanto com o paladar 
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ENTREVISTA
Pecuária Brasil . Diante do escân-
dalo midiático da recente opera-
ção da PF, como está a imagem da 
carne brasileira perante o consu-
midor?
Ana Lemos . Em minha opinião, o 
consumidor brasileiro já está mais 
seguro sobre a qualidade das carnes 
e dos produtos cárneos, apesar das 
informações totalmente equivocadas 
veiculadas no início da operação e que, 
infelizmente, ainda continuam a ser 
veiculadas pontualmente por profissio-
nais que não tem vivência em sistemas de 
produção e tecnologia de carnes. É im-
portante destacar que o Mapa teve uma 

ação rápida e pre-
cisa, divulgando 
na segunda-feira, 
logo após a ope-
ração da Polícia 
Federal ser defla-
grada, uma nota 
explicativa no 
site, em que fo-
ram esclarecidos 
todos os equí-
vocos cometidos 
(ácido ascórbico, 
carne de cabeça 
de suíno, entre 
outros).

PB . Como vamos mostrar para 
o mundo qual é a carne que 
o Brasil realmente produz? E 
qual é essa carne?
AL . Todos os importadores sa-
bem que a carne brasileira é de 
excelente qualidade, enviam inú-
meras missões para verificar o 
sistema produtivo, auditar docu-
mentos, exigem inúmeros laudos 
analíticos que assegurem a inocui-
dade da carne etc. Os padrões re-
queridos pelos importadores são 
elevadíssimos e ao compararmos 
as nossas indústrias exportadoras 
com as do exterior, somos muito 
mais rigorosos, em vários aspec-
tos. Vejo que o grande problema 

é que nós brasileiros demos motivos 
para nos imporem barreiras e com 
isso perderemos competitividade, 
eventualmente. 

PB . Se você pudesse convidar 
cada brasileiro para um almoço e 
uma prosa, o que gostaria de dizer 
a eles?
AL . Estejam seguros, nosso sistema 
de fiscalização é confiável e nossa 
carne de excelente qualidade. Agora 
depois da operação, podemos ficar 
ainda mais seguros!

PB . E aos produtores de carne, 
qual é seu recado?
AL . Quem são os produtores de 
carne? Os produtores rurais ou as 
indústrias? A meu ver, quem produz 
carne não é apenas o pecuarista. A 
carne só existe depois do abate, antes 
temos animais vivos, que requerem 
manejo adequado para que forneçam 
uma carne de qualidade. No Brasil, 
os produtores rurais estão cada vez 
mais conscientes da importância do 
manejo dos animais para garantia de 
qualidade da carne.
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CALENDÁRIO

EXPOCLARO
3 a 7 de maio
São José do Rio Claro (MT)
saojosedorioclaro.mt.gov.br

EXPOINGÁ 
5 a 7 de maio
Maringá (PR)
abcca.com.br 

AGROTINS 
9 a 13 de maio 
Palmas (TO) 
(63) 3218 2112

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

EXPOAGRO FRANCA 
12 a 28 de maio 
Franca (SP) 
expoagrodefranca.com.br

EXPOAGRO 
12 a 25 de maio 
Dourados (MS) 
(67) 3342 1746

EXPOCURVELO
15 a 21 de maio
Curvelo (MG)
(38) 3721 5222

AGROBRASÍLIA 
16 a 20 de maio 
Brasília (DF) 
agrobrasilia.com.br

INTERLEITE SUL 
17 e 18 de maio 
Chapecó (SC)
interleite.com.br

FESTA DO PEÃO
18 a 21 de maio
Rio Branco (MT)
amm.org.br

INTERAMERICANA DO ÁRABE
19 a 21 de maio
Franca (SP)
abcca.com.br

EXPO GOIÁS 
19 a 28 de maio 
Goiânia (GO) 
sgpa.com.br

ZOOTEC 2017
22 a 24 de maio
Santos (SP) 
abz.org.br

CONFINAR 2017 
23 e 24 de maio 
Campo Grande (MS) 
confinar.net

RONDÔNIA RURAL SHOW 
24 a 27 de maio 
Ji Paraná (RO) 
rondoniaruralshow.ro.gov.br

BAHIA FARM SHOW 
30 de maio a 3 de junho 
Luís Magalhães (BA) 
bahiafarmshow.com.br

EXPOMARA
6 a 11 de junho 
Maracaju (MS)
(67) 3454 2565

BEEFEXPO 2017 
6 a 8 de junho
São Paulo (SP)
beefexpo.com.br

EXPONOP
14 a 18 de junho
Sinop (MT)
acrinorte.com.br
 
EXPOMARCOS
30 de junho a 9 de julho 
São José dos Quatro Marcos (MT)
famato.org

PECNORDESTE 
6 a 8 de julho 
Fortaleza (CE)
pecnordestefaec.org.br/2017
 
EXPOMAR
Marcelândia (MT)
6 a 9 de julho
marcelandia.mt.gov.br

EXPOLIDER
12 a 16 de julho
Colíder (MT)
famato.org

EXPORÃ
30 a 16 de julho
Tabaporã (MT)
famato.org 

EXPAM
17 a 22 de julho
Ituverava (SP)
sindicatoruraldeituverava.com.br 
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PECUÁRIA 360O

ALTA PERFORMANCE 
TUFUBARINA
Em março, a Central Alta lançou a nova edição do pro-
grama Alta Performance Tufubarina 2017, em parceria 
com a Fazenda Tufubarina, de Monte Alegre (MG), e a 
Universidade Federal de Uberlândia. O programa visa 
avaliar, identificar e apresentar ao mercado animais de 
alto desempenho e de genética superior da raça senepol, 
com equilíbrio entre as características de ganho de peso 
e carcaça, e precocidade reprodutiva.

EXPASS 
De 12 a 19 de março, em Passos (MG), 
foi promovida a Expass Sinagro. O evento 
contou com julgamento e mostra de nelo-
re, gir leiteiro e girolando, além de torneio 
leiteiro e exposição de pequenos animais. 

EXPOAGRO EM 
RIO PARDO
O gir leiteiro mais uma vez pisou firme no parque de 
exposições da Afubra, em Rio Pardo (RS). O Núcleo 
Gaúcho de Criadores de Gir Leiteiro (NGCGL) pro-
moveu a 1ª etapa do Ranking Gaúcho do Gir Leitei-
ro 2017 durante o evento, a maior exposição voltada à 
agricultura familiar do Brasil. O médico veterinário e 
membro do Conselho Técnico do NGCGL, José Luís 
Piaia Bombonatto, avaliou cerca de 30 animais oriundos 
de expositores de Lajeado, Estrela e Novo Hamburgo. 

Grande Campeã, Fenícia, do criador e expositor Airton Carlos Schneider, de Lajeado (RS)
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NOVOS ENFOQUES TEVE 
RECORDE DE PÚBLICO
Em sua vigésima primeira edição, o encontro Novos 
Enfoques na Produção e Reprodução de Bovinos 
contou com mais de 1,5 mil visitantes, recorde de pú-
blico nesses 21 anos de evento.  O tradicional encon-
tro reuniu, entre os dias 23 e 24 de março, palestran-
tes na cidade de Uberlândia (MG), que apresentaram 
estudos e projetos nacionais e internacionais.

EXPOGRANDE 
De 30 de março a 9 de abril, Campo Grande (MS) 
recebeu a tradicional ExpoGrande, em sua 79ª edição. 
Com extensa agenda de 27 leilões, competições e pa-
lestras técnicas, além de shows, gastronomia variada 
e negócios, também foram promovidos julgamentos 
das raças nelore e, pela primeira vez na história do 
evento, sindi. A feira ainda recebeu a 18ª ExpoGran-
de Arabian Show, realizado pela Associação Brasileira 
dos Criadores do Cavalo Árabe (ABCCA). 

CASS DE CASA CHEIA 
A estreia de Cassiano Terra Simão no mundo dos 
leilões lotou São José dos Campos (SP). A Fazenda 
Jardim ficou pequena para a quantidade de criadores 
de nelore e mangalarga que foram prestigiar o remate 
promovido durante a Exposição Nacional do Manga-
larga, no primeiro final de semana de abril. A liquidez 
foi absoluta e as médias dos lotes ficaram em R$145 
mil (mangalarga) e R$230 mil (nelore). 
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PECUÁRIA 360O

ITAPETININGA
A 46ª ExpoAgro de Itapetininga (SP) foi promovida 
de 31 de março a 9 de abril e recebeu julgamento das 
raças nelore, gir leiteiro e girolando. A 5ª Exposição 
Ranqueada Girolando de Itapetininga também foi se-
diada durante o evento, sob comando do jurado Hen-
rique Vieira da Rocha. Entre empresas e criadores, a 
feira reuniu 300 expositores. 

EXPOLONDRINA 
Foi admirável ver a estrutura da feira 
esse ano. A Sociedade Rural do Para-
ná (SPR) promoveu entre os dias 30 
de março e 9 de abril a 57ª edição da 
ExpoLondrina. Uma das principais 
da região sul do país conseguiu com 
louvor manter o protagonismo dos 
anos anteriores. Foram realizados 
13 leilões de bovinos de corte, leite, 
equinos e ovinos, e a pista de julga-
mentos recebeu 900 animais.

LEILÃO VITRINE 
DO BOI TABAPUÃ 
Remate realizado em três dias durante a 
ExpoGrande, ofertou 20 lotes - machos e 
fêmeas com idade entre 8 e 18 meses. Os 
machos tiveram média de R$8,2 mil e as 
fêmeas de R$5,6 mil. A maior venda em 
valores foi fechada pelo criador Antônio 
Carlos Torres, que ficou com três lotes.
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PECUÁRIA 360O

REMATE IT 
Guzerá IT comemorou cinco décadas de história 
com o 18º Leilão Produção Guzerá Perfeita União, 
no dia 1º de abril. O criatório conduzido pela família 
Tonetto em Pirajuí (SP) teve média acima de R$10 
mil nos reprodutores.

OFERTA DE MOCHO 
Encerrando a ExpoLondrina, a Associação dos 
Criadores de Nelore Mocho (AcriMocho) comer-
cializou 188 fêmeas na segunda edição do Leilão 
Super Mocho, no dia 9 de abril. Foram ofertados 
188 fêmeas de 11 criatórios de todo país, resultan-
do em um faturamento de R$1,1 milhão.

ROAD IN FARM 
Realizado pela Central Leilões de Araçatuba (SP), 
O Road in Farm 2017 - Mapa da Genética, um dos 
principais eventos da pecuária nacional, foi promo-
vido nos dias 11 e 12 de abril, no interior de São 
Paulo. Os participantes puderam conhecer qua-
tro fazendas selecionadoras de nelore: a Fazenda 
Crioula (Nelore Cen), e as três fazendas do Nelo-
re Zan, Fazenda Bonsucesso, Fazenda Terra Boa e 
Fazenda Bela Alvorada. Além das visitações, esta 
edição houve palestras com o professor doutor 
José Bento Sterman Ferraz, titular em genética e 
melhoramento animal da Faculdade de Zootec-
nia e Engenharia de Alimentos da Universidade 
de São Paulo (FZEA/USP) e a doutora Francine 
Campagnari Guilhem, responsável pela direção do 
laboratório da Deoxi Biotecnologia.

22% DE CRESCIMENTO
A Casa Branca Agropastoril vendeu 73 reprodu-
tores e matrizes angus, brahman e simental na 2ª 
Venda Direta de Outono, realizada na Fazenda 
Santa Ester, em Silvianópolis (MG), entre 23 e 
26 de março de 2017. O faturamento de R$ 535,2 
mil foi 22% superior ao remate do ano passado, 
comprovando a boa demanda de machos e fêmeas 
de alta qualidade genética.

A próxima venda da Casa Branca está programada para 8 e 9 de setembro de 2017
Pedro (Terra Boa), Lourenço Campos (Central Leilões), 
Flávio Aranha (Bela Alvorada), Michel Caro (Bonsucesso) 
e Cadu Novais (Nelore Cen).

Aguinaldo, Fabrine, Helena, Aguinaldinho e Valére

LEILÃO PARANÃ 
Em 11 de abril, na capital paulista, os maiores nelo-
ristas do país se reuniram para prestigiar a família do 
Nelore Paranã, de Aguinaldo Ramos. O Paranã Top 
Embryo vendeu para o país inteiro  e Paraguai com 
transmissão pelo Canal Rural. 



#pecBR | ABRIL/MAIO 201758 59ABRIL/MAIO 2017 | #pecBR



#pecBR | ABRIL/MAIO 201760 61ABRIL/MAIO 2017 | #pecBR



#pecBR | ABRIL/MAIO 201760 61ABRIL/MAIO 2017 | #pecBR



#pecBR | ABRIL/MAIO 201762 63ABRIL/MAIO 2017 | #pecBR

Jairo e Gabriel Prata

Deizinho Bellodi, Carolina, 
Marcelo, Alice Lima 

Luciano Santinela, Ive, João PedroEliza Queiroz e Anailson Queiroz Filho 

André, Flávio, Aluísio Favan, Diva Porto, 
Haroldo Porto e Lucas

Murilo Duarte e Ricardo

Dejanira Fernandes, José Antônio F. Neto, Jaime 
Fernandes, Carolina, Carla e Júnior Fernandes

Eldino, Maria Lúcia, Tânia, Guilherme
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RAÇA
SELEÇÃO . GENÉTICA . CRIAÇÃO . LEILÕES

#pecBR

Touros 
melhoradores

QUAIS SÃO, PORQUE USAR E COMO PRODUZI-LOS 

EXPOZEBU 
TODA NOVA

EQUINOS 
MERCADO 

GENÉTICA
SENEPOL 
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Qual é o touro 
Algumas características 

são fundamentais para o 
reprodutor que vai passar sua 
genética para um rebanho, e 
sua importância econômica 

está cada vez mais nítida

melhorador?

RAÇA
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G
enética já é uma palavra pre-
sente no cotidiano do pecua-

rista moderno que quer produ-
zir mais e sempre melhor. Para 

além da importância fundamental 
das fêmeas do rebanho, o touro é 

peça básica na fórmula de qualquer 
sistema de produção, seja para car-

ne ou leite. Independentemente do 
setor pecuário ou raça selecionada, a escolha do re-
produtor é que encaminhará o futuro da atividade. 
Investir em touros melhoradores contribui decisiva-
mente para a melhoria da produtividade e da renda 
das fazendas. Um estudo realizado pelo Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Ce-
pea), da Universidade de São Paulo (USP), compro-
vou que as fazendas de gado de corte que usam tou-
ro puro conseguem obter um retorno econômico de 
até 5,3 vezes maior que o valor investido na compra 
do animal. 

Por isso, um dos grandes desafios dos produtores 
de genética é descobrir como fazer o touro “perfei-
to”. Especialista em pecuária de leite e gestão em 
Agronegócio, o gerente de leite nacional da Alta, 
Guilherme Marquez, conta que quando era criança 
escutava o avô contar histórias sobre como era difícil 
conseguir essa proeza. 

“Conversando com o meu avô, ‘Seu Laerte’, es-
cutei dele que é muito mais fácil fazer 100 vacas boas 
do que um touro melhorador. Hoje, depois de tantos 
anos trabalhando com genética de zebuínos e seus 
cruzamentos, enxergo claramente o que ele queria 
dizer. Fazer um touro melhorador é muito difícil, 
visto que genética não é uma soma exata, e sim uma 
ciência com muitas probabilidades. Probabilidades 
que podem ser mensuradas a partir da quantidade de 
informações que cada raça possui”, explica.

Porém, hoje em dia a tarefa tem novos recursos 
para se tornar mais eficiente e prática. “Fazer um 
touro melhorador não era fácil no tempo do meu 
avô. Ainda continua difícil nos tempos de hoje. Mas, 
com certeza, contamos com inúmeras informações 
que podem nos fornecer um norte mais certeiro e 
real do que no passado”, garante o especialista.

Do Rancho da Matinha, em Uberaba (MG), só 
saem touros que tiveram seu potencial e capacida-
de de transmiti-lo para a progênie comprovados. 

Especialista em pecuária de leite e gestão em Agronegócio, o 
gerente de leite nacional da Alta, Guilherme Marquez trabalha com 
melhoramento zebuíno 
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Luciano Borges Ribeiro, selecionador tradicional e 
independente de nelore, possui mais de 20 touros 
de ponta em centrais de inseminação, o que o coloca 
entre os maiores proprietários de reprodutores em 
coleta. Para chegar a esses resultados, o pecuarista 
desenvolve um trabalho embasado em tecnologia fo-
cada na produtividade. 

“A única razão para o melhoramento genético 
de bovinos é melhorar a rentabilidade do negócio. 
Isso é o touro que faz”, sentencia o criador. Com 
essa finalidade, o Rancho da Matinha teve início em 
setembro de 1976, inicialmente focando em recria 
e engorda de gado de corte. Em 1985, iniciaram a 
criação de nelore buscando animais já com alguma 
qualificação genética. De lá para cá, a propriedade se 
tornou referência em genética produtiva e passou a 
fornecê-la para todo Brasil, em especial para pecuá-
ria extensiva. 

“O touro melhorador de produtividade é aquele 
que tem as características necessárias para aumentar 
o lucro do produtor. É impossível selecionar focan-
do em todas as características, por isso, elencamos as 
de mais retorno: reprodução, ganho em peso, con-
sumo alimentar, carcaça e temperamento. Como não 
poderia deixar de ser, estas características são apoia-
das na base sólida constituída pelas características 
necessárias e fundamentais para suportar qualquer 
programa de melhoramento: padrão racial, aprumos 
e estrutura óssea”, explica Luciano. 

Touro sucesso
A seleção Nelore Zan está há 55 anos no merca-

do, também produzindo touros para melhorar reba-
nhos do país inteiro. O plantel carrega em seu DNA 
características como eficiência reprodutiva, desem-
penho, ganho de peso, padronização do biótipo, pre-
cocidade e qualidade da carcaça. “Esses parâmetros 
são determinantes para a competitividade econômi-
ca da raça”, afirma o proprietário, Michel Caro. 

O legado da seleção para índices de produtivida-
de, iniciada em 1962, pelo doutor Arnaldo Zancaner, 
colocou a genética Nelore Zan nas linhagens dos lí-
deres de venda de sêmen da atualidade. Os proprie-
tários e gerentes da Fazenda Bonsucesso, Patrícia 
Zancaner Caro e Michel Caro, mantiveram o foco 
dessa seleção. 

“A metodologia de base era medir e calcular pe-
sos, resultados de desempenho, produção de bezer-
ros, eficiência materna, consistência genética dos 
reprodutores e muito mais, através de observações 

e anotações zootécnicas no campo, curral, balança e escri-
tório”, conta Michel.

Com o passar do tempo, a tecnologia favoreceu a sele-
ção genética. Os setores produtivo e acadêmico se organi-
zaram para buscar informações cada vez mais consisten-
tes. Exemplos disso foram as imagens de ultrassonografia, 
os marcadores moleculares (avaliados pelo Clarifilde) e as 
DEP’s genômicas, produzidas pela Associação Nacional 
de Criadores e Pesquisadores (ANCP). 

“São informações tecnológicas que utilizamos e resul-
tam em maiores probabilidades de acertos. Essas novas 
tecnologias vêm aprimorando a seleção que, por sua vez, 
disponibiliza ao mercado novas safras de reprodutores, que 
transmitem uma genética melhoradora”, pontua o criador.

RAÇA

Proprietários e gerentes da Fazenda Bonsucesso, 
Patrícia Zancaner Caro e Michel Caro

Luciano Borges, do Rancho da Matinha
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RAÇA

Mar bom 
pra cavalo

Mesmo com a incorporação de máquinas de última geração e de 
ferramentas tecnológicas, o cavalo continua sendo decisivo para o 
desenvolvimento de atividades agropecuárias na grande maioria 

das propriedades produtivas nacionais, sendo também o protago-
nista de um mercado de R$16 bilhões 
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N ão tem crise anunciada 
que segure o agronegócio 

brasileiro. Prova disso é 
a crescente em que o mer-

cado de cavalos se encontra 
no país. Só no ano passado, 

o seguimento pecuário equino 
faturou R$ 16,15 bilhões. Os da-

dos são da Revisão do Estudo do 
Complexo do Agronegócio do Cavalo, de 2016, 
publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), e representam um 
crescimento de mais de 112% nos últimos dez 
anos, quando o faturamento anual era de R$ 7,5 
bilhões.  

A atividade ocupa diretamente mais de 600 
mil pessoas no Brasil. Considerando o fato de 
que cada ocupação direta proporciona outras 
quatro ocupações indiretas, estima-se que são 
gerados 2,4 milhões de empregos indiretos. Con-
tando com os mais de 30 segmentos envolvidos 
na atividade, como insumos, criação e destinação 
final, compõe a base do chamado Complexo do 
Agronegócio Cavalo, responsável pela geração de 
3,2 milhões de empregos diretos e indiretos.

Ainda de acordo com o Mapa, a tropa nacio-
nal é superior a cinco milhões de cavalos, com-
putados os de lida, os de raça, lazer e competi-
ção. É a maior tropa da América Latina e quarta 
maior tropa do mundo, ficando atrás de Estados 
Unidos, China e México. Minas Gerais é o estado 
com a maior tropa (787 mil cavalos), seguido pela 
Bahia (550 mil) e Rio Grande do Sul (472 mil). 
Destaque para o Nordeste, que além de equinos, 
concentra maior registro de asininos e muares.

Exemplo capixaba 
No Espírito Santo, R$ 13 milhões são mo-

vimentados por ano com o agronegócio de ca-
valos. São 11,3 mil criadores e cerca de 66,2 mil 
equídeos cadastrados junto ao Instituto de De-
fesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 
(Idaf). No Brasil, a raça mais presente nos cam-

pos é o mangalarga marchador. Ela que já foi até 
música-tema da escola de samba Beija-Flor de 
Nilópolis (em 2013), é formada por um contin-
gente de aproximadamente 650 mil animais.

Segundo a Associação Capixaba dos Criado-
res de Mangalarga Marchador do Espírito Santo 
(ACCMMES), o estado ocupa o quinto lugar no 
Brasil em número de criadores da raça. São mais 
de 400 criadores ativos e um plantel com mais de 
23 mil animais registrados.

Criador e integrante da diretoria da entidade 
da raça, Flávio Cheim conta que nos últimos oito 
anos o setor tem sido bem aquecido em âmbito 
estadual e nacional. “O momento é de eventos 
de marcha de cavalos, exposições e copas, que 
acabam estimulando o comércio para quem quer 
ter condições para disputar”. 

A paixão por cavalos também move criadores, 
como é o caso do engenheiro agrônomo aposen-
tado José Maurício Guerra. Há 40 anos ele cria 
mangalarga marchador em Alegre, interior do 
Espírito Santo. “Não crio pelo dinheiro, mas por-
que gosto mesmo. Mas é um mercado que nunca 
foi ruim. Não tem liquidez imediata como café e 
gado, mas valoriza a cada ano”, explica o criador 
que possui 90 cavalos mangalarga e sempre par-
ticipa de concursos nacionais, dos quais já possui 
alguns prêmios com seus animais. 
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da

Novidades

mostra
maior

zebu

RAÇA
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C
heia de mudanças, a 83ª edi-
ção da maior exposição de 

zebuínos do mundo, começa 
inovando no regulamento dos 

julgamentos. Resgatando o mo-
delo de edições passadas, volta o 

modelo de jurado único (que será 
amparado pelo assistente e auxiliar) 

na pista. E com um detalhe: dessa 
vez foi o expositor (que fez inscrição dos animais 
até o dia 3 de abril) que escolheu os jurados. Através 
de uma indicação na ficha de inscrição, o nome mais 
citado em cada raça será responsável por escolher os 
grandes campeões. Confira a lista na próxima página.  

Na pista também retorna o modelo de ficha de 
julgamento da década de 1980 (com informações 
como comprimento de carcaça, perímetro torácico, 
área de olho de lombo, circunferência escrotal, ga-
nho de peso diário e idade ao primeiro parto), valo-
rizando - junto ao fenótipo - as características fun-
cionais e produtivas. “Na Bolívia sempre foi e ainda 
é dessa maneira, e aqui nunca precisava deixar de ter 
sido. É essencial que o jurado tenha todas as infor-
mações para fazer uma avaliação criteriosa”, afirma 
Arnaldo Manuel Borges, presidente da entidade pro-
motora do evento, a Associação Brasileira dos Cria-
dores de Zebu (ABCZ).

Com 40 dias para o início da feira, mais de 800 
animais já estavam inscritos. Em 2016, nessa mesma 
época, eram apenas 30 exemplares. Com o grande 
volume de inscrições antecipadas, a expectativa é 
completar duas mil argolas, cerca de 25% a mais que 
no ano anterior. Além dos animais inscritos para pis-
ta, outras entidades de raças zebuínas também pro-
moverão mostras de animais, como a Associação de 
Criadores de Brahman do Brasil (ACBB) e a Asso-
ciação dos Criadores de Guzerá do Brasil (ACGB). 
A agenda de negócios também promete com a reali-
zação de 23 leilões já confirmados (inclusive um de 
cavalos e jumentos), além de três shoppings de gado. 
A expectativa é movimentar 150 milhões de reais.

Jurados da ExpoZebu 2017

Brahman
João Eudes Lafetá

Gir
Lilian Jacintho

Gir leiteiro
André Rabelo (titular) 
Euclides Prata Neto (assistente)

Guzerá
Paulo Eduardo Martins Angerami (titular)
Haroldo Henrique Velasco (assistente) 

Indubrasil
Virgílio Batista Borba Camargos

Nelore
Rodrigo Lopes Cançado (titular)
João Augusto de Faria (assistente)

Nelore mocho
Luiz Renato Tiveron

Sindi
Márcio Diniz Júnior (titular)
Fausto Cerqueira Gomes (assistente)

Tabapuã
William Koury Filho (titular)
Marcelo Ricardo de Toledo (assistente)

Concurso Modelo Frigorífico
Fabiano Rodrigues da Cunha Araújo

Matriz Modelo
Arnaldo Manuel Machado Borges e Valde-
cir Marin Júnior
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Outra novidade é o Campeonato Modelo Frigorífi-
co, que será coordenado por um jurado especializado 
em carcaça, que vai escolher o animal que melhor aten-
da às exigências do mercado da carne. Já o Campeonato 
Matriz Modelo inova com a apresentação de uma cam-
peã de cada raça e passa a levar o nome do ex-presidente 
da ABCZ em memória, Orestes Prata Tibery Júnior. 

Além do tradicional Torneio Leiteiro durante a Ex-
poZebu, em abril de 2017 foi realizado o Concurso 
Leiteiro de Fazenda, com avaliação do potencial dos 
animais submetidos às mesmas condições. Entre as no-
vidades para essa edição do torneio, está o ranqueamen-
to por total de sólidos produzido. No período da feira, o 
resultado será divulgado e as vacas poderão ser visitadas 
na Estância Orestes Prata Tibery Junior (saída de Ube-
raba pela MG-427).

Novos Caminhos para 
Novos Resultados
O tema da ExpoZebu 2017, Novos Caminhos para 

Novos Resultados, levanta a bandeira da Integração 
Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF), propagando as 
vantagens econômicas e sociais da sustentabilidade. 
Com isso, a ABCZ vai mostrar para o mundo a pre-
ocupação com o negócio sustentável, destacando a 
participação do setor na economia brasileira. E, ao 
mesmo tempo, incentivando que cada vez mais pe-
cuaristas lancem mão dessa técnica para a conquista de 
maior resultado no campo.

Para receber a maior ExpoZebu dos últimos tem-
pos, a ABCZ investiu em mudanças na estrutura do 
Parque Fernando Costa, que garantirão mais confor-
to para quem passa pelo local a passeio ou a trabalho. 
Entre as construções está o alojamento para trata-
dores, com 31 quartos (sendo um deles feminino), 
que juntos ocupam área de 900m², com capacidade 
de abrigar mais de 320 trabalhadores. Todos os dor-
mitórios serão esquipados com ar condicionado. Ou-
tra novidade é um restaurante com 360 m², agregando 
mais uma opção de alimentação no local. 

Mais de 100 trabalhadores da ABCZ e de empreitei-
ras contratadas trabalharam nas obras que incluem ain-
da: sanitários próximos aos pavilhões da parte superior 
do parque (todos com acessibilidade), um quiosque (que 
funcionará como centro de convivência para os funcio-
nários da associação), uma nova rede de esgoto com 
270m e a manutenção do portal da entrada do Parque.

Uma programação de valorização dos produtos ze-

RAÇA
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buínos também será um dos pontos fortes da ExpoZe-
bu. A Vitrine da Carne e do Leite vai expor ao público 
da feira os diferenciais dos alimentos com o selo de 
qualidade zebu. Além de aprender mais sobre os cortes 
bovinos na Vitrine da Carne, os visitantes encontrarão 
a Vitrine do Leite, totalmente remodelada com uma 
variedade de queijos frescos e maturados - em especial 
uma linha gourmet – produzidos com leite de diferen-
tes raças zebuínas, por criatórios de diversas regiões do 
país. As vitrines também contarão com cursos e concur-
sos em diversas modalidades voltados para: amantes de 
churrasco, chefes de cozinha, açougueiros e produtores 
de leite e queijo.

O diretor Machado Borges Júnior destaca, ainda, a 
forte presença política que a feira terá este ano, com 
a presença do presidente Michel Temer e de diversos 
governadores, parlamentares e de entidades do setor, 
dentre elas a CNA. “Já nos confirmaram presença o mi-
nistro da Agricultura e Pecuária Blairo Maggi, e os go-
vernadores Pedro Taques (MT), Geraldo Alckmin (SP), 
Marconi Perillo (GO) e Fernando Pimentel (MG)”. A 
parte internacional também estará movimentada com a 
presença de comitivas de, pelo menos, 30 países.

HOMENAGENS
Em 2017, os associados puderam fazer indica-
ções de nomes para o Mérito ABCZ, que home-
nageia todos os anos personalidades que de-
senvolvem trabalhos em prol do crescimento 
da pecuária zebuína. Outra mudança, que de-
mocratiza a honraria, é a escolha de um criador 
de cada raça para recebê-la na categoria nacio-
nal. A entrega será no dia 6 de maio na pista de 
julgamentos. Confira os homenageados:
 
Categoria Nacional
Carlos Borges - criador de Brahman
Arthur Souto Maior Filizzola - criador de Gir
Dimoário Teixeira - criador de Guzerá
Renato Miranda Caetano Borges - criador de 
Indubrasil
Luciano Borges - criador de Nelore
Ruy Moraes Terra - criador de Nelore Mocho
Pompeu Borba - criador de Sindi
João Trivelato Neto - criador de Tabapuã 
 
Categoria Internacional
Juan Manuel Conde - vice-presidente da Fice-
bu
 
Categoria Técnico
Lauro Fraga Almeida - gerente do 
Pró-Genética

Categoria Colaborador
Valdir José da Silva - motorista
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27/04/2017 - QUINTA-FEIRA
• Recepção, identificação e 
mensuração dos animais;
• Último dia para substituição dos animais.

28/04/2017 - SEXTA-FEIRA
• 9h Reunião diretoria CNA – Sede ABCZ
• 14h30 Reunião da Comissão Nacional de Bovinocultura 
de Corte – Palanque da ABCZ
• Pesagem dos animais
• 16h Reunião Informativa para Tratadores – Tatersal 
Rubico de Carvalho
• 19h Inauguração do “Estande Fixo do Sistema CNA/SE-
NAR/FAEMG/SINDICATOS” 
 
29/04/2017 - SÁBADO
• Vitrine da Carne e do Leite;
• 8 às 18h Shopping Agropecuária Diamantino Nelore – 
Est. Buriti II (BR 050 sentido Uberlândia)
• 9h Mostra “O Zebu Integrando Parceiros e Projetos no 
Mundo Tropical” – Museu do Zebu
• 9h Lançamento do Livro Indiano Acharyashri 
Ghanshyamji (Museu do Zebu)
• 10h Abertura Oficial 
• 13h Leilão TOP da Raça Pêga & Marchador (Equinos) – 
Tatersal Leiloapec
• 14h Pré-classificação do nelore
• 20h 22º Embriões Nova Era/VR-JO e Convidados (Nelo-
re) – Centro de Eventos RKC

30/04/2017 - DOMINGO
• Vitrine da Carne e do Leite
• 7h30 Início dos trabalhos de classificação das raças
• 7h30 às 12h30h Julgamento Nelore
• 8 às 18h Shopping Agropecuária Diamantino Nelore – Est. 
Buriti II (BR 050 sentido Uberlândia)
• 9 às 12h Reunião e Divulgação Teste de Progênie ABC-
GIL/EMBRAPA – Salão Nobre da ABCZ
• 9 às 17h 9º Shopping Zebu Leiteiro Uniube – Fazenda 
Escola Alexandre Barbosa
• 13h Leilão Ipê Ouro (Nelore) – Tatersal Rubico de 
Carvalho
• 13h Leilão Genética Campeã Fazenda Mutum e Convida-
dos (Gir Leiteiro) – Leilopec
• 14h Início do Concurso Leiteiro e primeira ordenha
• 14 às 18h Julgamento Gir Leiteiro, pré-classificação Nelore
• 19h Leilão Elo de Raça (Nelore) – Chácara Mata Velha
• 20h Leilão Gir Leiteiro Nacional – Centro de Eventos RKC
• 22h Segunda ordenha Concurso Leiteiro

01/05/2017 - SEGUNDA-FEIRA
• 6h Terceira ordenha Concurso Leiteiro
• 7h30 às 12h30 Julgamento Nelore
• 8 às 18h Shopping Agropecuária Diamantino Nelore – 
Est. Buriti II (BR 050 sentido Uberlândia)
• 8 às 16h Shopping Gir leiteiro Epamig – Campo Experi-
mental Epamig
• 10h  Farm Tour – Brazilian Cattle (Público internacional)
• 13h 28º Leilão Naviraí (Nelore) – Chácara Naviraí
• 13h30 Museu do Zebu na Universidade – Auditório do 
Museu do Zebu
• 14h Quarta Ordenha – Concurso Leiteiro
• 14 às 18h Julgamento Gir Leiteiro, pré-classificação 
Nelore
• 17h Lançamento Livro “Memórias de um Boiadeiro”, por 
Paulo Machado Borges – Museu do Zebu
• 20h Leilão Noite do Nelore Nacional –Chácara Nelore 
Nacional
• 20h Leilão Peso Pesado Tabapuã – Tatersal Rubico de 
Carvalho
• 20h Leilão ProgreGir – Leilopec
• 22h Quinta Ordenha – Concurso Leiteiro

02/05/2017 - TERÇA-FEIRA
• Vitrine da Carne e do Leite
• 6h Sexta Ordenha – Concurso Leiteiro
• 7h30 às 12h30 Julgamento Nelore, Brahman e Tabapuã
• 8 às 18h Shopping Agropecuária Diamantino Nelore – 
Est. Buriti II (BR 050 sentido Uberlândia)
• 8 às 16h Shopping Gir leiteiro Epamig – Campo Experi-
mental Epamig
• 10h  Farm Tour – Brazilian Cattle (Público internacional)
• 13h 7º Leilão Essência da Raça Sindi –Tatersal Rubico de 
Carvalho
• 14h 7º Encontro Rural Jovem – Centro de Eventos 
Romulo Kardec
• 14h – Sétima Ordenha - Concurso Leiteiro
• 14 às 18h Julgamento Gir, Gir Leiteiro, pré-classificação 
Nelore e Tabapuã
• 20h Leilão Noite dos Campeões (Nelore) – Fazenda São 
Geraldo
• 20h Leilão Tradição Gir Leiteiro – Leilopec
• 22h Oitava Ordenha - Concurso Leiteiro

03/05/2017 - QUARTA-FEIRA
• 6h Nona Ordenha – Concurso Leiteiro
• 7h30 às 12h30 Julgamento Brahman, Guzerá, Nelore, 
Sindi, Tabapuã e Matriz Modelo 
• 7h30 Fórum de Discussão “O Zebu Integrando Parceiros 
e Projetos no Mundo Tropical” – Salão Nobre 
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• 8 às 18h Shopping Agropecuária Diamantino Nelore – 
Est. Buriti II (BR 050 sentido Uberlândia)
• 8 às 16h Shopping Gir leiteiro Epamig – Campo Experi-
mental Epamig
• 14h Fórum de Discussão “O Zebu Integrando Parceiros e 
Projetos no Mundo Tropical” – Salão Nobre
• 14 às 18h Julgamento Brahman, Gir, Gir Leiteiro, Guzerá 
Leiteiro, pré-classificação Nelore, Sindi
• 14h – Décima ordenha – Concurso Leiteiro
• 15 às 20h Divulgação do resultado do Concurso Leiteiro 
de Fazenda
• 15 às 20h Encerramento do Concurso Leiteiro
• 15 às 20h Lançamento do Sumário Nacional das Raças 
Zebuínas Leiteiras
• 20h Leilão Raça Forte (Nelore) – Tatersal Rubico de 
Carvalho
• 20h Leilão Rainha do Guzerá – Centros de Eventos RKC
• 21h Leilão Melhor que a Encomenda (Gir Leiteiro) – 
Virtual

 04/05/2017 - QUINTA-FEIRA
• 7h30 às 12h30 Julgamento Brahman, Guzerá, Nelore, 
Sindi, Tabapuã, Campeonato Modelo Frigorifico
• 8 às 10h30 Escolha de touros para o Teste de Progênie 
da Raça Guzerá – Sala da Diretoria
• 8 às 18h Shopping Agropecuária Diamantino Nelore – 
Est. Buriti II (BR 050 sentido Uberlândia)
• 8 às 16h Shopping Gir leiteiro Epamig – Campo Experi-
mental Epamig
• 11h Assembleia Centro Brasileiro de Melhoramento 
Genético do Guzerá (CBMG) – Sala da Diretoria
• 14 às 18h Julgamento Gir, Gir Leiteiro, Guzerá Leit., 
Indubrasil, Nelore Mocho, pré-Classificação Nelore
• 14h Reunião do Conselho Consultivo da ABCZ 
• 15h Projeto Crescendo com o Brahman – Pista de 
Julgamento 
• 15h às 17h Debate - Futuro da Pecuária: ênfase em ILPF 
- João Gilberto Bento – Salão Nobre 
• 18h Lançamento Sumário Programa Nacional de Melho-
ramento do Guzerá para o Leite – Salão Nobre
• 18h Entrega do Mérito Pecuário ABCZ
• 20h Leilão Caminho das Índias (Gir) – Tatersal Rubico de 
Carvalho
• 20h Leilão Fazenda Nova Trindade (Nelore) – Centro de 
Eventos RKC
• 20h Leilão Elos do Brahman – Casa do Brahman

05/05/2017 SEXTA-FEIRA
• Apresentação da raça Guzolando;
• Prova Funcional Cavalo Crioulo;
• Prova Funcional Cavalo Mangalarga;
• 7h30 às 12h30  Julgamento Brahman, Gir Leiteiro, Guze-
rá (Guzolando), Nelore, Nelore Mocho, Sindi
• 8 às 18h Shopping Agropecuária Diamantino Nelore – 
Est. Buriti II (BR 050 sentido Uberlândia)
• 8 às 16h Shopping Gir leiteiro Epamig – Campo Experi-
mental Epamig
• 9h Reunião da Federação Internacional dos Criadores de 
Zebu (Ficebu) – Sala da Diretoria
• 10h Farm Tour Brazilian Cattle (Público internacional)
• 14 às 18h Julgamento Gir Leiteiro, Guzerá, Indubrasil, 
Nelore Mocho, pré-classificação do Nelore
• 20h Leilão Elite Provada (Nelore) – Tatersal Rubico de 
Carvalho
• 20h Leilão Puro de Origem (Gir Leiteiro) – Centro de 
Eventos RKC

06/05/2017 - SÁBADO
• Prova Funcional Cavalo Crioulo
• Prova Funcional Cavalo Mangalarga
• 8 às 18h Shopping Agropecuária Diamantino Nelore – 
Est. Buriti II (BR 050 sentido Uberlândia)
• 8 às 10h Julgamento Brahman, Gir e Gir Leiteiro, Guzerá, 
Guzerá Leiteiro
• 10 às 12h Julgamento Indubrasil, Nelore, Nelore Mocho, 
Sindi, Tabapuã
• 12h Encerramento dos trabalhos de classificação das 
raças
• 13h30 Confraternização e entrega dos prêmios aos 
Grandes Campeões 
• 14h 12º Leilão Nacional Brahman – Virtual

07/05/2017 - DOMINGO
• Prova Funcional Cavalo Crioulo
• Encerramento da Expozebu 2017

08/05/2017 - SEGUNDA-FEIRA
• Saída dos animais a partir das 6h
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SENEPOL 
+ RENTÁVEL

Cruzamentos industriais realizados com touros senepol em 
vacada nelore têm apresentado ganhos econômicos 30% 

maiores em decorrência do alto grau de heterose que a raça 
taurina imprime nos produtos

RAÇA
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A
umentar a lucratividade do negócio em 
um ano de ciclo baixo da pecuária exi-
ge do pecuarista investimentos capazes 
de elevar os ganhos por eficiência. Na 
pecuária de corte comercial, isso signi-
fica utilizar touro puro melhorador na 
vacada para assegurar que daqui a dois 
ou três anos, quando a economia bra-
sileira possivelmente já terá retomado 

seu ritmo de crescimento, haja uma grande oferta de 
bons produtos para serem comercializados.  

O investimento em touros melhoradores contribui 
decisivamente para a melhoria da produtividade e da 
renda das fazendas. Como o touro passa por uma pres-
são de seleção maior que a fêmea e deixa um núme-
ro muito mais elevado de filhos, seu valor econômico 
dentro da pecuária de corte é bastante significativo. 
Isso pode ser verificado tanto na fase de cria, com seus 
produtos atingindo maior peso a desmama e melhores 
preços na hora da comercialização, quanto na fase de 
abate dos produtos com carcaças mais pesadas e de alta 
qualidade.

É o que vem sendo verificado em cruzamentos in-
dustriais realizados com touros puros da raça senepol 
em vacada nelore. Os ganhos econômicos em rebanhos 
formados por meio-sangue senepol são 30% maiores 
quando comparados a outros animais cruzados. Isso 
ocorre em decorrência do alto grau de heterose que a 
raça imprime nos produtos. 

Segundo o técnico de registro da Associação Brasi-
leira dos Criadores de Bovinos Senepol (ABCB Sene-
pol) Luciano Coelho, ao usar um touro senepol puro, o 
pecuarista consegue disponibilizar ao mercado produ-
tos mais pesados e com melhor acabamento de carcaça. 
Isso ocorre em decorrência da forte pressão de seleção 
que vem sendo feita na raça em busca de animais alta-
mente produtivos.

A precocidade de terminação é outro diferencial da 
raça para quem trabalha com pecuária de ciclo curto. 
“Animais meio sangue chegam aos 17/18 meses pe-
sando 15/16 arrobas ou mais, dependendo do manejo, 
enquanto outros cruzamentos atingem 16/18 arrobas 
com mais de 24 meses”, explica o técnico. Esse peso 
maior a desmama eleva consideravelmente os ganhos 
do pecuarista. Manejados a pasto, os machos atingem 
nessa fase até 260 kg e as fêmeas 240 kg. 

Outra característica de impacto positivo na lucrati-
vidade é o fato do senepol ser menos exigente, ou seja, 
ter maior eficiência alimentar, reduzindo os custos com 

alimentação, mas mantendo um bom ganho de peso. O 
uso de touro da raça em cruzamentos imprime maior 
capacidade de adaptação dos animais meio-sangue aos 
mais diferentes sistemas de manejo. 

“Desde o sistema mais extensivo, no qual o pecua-
rista faz a opção por fornecer somente pasto e sal mi-
neralizado, passando pelo sistema semiextensivo até o 
intensivo, o sangue senepol permite que seus produtos 
meio-sangue, resultantes do cruzamento com a vaca-
da comercial, imprimam adaptação e rusticidade, ao 
mesmo tempo em que possibilita melhor resultado ao 
proverem esses indivíduos de elevado potencial para a 
redução do ciclo ou do tempo de abate com destacável 
qualidade de carcaça e carne”, assegura o presidente da 
ABCB Senepol, Pedro Crosara Gustin.  

O meio-sangue senepol ainda apresenta produtivi-
dade muito acima da média nacional. Enquanto no país, 
a produtividade gira em torno de 3,95 arrobas/hectare/
ano, o meio-sangue senepol obtém pelo menos 20 arro-
bas/hectare/ano, quando aliado a pasto bem manejado 
e suplementação alimentar adequada da ordem de 0,1% 
a 0,3% do peso vivo ao dia. Na fase de recria, no siste-
ma convencional, o bovino demora cerca de 18 meses 
para atingir suas 14 arrobas e passar à fase de engorda, 
enquanto no sistema de ciclo curto, com a recria de bo-
vinos meio-sangue senepol, são gastos apenas 12 meses.

Técnico de registro da Associação Brasileira dos Criadores de 
Bovinos Senepol (ABCB Senepol), Luciano Coelho
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A PRIMEIRA 
DO ANO NA 
BOLÍVIA
AgropeCruz a mais importante feira 
do agronegócio do país

RAÇA

A
mostra que em 1962 começou como 

uma feira de artesanato e negócios pe-
cuários comemorou esse ano sua 27ª 
edição, de 4 a 9 de abril. O momen-
to não poderia ser melhor. O setor 
agropecuário do país comemora os 
avanços em genética e negociações 
comerciais, em especial com o Bra-

sil, que tem recebido genética de lá para ser clo-
nada aqui. Também alegra o setor as perspectivas 
de exportação de 15 mil toneladas de carne para 
novos mercados, como China e a Rússia. Novo presidente da Câmara Agropecuária do Oriente (CAO), Freddy 

Suárez,  Governador da Bolívia, Rubén Costas Aguilera e Mário 
Herrera, gerente da FexpoCruz
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“Na última década passamos por um 
momento de crescimento no setor agro-
pecuário na Bolívia, graças ao trabalho 
do nosso pecuarista em importar e sele-
cionar genética, com a ajuda dos países 
vizinhos. Ano passado não foi um dos 
mais fáceis economicamente, mas a pe-
cuária por aqui sempre demonstrou uma 
estabilidade. Exemplo disso é a Agrope-
Cruz”, garante o Governador da Bolívia, 
Rubén Costas Aguilera.

Promovida pela Associação Boliviana 
de Criadores de Zebu (Asocebu) e pela 
Câmara Agropecuária do Oriente (CAO), 
a AgropeCruz recebeu 75 empresas e 60 
expositores, além da pista de julgamentos 
movimentada. Foram 650 animais em ex-
posição, 90% bovinos e 10% entre capri-
nos, ovinos e animais de pequeno porte. 
Houve ainda concurso leiteiro e uma expo-
sição internacional de cachorros organiza-
da pelo Kennel Club boliviano. 

“Nosso gado está com muita procedên-
cia, genética e muito prestígio internacio-
nal. A AgropeCruz é um conjunto de êxitos 
comum a todos, por isso comemoramos”, 
conta o presidente da Asocebu, Erwin Rek. 

“Além da exposição de animais, um pú-
blico de 20 mil pessoas encontrou aqui de 
tudo um pouco. O melhor do setor agrope-
cuário esteve presente com serviços especia-
lizados, produtos veterinários, peixes, maqui-
nário, carros, entre vários outros. Esse ano, 
ainda teve a novidade das exposições integra-
das à AgropeCruz, que foram feiras especia-
lizadas do setor: a ExpoForest, das indústrias 
de madeiras, e a ExpoPet, com tudo sobre o 
mercado pet”, acrescenta o gerente comer-
cial da ExpoCruz, Roberto Justiniano. 

Durante a feira, o novo presidente da 
CAO foi empossado em sessão solene. O 
empresário do setor avícola do país Freddy 
Suárez comandará a entidade até 2019, e 
enfatiza a importância desse evento para o 
país. “A AgropeCruz é o maior evento da 
Bolívia agropecuária. Aqui fica claro o es-
forço do setor produtivo em evoluir nossa 
produção e genética”, afirma. 

Alguns dos melhores momentos da feira 
aconteceram em quatro remates de alta ge-
nética. O 3º Leilão Pinturas Esterlina ofer-

Abertura oficial do Simpósio Latino Americano

Os touros mais pesados da AgropeCruz
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RAÇA

tou o melhor do gir leiteiro e girolando, 
enquanto os remate Las Madres, Nelorí 
e El Trebol disponibilizaram ao merca-
do com liquidez absoluta a mais refinada 
genética do nelore boliviano, seja padrão, 
mocho, a campo ou de Pura Origem (PO). 

20º Simpósio Latino-americano
Grande destaque da programação foi o 

Simpósio Latino-americano de Produtivi-
dade em Gado de Corte, promovido pela 
Asocebú. O Salão Chiquitano, dentro do 
parque, ficou lotado de criadores, produ-
tores, estudantes e profissionais da área 
interessados em adquirir e compartilhar 
informação. 

Já em sua 20ª edição, o encontro sur-
preendeu pela consolidação e programa-
ção substancial, que contou com vários 
profissionais palestrantes da Bolívia, 
Argentina e, na sua maioria, Brasil. Nos 
dias 3 e 4 de abril foram discutidos meios 
relevantes e tecnologias para aumentar a 
produção e tornar a pecuária de corte bo-
liviana mais produtiva. 

Os brasileiros Adriane Zart (Personal 
Pec), Rodrigo Patussi (Terra Desenvolvi-
mento Agropecuário), Nedson Rodrigues 
Pereira (Associação do Novilho Precoce de 
MS), Luiz Carlos Balbino (Embrapa), João 
Costa (Fazu), Rafael Oliveira (Alta), Pedro 
Veiga (Cargil), Roberta Gestal (Genética 
Aditiva) e Daniel Marinho (Ema Agropecu-
ária) marcaram presença e compartilharam 
suas experiências com os convidados. 

Depois do sucesso, as entidades promoto-
ras já se preparam para o próximo desafio: a 
42ª feira internacional de Santa Cruz, a Expo-
Cruz, maior feira internacional do país, que 
será promovida de 22 de setembro a 1º de ou-
tubro, em Santa Cruz de La Sierra. A expecta-
tiva é de que seja uma das maiores edições já 
realizadas. Desde já os organizadores contam 
com a presença de todos.

Gerente comercial da ExpoCruz, Roberto Justiniano

Mário Daniel Alavrez e seu filho Daniel Alvarez
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BONIFICAÇÃO 
MAIS QUALIDADE

CHURRASCO 
NO PONTO CERTO

MODELO 
NORTE-AMERICANO

CARNE
PRODUÇÃO . MERCADO . ARROBA

#pecBR

Qual é a 
nossa carne?

MAIORES ESPECIALISTAS NO ASSUNTO 
DISCUTEM OPERAÇÃO DA PF 
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CARNE
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CARNE 
FORTE

Tudo começou com uma 
denúncia de irregularidades 
pontuais na produção de car-
ne de frango no Paraná. De 
repente, toda carne brasileira 
estava em cheque. A opera-
ção conduzida pela Polícia 
Federal há dois anos e defla-
grada em março causou es-
tardalhaço na mídia, que por 
algum tempo esqueceu-se 
de mencionar a pontualidade 
dos problemas encontrados. 
Porém, como diria o interna-
cionalmente conhecido con-
sultor de negócios norte-a-
mericano, “uma crise é uma 
coisa boa demais para se 
desperdiçar”

A
s informações preliminares da Ope-
ração Carne Fraca mostram que os 
problemas estão restritos a menos 
de 0,5% das unidades que proces-
sam carnes e a menos de 0,3% 
dos auditores fiscais federais. Se-
gundo o Governo Federal, das 
4.837 unidades sujeitas à ins-

peção federal, apenas 21 estão sendo investigadas. 
Dos 11 mil fiscais agropecuários, apenas 33 estão 
sendo investigados. A porcentagem de pessoas e 
estabelecimentos investigados contrasta com outra. 
Ainda de acordo com os dados do Governo Fe-
deral, em 2016 foram expedidos 853 mil produtos 
de origem animal para o exterior, e, destes, 99,98% 
estavam em conformidade, de acordo com os im-
portadores. Vale ainda ressaltar que, dentre as não 
conformidades, 0,02% das exportações, a maior 
parte é devida a temas não sanitários como rotula-
gem e preenchimento de certificados.

Fica fácil entender que as irregularidades apon-
tadas pela operação foram casos pontuais decor-

DIVULGAÇÃO
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rentes da corrupção do sistema e não falhas do sistema 
em si. “O Brasil é reconhecido por sua infraestrutura 
e evolução do seu rebanho como detentor dos mais 
avançados níveis tecnológicos e padrões de qualidade 
no mercado global. Além do mais, as fraudes já iden-
tificadas não envolveram a carne bovina”, garante o 
presidente do Conselho Nacional da Pecuária de Corte 
(CNPC), Sebastião Costa Guedes. 

A Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) lembra 
que os rebanhos bovino, suíno e de aves do Brasil são 
rigorosamente fiscalizados com eficiente controle sa-
nitário reconhecido no mundo inteiro. É conveniente 
esclarecer, ainda, que as leis ambientais e sanitárias bra-
sileiras são as mais rigorosas desde a criação dos animais 
até o produto final nas gôndolas dos supermercados. 
A entidade também ressalta que o procedimento de 33 
fiscais não deve comprometer o trabalho de três mil ser-
vidores do Ministério da Agricultura.

A diretoria da Associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu (ABCZ) também se pronunciou a respeito. 
“Dentro da porteira, nosso trabalho tem sido incan-
sável em busca de um produto final de qualidade para 
o consumidor. A ABCZ e seus associados levantam a 
bandeira do melhoramento genético, estimulando in-
vestimento em tecnologias para a produção de animais 
superiores e precoces, levando assim carne de alto pa-

“As fraudes já identificadas não 
envolveram a carne bovina”.
Sebastião Costa Guedes, presidente 
do Conselho Nacional da Pecuária 
de Corte (CNPC)

CARNE
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drão ao mercado interno e externo, este já representado 
por mais de 130 países. Uma credibilidade construída há 
décadas e reconhecida internacionalmente, que não pode 
ser comprometida pela irresponsabilidade de uma divul-
gação generalizada de informações à população”.  

O conselheiro fiscal do Conselho Científico Agro 
Sustentável (CCAS) e diretor do Núcleo de Agronegócio 
da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
José Luiz Tejon Megido acredita que esse pode se tor-
nar um momento positivo para carne brasileira. “Crises 
existem, sempre existirão e esta é somente mais uma. 
Aprender com ela, enfrentar de frente e saber gerenciar 
pode significar um extraordinário salto na orquestração 
e liderança do agronegócio brasileiro da proteína animal, 
que come e consome o outro agro, o vegetal, e que nos 
tem trazido riquezas para o país e abastecimento seguro 
para o cidadão brasileiro. A carne brasileira é forte e vai 
se recuperar já já!”, garante.

O também conselheiro do CCAS e doutor em Agro-
nomia, José Otávio Menten, explica que a midiática di-
vulgação da operação, exagerada e desproporcional, pode 
deixar sequelas. “Deve-se lembrar de que o setor é res-
ponsável por cerca de R$137,3 bilhões apenas na produ-
ção de matérias primas. As exportações são de aproxi-
madamente US$ 14 bilhões e são destinadas para cerca 
de 170 países. Devemos trabalhar para que o saldo da 
Operação Carne Fraca seja o mais positivo possível. Se 
formos rápidos, rigorosos e convincentes podemos su-
perar todos os obstáculos”. 

Ele ainda aponta que esse é o momento para o país 
ter um comitê interdisciplinar que reúna todos os elos da 
cadeia produtiva e crie uma central de reunião e integra-
ção dos dados e dos fatos. “Também é essencial e urgente 
a escolha de um porta-voz ou uma porta-voz que tenha 
credibilidade e independência para poder significar um 
símbolo de ética e de respeito. Das carnes fracas, pre-
cisamos ver surgir as carnes fortes elevadas com a alma 
legítima da evolução.  Podemos fazer e podemos sair des-
sa crise fortes e muito melhores do que antes. A hora é 
agora. Presidente Temer, mande imediatamente consti-
tuir um comitê de gerenciamento da crise, e mande eleger 
um porta-voz. Eu recomendaria uma porta voz”, finaliza. 

“A carne brasileira é forte e vai se 
recuperar já já”.
José Luiz Tejon Megido, diretor 
do Núcleo de Agronegócio da 
Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) 

“Presidente Temer, mande imedi-
atamente constituir um comitê de 
gerenciamento da crise, e mande 
eleger uma porta-voz”.
José Otávio Menten, conselheiro 
do CCAS e doutor em Agronomia 
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CARNE
 BONIFICADA

DIVULGAÇÃO

CNA lança plataforma 
para promover 
qualidade de 
carne agregando 
vários programas 
de bonificação e 
proporcionando 
transparência na 
rastreabilidade do 
produto, desde a 
propriedade até a 
mesa do consumidor

CARNE
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M
ais qualidade gera mais lu-
cro. Essa matemática fun-
ciona cada vez melhor no 
Brasil quando o assunto é 
qualidade de carne. A Con-
federação Nacional da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) lançou recentemente 
a Plataforma de Qualidade - 

Carne Bonificada, uma ferramenta que reúne os prin-
cipais programas de bonificação de seis raças (angus, 
hereford, braford, charolês, wagyu e nelore). O objetivo 
principal é dar transparência e estreitar a relação entre 
produtores rurais, CNA, frigoríficos e consumidores.

Os programas participantes são comandados e di-
rigidos pelas associações de cada raça e agora serão de 
mais fácil acesso ao produtor. Eles contêm regras ou 
requisitos exigidos por mercados consumidores especí-
ficos, nacionais e internacionais, que, ao serem cumpri-
das, permitem pagamento diferenciado pelos animais, 
agregando valor aos produtos gerados. 

Utilizando o sistema informatizado da plataforma 
na gestão dos programas de bonificação de raças, a 

CNA proporciona transparência nas garantias acorda-
das entre os proponentes dos protocolos e na rastrea-
bilidade do produto desde a propriedade até a mesa do 
consumidor. 

A tecnologia ainda é interligada com a Plataforma 
de Gestão Agropecuária do Ministério da Agricultura, 
o que permite a consulta automática de dados oficias de 
qualquer lugar, além de oferecer a obtenção de informa-
ções dos frigoríficos participantes de todos os progra-
mas. Permite, ainda, que o produtor acesse os relatórios 
sobre a classificação dos animais que enviou para abate, 
e também acessar relatórios indicadores do programa.

Ao atender os requisitos estabelecidos nos progra-
mas de bonificação de raças bovinas, os cortes cárne-
os gerados recebem selo de certificação que garante a 
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qualidade do produto, proporcionando ao 
produtor o pagamento de uma bonificação 
pelas carcaças certificadas. Aderindo a um 
ou mais programas, o produtor aumenta sua 
rentabilidade; a associação de raça valoriza a 
genética, enquanto a bonificação pode atrair 
novos criadores; os frigoríficos podem ser 
reconhecidos pela aptidão do abate de raças 
específicas; e o consumidor terá garantia de 
origem da carne.

“Esta plataforma vai confirmar a qualida-
de da nossa carne e toda a cadeia da pecuária 
será beneficiada por investir em um produto 
cada vez melhor”, afirma o secretário-execu-
tivo do Instituto CNA, André Sanches.

“O Brasil deu um salto fantástico na 
produção pecuária nesses últimos anos. 
Nós fornecemos carne para mais de cem 
países do mundo. Atendemos países muito 
exigentes no quesito qualidade, não mui-
to diferentes do público nacional. A ideia 
é que a cada dia, o produto ofertado, tan-
to no mercado interno, como no externo, 
seja diferenciado”, ressaltou o presidente da 
CNA, João Martins.

CARNE
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O PONTO

esde que o primeiro homem 
das cavernas percebeu que o 
fogo dava mais sabor e maciez 
às carnes da caça, o ser huma-

no se reúne em torno do fogo 
para assar carnes e confraterni-
zar. Não é a toa que o churrasco 

sempre agrada quando a família 
e amigos se reúnem. O ponto varia de acordo 
com o tempo na brasa e a distância do fogo (que 
nunca deve ser muito próxima), mas o ideal é 

D

Churrasco é uma arte e uma ciência, ambas 
manifestadas no ponto perfeito da carne

GUSTAVO MIGUEL

escolhido pelo paladar de cada um. 
Para constatar o ponto do bife, pressione-o 

levemente e compare sua consistência com a 
da parte interna da sua mão abaixo do polegar. 
Encoste as pontas do dedo polegar e indicador 
e, com a outra mão, pressione a área gordinha; 
se a resistência da carne for semelhante, ela está 
mal passada. Se a consistência for mais parecida 
com a união dos dedos polegar e médio, está ao 
ponto. E se estiver bem dura, como quando jun-
tamos polegar e anular, está bem passada.

CARNE
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Bem passada 
8 a 10 minutos 

Ao ponto
6 a 8 minutos 

Mal passada 
5 a 7 minutos 

Selada 
4 a 6 minutos
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MODELO 
AMERICANO

DE PRODUÇÃO

Com menos da metade do 
rebanho brasileiro, os Estados 
Unidos são os maiores 
produtores de carne do mundo, 
e podem servir de exemplo 
para os produtores daqui

DIVULGAÇÃO

CARNE
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E
m 2017, os pecuaristas estaduniden-
ses esperam alcançar um recorde de 
45 milhões de toneladas de proteína 
animal produzidas, de acordo com pro-

jeções do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA). O rebanho 
bovino atual no país é de 92 milhões de 

cabeças, um crescimento de 3% no último 
ano. Já o rebanho brasileiro tem cerca de 200 milhões 
de cabeças, mais que o dobro de lá, mas vem em segun-
do lugar na produção mundial de carne. Mirando o sis-
tema de produção dos maiores produtores de carne do 
mundo, o pecuarista brasileiro pode conseguir algumas 
perspectivas para o negócio daqui. 

A produção de gado de corte representa o maior 
segmento da agropecuária norte-americana. Estima-se 
que são mais de um milhão de propriedades em prol da 
produção de carne, entre fazendas, ranchos e empresas. 
Por lá, a pecuária é considerada uma atividade familiar. 
Segundo informações do Serviço de Pesquisa Econô-
mica do país, 99% das propriedades pecuárias ameri-
canas são tocadas pela família. Os norte-americanos 
utilizam a produção para atender o mercado doméstico 
e a exportação. 

O estado do Kansas é um dos mais fortes na criação 
de rebanhos. No município de Garden City fica o con-
finamento Reeve Cattle Company, que possui mais de 
30 mil cabeças de gado e uma usina de etanol integrada. 
Em 2016, a empresa recebeu a visita de produtores e 
técnicos que compõe a Missão Técnica da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato). 

A propriedade existe há 100 anos em uma área de 
conservação ambiental, onde a primeira atividade foi a 
criação de animais da raça angus. O consultor da em-
presa Reeve Keith Bryant conta que antigamente a terra 
era bem arenosa e não tinha muitas opções de produ-
ção, de irrigação e tecnologias. “Há um século viver 
aqui com a família não era nada fácil, ainda sem garantia 
de nada”, conta. 

Um dos membros da família Lee, que administra a 
propriedade, um médico veterinário, começou a desen-
volver a irrigação por pivô e, a partir disso, deu início a 
um pequeno confinamento com animais de alto risco, 
desnutridos e de baixo custo, com o intuito de recu-
perar e depois comercializar. Os bezerros angus des-
mamados eram encaminhados de trem para as regiões 
onde tinham grãos e lá eram confinados. Hoje a família 
tem um confinamento com capacidade para 40 mil ca-

beças de gado (machos). 
Existe um padrão de compras do gado. Eles pre-

ferem garrotes grandes, com boa ossatura, nutridos e 
musculosos. “Quando o animal chega, ele é pesado e 
avaliado por categoria para dar subsídio à montagem 
dos lotes. É interessante que nos lotes os animais termi-
nem o confinamento com aproximadamente o mesmo 
peso”, conta o consultor. 

No confinamento são utilizados apenas dois tipos 
de ração, a inicial que usa alfafa, DDG que vem da plan-
ta tipo um xarope, e a final, produzida com o milho 
popular.  Os machos saem três horas da manhã para os 
frigoríficos e são sempre os primeiros a serem abatidos 
com um intervalo de quase três horas. Por ano, 92 mil 
animais passam pela propriedade.
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NUTRIÇÃO . PRODUÇÃO . ORDENHA

#pecBR

QUALIDADE 
MONITORADA

MAIS SAÚDE 
MENOS DROGAS

Força feminina
MULHERES SE DESTACAM NA PRODUÇÃO DE LEITE
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LEITE

MULHERES 
DO LEITE

Em um setor 
predominantemente 

masculino, histórias de vida 
mostram que não existe 
machismo nenhum que 

impeça essas mulheres de 
revolucionarem a pecuária 

leiteira em suas regiões 

DIVULGAÇÃO
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mulher carimbou o protagonismo no meio 
rural. De salto alto ou não, lá estão elas na 
lida do campo, acompanhando a produ-
ção de perto, e mais, tomando frente na 
gestão do negócio, planejando, executan-
do e tomando decisões. Exercendo seu 
papel e deixando clara sua força. 

“Temos mulheres com perfil para 
pecuária, outras para agricultura, e até 

mesmo mulheres envolvidas no setor florestal. Mui-
tas empresas, inclusive, dão preferência para a mão 
de obra feminina, pois as máquinas são altamen-
te tecnológicas e sensíveis e a mulher tem um zelo 
maior. Elas resolveram abraçar a causa”, destaca a di-
retora-secretária do Sistema Famasul e coordenadora 
educacional do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar/MS), Terezinha Cândido.

No Mato Grosso do Sul, por exemplo, a força da 
mulher está bem evidente nas estatísticas. De acordo 
com o censo populacional do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) de 2000, 5,7 mil la-
res na zona rural eram chefiados por mulheres. Uma 
década depois. esse número mais que triplicou. No 
censo de 2010, 19,6 mil mulheres do campo eram 
responsáveis por suas famílias, o que corresponde a 
um crescimento de quase 240%.

Porém, o setor ainda tem um longo caminho até 
deixar de ser machista, e, enquanto isso, as mulhe-
res lutam para serem respeitadas nos negócios. Nos 
últimos anos, só existiu uma mulher entre os dez 
maiores produtores de leite do Brasil, de acordo com 
o ranking da MilkPoint. Viúva e mãe de três rapa-
zes, Huguette Emilienne é dona da fazenda São João 
True Type, cujas terras se espalham por 1.170 hecta-
res no município de Inhaúma (MG). A propriedade 
da francesa radicada no Brasil tem uma escala de pro-
dução de leite que a colocou na posição de décima 

A
Empreendedora de Belo Horizonte, 
Marli Alves investe na criação 
de cabras, vence preconceitos 
diariamente e ganha mercado
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maior produtora em 2016. Em anos anteriores, ela 
chegou a ocupar o quarto lugar. Mas não é só ela 
que imprime a força da mulher no campo brasileiro. 
Os exemplos dariam uma série de livros. 

Força feminina para o leite
Enfermeira do trabalho em uma mineradora em 

Itatiaiuçu (MG), Marli Alves da Silva resolveu con-
ciliar a atividade com a administração da fazenda 
dos pais, que, na época, enfrentava alguns proble-
mas de gerenciamento. Foi assim que começou a 
história que culminaria nela largando o emprego 
para ser empreendedora. 

Enfrentando preconceitos, ela mudou os rumos 
dos negócios da família e conseguiu reconhecimento 
e respeito do mercado dominado por homens. Junto 
com o irmão e o pai, abriu uma queijaria. Antes de 
investir na produção, Marli fez cursos e pesquisas 
de mercado. “No início, o negócio familiar possuía 
um maquinário e cinco vacas. Não sabíamos como 
produzir queijos e doces profissionalmente”, conta.

Com o aprimoramento do produto, as vendas 
foram aumentando e o leite se tornou pouco para 
produção. “Tínhamos que comprar leite de outros 
produtores para atender a demanda. Meu irmão 
comprou as primeiras cabras e começamos a produ-
zir os derivados com este leite”, diz.

Logo, Marli enfrentou o maior desafio: o precon-
ceito. Além de ser mulher, em um segmento comanda-
do por homens, ela também sentiu de perto a rejeição 
do mercado em relação ao leite de cabra. “Além do 
ambiente machista, algumas pessoas achavam que o 
leite de cabra era medicamento”, justifica Marli. 

Em 2009, Marli vendeu a propriedade e com-
prou outra melhor em Itaguara, há 93 km de Belo 
Horizonte. Foi assim que nasceu a Capril Santa Ce-
cília, um laticínio e um empório para vendas dos 
produtos da própria fazenda. “Hoje participo do 
Projeto Origem Minas, do Sebrae Minas, de feiras 
itinerantes, e vendo para sacolões, mercearias, pada-
rias e restaurantes da região”, comemora.

Já com mais de 10 anos de mercado, a Capril 
possui hoje portfólio diversificado de produtos de-
rivados do leite de cabra (queijos frescal, temperado, 
boursin e coalho) e vaca (queijo frescal minas pa-
drão, manteiga e doce de leite). Além dos laticínios, 
a empresa produz cosméticos artesanais, hidratantes 
e sabonetes feitos com o leite das cabras. “Fico fe-
liz e orgulhosa por termos vencido tantas barreiras 
para chegarmos ao patamar que estamos hoje”.

Outro exemplo de sucesso é o projeto de exce-
lência na produção de leite comandada pela advoga-
da Dalila Galdeano Lopes, proprietária da Essência 
Agropecuária. A fazenda é voltada para a produção 
de genética para o leite, além do produto em si. Lo-
calizada em Marília (SP), a propriedade cedia traba-
lhos com pecuária de leite e seleção genética das ra-
ças gir leiteiro e girolando.

A proprietária enfrentou muitos desafios pra 
chegar ao estágio atual, mas hoje comemora os 30 
anos na atividade. Dalila acorda cedo todos os dias 
e acompanha o negócio de perto, acreditando que 
é justamente essa proximidade que faz a diferença. 
“Tudo é feito com respeito, amor e dedicação, e por 
isso dá resultado. Isso é regra de vida que se aplica a 
tudo, não só no campo”, garante a produtora. 

Advogada Dalila Galdeano investe na 
produção de leite da raça gir 
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O
Brasil é o quinto maior produtor 
mundial de leite, mas atende ba-
sicamente o mercado doméstico. 
No entanto, nos últimos 20 anos, 
o setor passou por uma grande 
revolução, investindo no aumen-
to da qualidade e da produtivida-
de. Uma das ações neste sentido 
é o Sistema de Monitoramento 

da Qualidade do Leite Brasileiro (SIMQL), que visa 
ampliar o conhecimento a respeito do leite nacional 
e estabelecer políticas para a melhoria da qualidade.

Desenvolvido em 2016 pela Embrapa em conjun-
to com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), o sistema reúne dados relativos 
à qualidade do produto, como contagem de células 
somáticas e contagem total de bactérias. “Trata-se 
de um software que já possui mais de 70 milhões de 
dados e fornece informações em tempo real sobre a 
composição do leite produzido nas diversas regiões 
do país”, explica o chefe-geral da Embrapa Gado de 
Leite, Paulo do Carmo Martins. Em breve, institui-
ções públicas e privadas credenciadas poderão acessar 
o sistema via computador, tablet ou celular.

“Desenvolvemos um sistema de gestão de dados e 
informações num espaço de tempo muito curto, de 
cerca de sete meses, e passamos a gerar o conhe-
cimento que permite monitorar a produção tanto 
na dimensão espacial quanto na temporal, acompa-
nhando a dinâmica e a trajetória do produtor bra-
sileiro na melhoria da qualidade do leite”, conta o 
presidente da Embrapa, Maurício Lopes. 

O usuário pode gerar informações em esfera ma-

DE OLHO NA
QUALIDADE

Lançado pelo Mapa 
com suporte da 

Embrapa, o Sistema 
de Monitoramento da 

Qualidade do Leite 
Brasileiro (SIMQL) já 

possui mais de 70 
milhões de dados para 

nortear a produção 
leiteira do país 

EMBRAPA E FAMATO

Dez laboratórios em todo o país formam a Rede Brasileira de Qualidade do Leite 
(RBQL), que fazem as análises do leite por produtor
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crorregional, microrregional e até mesmo municipal 
através da plataforma. “Esse programa nos dará condi-
ções de identificar, fazenda por fazenda, quais  produ-
tores estão com os índices abaixo das regras recomen-
dadas. É um projeto revolucionário no que diz respeito 
ao controle de qualidade da pecuária leiteira brasileira”, 
comenta o diretor da Sociedade Nacional da Agricultu-
ra (SNA) e representante da entidade na Câmara Seto-
rial do Leite e Derivados do Mapa, Alberto Figueiredo.

O SIMQL possibilita, ainda, comparar localidades 
entre si e identificar as regiões mais críticas, que deman-
dam ações voltadas à melhoria de qualidade com maior 
urgência. A expectativa é que essa tecnologia possa oti-
mizar a locação de recursos públicos e privados e os 
trabalhos de fiscalização, inspeção e fomento. 

É possível saber como está a qualidade do leite nas 
diferentes regiões do Brasil pelas variáveis CBT (con-
tagem bacteriana total), CCS (contagem de células 
somáticas), teor de gordura, teor de proteína, lactose, 
extrato seco e extrato seco desengordurado. O filtro é 
aplicado sobre um determinado período, que pode ser 
de um mês ou um ano específico. A operação processa 
inclusive dados do mês em curso, excluindo apenas in-
formações geradas na última semana em relação à data 
de realização da consulta.

Estas informações oportunizam identificar as re-
giões mais críticas e que demandam ações voltadas à 
melhoria de qualidade. Permitem, também, a adoção de 
estratégias de inteligência de negócios pelos laticínios, 
tomando decisões a partir do conhecimento da qualida-
de do leite entregue por seus produtores, em cada uma 
das unidades fabris, e comparada a outras indústrias.

Diretor da Sociedade Nacional da Agricultura (SNA), Alberto Figueiredo acred-
ita que o software é uma revolução na pecuária de leite

Presidente da Embrapa, Maurício Lopes
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Tratamentos alternativos e boas práticas de manejo têm 
apresentado resultados promissores em rebanhos bovinos

GISELE ROSSO E MANUELA BERGAMIM

Menos drogas,      
  mais saúde

Pesquisadora da Embrapa 
Ana Carolina Chagas

LEITE
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uso inadequado ou indiscrimina-
do de medicamentos veterinários 
na produção animal aumenta os 
riscos associados à resistência aos 
antibióticos e antiparasitários, 
além das chances de surgimento 
e propagação de bactérias e pa-

rasitas resistentes. Para combater essa tendência, a 
Embrapa Pecuária Sudeste (SP) tem feito estudos 
com homeopatia, fitoterapia, adição de mineral e 
controle biológico. 

O projeto Verdevet desenvolve pesquisas para 
reduzir o uso de drogas em bovinos de leite no 
controle de três doenças principais que afetam o 
rebanho: diarreia de bezerros, carrapato e mastite. 
De acordo com a pesquisadora da Embrapa Ana 
Carolina Chagas, além dos riscos da resistência, 
existe o perigo de resíduos em produtos animais, 
como na carne e no leite, com prejuízos à saúde 
humana e ao ambiente. 

“Normalmente, as doenças dos bovinos são 
tratadas com antibióticos. Mas a maioria das bacté-
rias ou parasitas já está bastante resistente aos me-
dicamentos. A tendência é a droga veterinária não 
funcionar ou funcionar parcialmente”, explica Ana 
Carolina.

 Quando isso ocorre, segundo a pesquisadora, 
muitos produtores aumentam a dose do medica-
mento, diminuem o intervalo de aplicação ou não 
respeitam o período de carência do abate ou de 
venda do leite. Dessa forma, existe risco de intoxi-
cação animal e resíduos de drogas veterinárias nos 
alimentos.

 
Experimento 
Na Embrapa, foi conduzida pesquisa com ho-

meopatia preventiva e adição do mineral zeólita em 
bezerros. Cerca de 25% dos animais tratados não 
tiveram nenhuma ocorrência de diarreia no perío-
do do experimento. Em casos de diarreia, no grupo 
tratado com homeopatia preventiva, o animal era 
medicado com uma fórmula homeopática e soro 
caseiro para mantê-los hidratados. A medicina alo-
pática só era usada caso o bezerro não apresentasse 
melhora após 24 horas.

“É claro que, no grupo da homeopatia, se o 
caso fosse muito grave, usaríamos o produto alo-
pático, porque precisamos manter o bem-estar dos 
animais. Mas não ocorreu nenhum caso aqui”, con-
ta a pesquisadora Teresa Cristina Alves.

Além da saúde e bem-estar, o resultado reflete 

diretamente no bolso. O custo com animais que 
não tiveram diarreia foi bem menor. “A economia 
foi em torno de R$ 10 por indivíduo só com uso 
de medicamentos. Para quem trabalha com grande 
número de bezerros, a redução é significativa. Além 
disso, não se pode ignorar a otimização do tempo 
com mão de obra e contratação de profissionais. E 
o mais importante: a prevenção, reduzindo o uso 
de antibióticos”, afirma Teresa. 

O
Pesquisadora Teresa Cristina Alves iniciou os estudos em 2015
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 Manejo
Outra medida importante e que contribui muito para 

redução da diarreia em bezerros é o manejo adequado. 
Uma alternativa simples e com custos baixos. Para a pes-
quisadora Teresa, o primeiro passo é garantir que o animal 
receba o colostro nas primeiras seis horas de vida.  A hi-
giene também pode evitar a doença. Deve-se higienizar os 
equipamentos usados para fornecimento de leite. Em caso 
de mamadeira, utilizar um bico para cada bezerro ou lavar 
antes de dar a outro filhote. O comedouro e o bebedouro 
precisam estar sempre limpos. 

“Aqui na Embrapa Pecuária Sudeste, elevamos os be-
bedouros e comedouros para evitar sujeira. No chão, o 
bezerro pisa e defeca no local, contaminando a comida e 
a água. Os microrganismos multiplicam-se e, consequente-
mente, aparece a diarreia”, explica Teresa. 

“Deve-se estar atento aos fatores que aumentam o ris-
co de ocorrência da diarreia, tais como estação de nasci-
mento, peso pós-parto e necessidade de tratamento para 
outras doenças antes de duas primeiras semanas de vida 
dos bezerros”, ressalta Ana Carolina.

Essas atitudes, associadas às medidas preventivas, re-
duzem significativamente as chances de o bezerro ser 
infectado com a doença e reduzem os prejuízos físicos e 
financeiros que a diarreia pode causar. Os pesquisadores 
se dedicam agora a avaliar o uso de medicamentos homeo-
páticos para prevenção de mastite e controle de carrapato.

Cria em estacas
Na Embrapa Pecuária Sul, uma técnica de manejo que 

vem sendo testada está alcançando bons resultados na di-
minuição da incidência de diarreia: o sistema de cria em 
bezerras em estacas. Segundo a pesquisadora responsável 
Renata Suñé, essa prática já é utilizada por produtores do 
Uruguai e há cerca de dez anos é testada experimentalmen-
te em Bagé (RS).

No sistema de cria em estacas, a bezerra é apartada da 
mãe logo após o nascimento e presa em uma estaca em 
local sombreado. Com uma corda de cerca de 2,5 metros, 
o animal tem espaço para se movimentar e o leite é servido 
em balde colocado em um arco próximo à estaca. Na pri-
meira semana também começam a ser oferecidos concen-
trados, em pequena quantidade, e feno, que fica no espaço 

LEITE

entre duas estacas. 
De acordo com Renata, pelo fato de as bezerras não 

estarem em contato direto com outros animais, como nos 
sistemas convencionais de cria, diminui muito a incidência 
de diarreia causada por contágios. “Quando o animal fica 
doente, o tratamento é individualizado, diminuindo a ne-
cessidade de uso de medicamentos de forma mais ampla”. 

Para avaliar a aplicação desse sistema, foram instaladas 
três Unidades de Referências Tecnológicas (URTs) no mu-
nicípio de Santana do Livramento (RS), que fazem parte 
do projeto Verdevet. O objetivo é avaliar os resultados da 
aplicação desse manejo em sistemas de produção. 

Segundo Renata, além da diminuição de diarreia e do 
uso de medicamentos, outra vantagem com a cria de be-
zerras em estacas é um maior ganho de peso. “Nos expe-
rimentos que fizemos, constatamos um ganho de peso em 
média 28%, quando comparados com os sistemas conven-
cionais”.

Para Nilton Soares Garcia, pequeno produtor de lei-
te e proprietário da fazenda onde está instalada uma das 
URTs, a primeira experiência com a adoção do sistema foi 
bastante positiva. “O que mais me chamou a atenção foi o 
desenvolvimento da bezerra. Em quatro meses desde que 
começamos, o animal teve um ganho de peso bem maior 
e vai poder entrar no sistema de produção mais cedo”, res-
saltou o pecuarista, que produz leite em uma propriedade 
de 14 hectares, onde atualmente mantém um plantel de 
sete vacas em lactação. 
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Pesquisa mostra avanço no agronegócio sustentável 
brasi lei ro e aponta 10% de aumento na adoção de 

sistemas ILPF na pecuária

 EMBRAPA E FAMATO

É
fato pesquisado e comprovado: a agro-
pecuária brasileira está cada dia mais 
sustentável. Não há samba-enredo de 

carnaval nenhum que possa dizer o con-
trário sem cometer um grande equívoco. 
É o que demonstra pesquisa patrocina-

da pela Rede de Fomento de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), elaborada pelo 
Kleffmann Group, com acompanhamento técnico 
da Embrapa Meio Ambiente (SP). De acordo com 
os dados, ocorreram consideráveis incrementos na 
adoção de sistemas integrados no Brasil nos últimos 
anos. Entre os pecuaristas, apenas nos últimos cinco 
anos, o aumento foi de 10%. Entre os produtores de 
grãos, o crescimento tem sido menor, mas também 
constante: 1% a cada cinco anos. 

Os resultados apontam alto nível de adoção tec-

BRASIL 
QUER SER
SUSTENTÁVEL
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nológica com consequentes benefícios associados à 
melhoria da eficiência dos sistemas produtivos e de 
sua capacidade adaptativa aos possíveis efeitos nega-
tivos da mudança do clima. O avanço significa in-
cremento da capacidade adaptativa diante dos desa-
fios impostos pela atualidade, além de potencializar 
ganhos biológicos e econômicos. Todo este esforço 
contribui para o cumprimento das metas assumidas 
de forma voluntária pelo Brasil perante a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), na COP 15, e revisa-
das em Paris, na COP 21, em 2015.

O compromisso brasileiro é diminuir as emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) de 36,1% a 38,9% 
até 2020, tendo como base as emissões de 2005. O 
acordo foi incorporado na Política Nacional sobre 
Mudanças no Clima em 2009, por meio dos Planos 
Setoriais de Mitigação e de Adaptação às Mudanças 
Climáticas. No setor agropecuário, os compromis-
sos foram estabelecidos pelo “Plano Setorial de Mi-
tigação e Adaptação às Mudanças Climáticas para a 
Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão 
de Carbono na Agricultura”, também denominado 
Plano ABC.

A pesquisa mostra que, atualmente, áreas com al-
gum tipo de adoção de sistema ILPF no Brasil abran-
gem 11,5 milhões de hectares. Os estados que se des-
tacam em área de adoção são: Mato Grosso do Sul, 
com dois milhões de hectares; Mato Grosso, com 1,5 
milhão; Rio Grande do Sul, 1,4 milhão; Minas Gerais, 
um milhão, e Santa Catarina, com 680 mil hectares. 
Entre os produtores cujo foco predominante é a pe-
cuária, os principais fatores motivadores para a ado-
ção do sistema foram a redução de impactos ambien-
tais, entendida como uma preocupação de adequar 
ambientalmente a atividade diante das pressões da 
sociedade e dos mercados, e o interesse dos pecuaris-
tas na recuperação das pastagens.

Paulo Herrmann, presidente da Rede de Fomento 
à Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, destaca que 
a integração é um sistema complexo, mas produti-
vo e, por isso, requer um modelo de financiamento 
orientado a apoiar todas as etapas do sistema de pro-
dução, e não somente o financiamento de uma única 
safra para produção de um produto em separado. Ele 
ainda ressalta que o crédito para a ILPF é o mais 
seguro, entre os aplicados ao campo, “pois mitiga ris-
cos do investimento, uma vez que o sistema produz 
ao longo de todo o ano, melhorando o fluxo de caixa 
da atividade, além de promover o incremento de pro-
priedades que conferem capacidade adaptativa aos 
desafios impostos pela mudança do clima”, afirma. 

O pesquisador indiano ganhador do Nobel da Paz Rattan Lal visitou o Brasil e ficou 
surpreso com o nível de preservação ambiental
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Exemplo mato-grossense 
Conciliar o processo produtivo com práticas sus-

tentáveis é o lema do Grupo Morena, que ficou en-
tre as sete fazendas finalistas da 2ª edição do Prêmio 
Sistema Famato em Campo, realizado pela Federação 
da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e 
Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária 
(Imea), em 2016. O grupo atua no setor agrícola e as 
propriedades estão localizadas no município de Cam-
po Novo do Parecis, onde as culturas predominantes 
são soja e milho, mas também existe uma floresta de 
eucalipto e pasto para a criação de bovinos. 

O casal Romeu e Dulce Ciochetta são os proprie-
tários, sendo ele diretor de campo e ela diretora ad-
ministrativa. O casal veio do Paraná para Mato Gros-
so em 1985, quando Romeu ainda era vendedor de 
máquinas agrícolas, e Dulce professora. Decidiram 
investir inicialmente no plantio de soja. Em 1989, de-
ram o primeiro passo e arrendaram uma propriedade 
em sociedade com o irmão de Romeu. Com o passar 
dos anos, o casal começou a adquirir novas áreas. Em 
2006, romperam a sociedade e hoje contam com 6,9 
mil hectares de área.  

Na pecuária, começaram em 2014 em áreas are-
nosas fazendo integração pecuária-floresta e agricul-
tura-pecuária. No confinamento são 1,5 mil cabeças 
estáticas e o semi-confinamento estruturado para 800 
cabeças. O processo é de recria e engorda. “Nosso 
projeto futuro é manter de quatro mil a cinco mil ca-
beças de gado na área de pecuária. Também estamos 
investindo numa usina de etanol para a destinar nossa 
produção de grãos de milho”, contou o produtor.

Impressionando o mundo
As ações brasileiras em prol de uma produção em 

harmonia com o meio ambiente impressionam quem 
visita o país. Em 2016, o pesquisador indiano ganha-
dor do Nobel da Paz, Rattan Lal, visitou o campo 
mato-grossense a convite da Federação da Agricul-
tura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) e ficou 
deslumbrado. Antes de chegar, ele acreditava que a 
Amazônia estava sendo destruída. 

“Estou impressionado com a quantidade de área 
preservada aqui. Acredito que as áreas degradadas 
podem ser recuperadas e devolvidas à natureza. O 
trabalho desenvolvido aqui deve ser levado para 
todo o mundo. O Brasil, em especial Mato Grosso, 
é exemplo de sustentabilidade. Preservando assim, 
vocês estão alimentando o mundo. Hoje eu mudei a 
minha visão sobre esse país. A Famato deveria escre-

ver uma carta para o mundo e mostrar como estão 
aumentando sua produtividade preservando a biodi-
versidade. Acredito que todos deveriam saber sobre 
isso”, afirma. 

Na avaliação de Rattan, os governos brasileiros 
deveriam implantar estudos específicos nas escolas 
e universidades sobre sistemas de produção agrope-
cuária, com o intuito de gerar discussões que pro-
voquem o fortalecimento de políticas ambientais, 
econômicas, técnicas e sociais. “Sendo assim, será 
possível intensificar e qualificar a sustentabilidade da 
produção” assegura o especialista. 

A Fazenda Morena, em Campo Novo do Parecis (MT), adota os 
sistemas de integração pecuária-floresta e agricultura-pecuária
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ASAS DO 
CAMPO

Os drones já são conhecidos do campo há tempos, 
principalmente para aplicação de defensivos agrícolas. 

Mais recentemente, a ferramenta tem evoluído 
tecnologicamente e ganhado novas funções

ZONA RURAL
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tilizados nas áreas espacial e mi-
litar, os drones invadiram o cam-

po. Capazes de fazer imagens com 
qualidade superior às de um satéli-

te, esse tipo de instrumento tem des-
pertado o interesse do pequeno e do 

grande produtor.
Para que o uso dos Veículos Aéreos Não-Tripu-

lados (Vant), como são tecnicamente conhecidos os 
drones, seja efetivo no setor agropecuário, sof-
twares são desenvolvidos com diversas finalida-
des. É possível, por exemplo, "determinar a área 
ocupada, por nematoides, por plantas invasoras, 
identificar falhas de plantio, medir porcentagem 
de cobertura vegetal, dentre outras ações, fazendo 
com que se tenha um gerenciamento mais preciso 
da lavoura", como explica o pesquisador Lúcio Jor-
ge, da Embrapa Instrumentação.

De acordo com ele, os drones podem carregar 
diferentes tipos de câmeras e sistemas, e a escolha do 
modelo será definida conforme finalidade estabele-
cida pelo produtor. "Nós temos uma gama grande 
de sensores e câmeras, como também lasers e rada-
res, sendo que cada uma delas tem uma aplicação 
específica na agricultura e, com isso, o preço será 
diferenciado", ressaltou. Por esse motivo, o preço 
do drone pode variar de cinco mil a R$300 mil reais.

O equipamento é de fácil uso, mas é preciso que 
o produtor seja treinado para poder manejá-lo. Daí 
o papel da Embrapa, que tem realizado cursos e trei-
namentos nesse sentido. "A Embrapa quer ajudar o 
produtor e treiná-lo para que saiba escolher o me-
lhor modelo que o atenda, e, também, como especi-
ficar na hora de comprar”, afirma Lúcio. 

U
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"Com o aumento da demanda por alimentos no 
mundo, a agropecuária de precisão se torna cada 
vez mais importante. Os drones se tornarão uma 
ferramenta fundamental nesse sentido, em particu-
lar em países de extensão continental como o Bra-
sil", disse Rafael Steinhauser, presidente da Qual-
comm América Latina, empresa que desenvolve 
drones voltados para comunicação no agronegócio. 

“O advento dos drones e as primeiras aplica-
ções dos mesmos na agricultura parecem mostrar 
que no futuro grande parte das atividades hoje 
exercidas por aeronaves com pilotos a bordo po-
derão ser substituídas por aeronaves autônomas ou 
por aeronaves pilotadas à distância. Os ganhos em 
produtividade e a menor exposição a perigos des-
necessários são outros benefícios que sinalizam que 
a adoção desse tipo de solução não tardará a ser o 
padrão da indústria”, conta Shailon Ian, engenheiro 
Aeronáutico e sócio da Vinci Aeronáutica. 

Drone acompanha rebanho
Os criadores de gado agora podem melhorar a 

produtividade do rebanho com técnicas inovadoras 
que aliam o uso de drones a chips de identificação 
para animais. Uma parceria inédita entre a empre-
sa brasileira Santos Lab e a uruguaia Chipsafer traz 
para o mercado brasileiro novas soluções de fácil 
utilização para os empresários do setor.

As empresas criaram um sistema que alia o 
uso de drones para identificação das melhorares 
áreas de pastagens para os animais. A aeronave 
sobrevoa as localidades com câmeras especiais 
para identificar a qualidade da vegetação para a 
alimentação do gado. Por meio de análise de sof-
twares desenvolvidos pelas companhias, é possí-
vel levar o rebanho para áreas com melhores con-
dições de alimentação.

O sistema oferece ainda chips que são implan-
tados nos animais. Com os sensores nos animais, 
o produtor pode identificá-los remotamente. Além 
disso, poderá saber sua localização e, por meio de 
algoritmos desenvolvidos pela Chipsafer, atribuir 
um significado ao comportamento animal como 
enfermidade, morte, cio, gravidez, entre outros. 
Ao cruzar as informações de posicionamento e 
comportamento dos bovinos, por exemplo, com 
as advindas dos drones, o produtor poderá rece-
ber sugestões personalizadas de como melhorar o 
roteamento dos pastos, além de aumentar sua capa-
cidade. “Ele poderá receber ainda orientação para 
suplementação animal adequada”, explica Adriano 
Kancelkis, diretor administrativo da Santos Lab.

Shailon Ian, engenheiro 
aeronáutico e sócio da Vinci 

Aeronáutica

Lúcio Jorge, da Embrapa Instrumentação, de São Paulo

ZONA RURAL

A técnica tem outras utilidades para os criadores de 
gado. Eles podem separar os rebanhos conforme in-
teresse comercial e até mesmo identificar conforme 
peso, assim podendo destinar determinados animais 
para outras áreas de pastagens. “O produtor não pre-
cisa nem estar perto para acompanhar o desenvolvi-
mento do seu rebanho. Mesmo distante, ele consegue 
detalhes de cada um dos seus animais no campo”, res-
salta o executivo.
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NOVO CAPIM 
ELEVA GANHO 
DE PESO

Um capim mais 
nutritivo tanto em 

proteína bruta quanto 
em digestibilidade, 

que carrega benefícios 
superiores em 

comparação às demais 
cultivares da espécie 

no mercado 

A
principal vantagem da cultivar 
BRS Quênia, o segundo híbrido 
de Panicum maximum lançado 
pela Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa), 
é o maior resultado em peso. 
“Comparada sob pastejo com 
as cultivares mais plantadas 

no Brasil, a BRS Quênia resultou em 17% maior 
ganho em peso individual e por área do que a va-
riedade Mombaça, no bioma Cerrado,  30% maior 
ganho em peso individual e 9% maior ganho em 
peso por área do que a cultivar Tanzânia, no bio-
ma Amazônia”, informa a pesquisadora Liana 
Jank, da Embrapa Gado de Corte (MS). 

Há dois anos, juntamente com outros pesquisa-
dores, ela também lançou no mercado o primeiro 
híbrido de Panicum, a BRSTamani. De acordo com 
a especialista, “trata-se de um capim produtivo, de 

RODRIGO ALVA
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porte médio com abundância de folhas de largura média-es-
treita e com colmos finos e tenros, o que confere facilidade 
de apreensão pelos animais e facilidade e flexibilidade no 
seu manejo”.

Liana defende que as principais vantagens da nova 
variedade, a BRS Quênia, são a produção, o valor nutri-
cional e a facilidade de manejo, “o que não é encontrado 
em nenhuma outra cultivar da espécie de porte médio a 
alto no mercado”. Ela pondera, no entanto, que a BRS 
Quênia “não vem ao mercado com o objetivo de me-
lhorar os solos, assim como fazem as leguminosas. Em 
geral, os capins não melhoram os solos, mas podem con-
tribuir para a redução dos gases de efeito estufa”, explica. 

Comparativo
Também no início de março, a Embrapa lançou ou-

tro tipo de capim – a BRS Ipyporã –, um híbrido de 
braquiária (Brachiaria). Essa forrageira destaca-se pela 
resistência a diferentes espécies de cigarrinhas. Fazen-
do um comparativo, Liana ressalta que, normalmente, 
“as cultivares de Panicum maximum são mais produti-
vas e de melhor qualidade para uso em solos de média 
a alta fertilidade e corrigidos. Já as cultivares de Bra-
chiaria são usadas em solos de baixa ou média fertilidade 
e são mais rústicas, demandando menor necessidade de 
adubação e manejo”.

Comercialização
O valor das sementes, que serão comercializadas, 

ainda não foi determinado. De acordo com a Embrapa, 
as sementes da BRS Quênia serão comercializadas pelas 
empresas de sementes parceiras cadastradas na Associação 
para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forragei-
ras (Unipasto). Quem tem interesse nas novas cultivares 
deve acessar o site da entidade (unipasto.com.br) e conferir 
as empresas listadas. As sementes estarão disponíveis aos 
produtores rurais a partir de agosto de 2017. 
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Embrião 
sem 
laboratório

U
ma nova biotécnica com todas as 
vantagens da fecundação in vitro 

(FIV), mas com um benefício adi-
cional: o fato de não precisar de la-

boratório para ser realizada. Assim, os 
criadores podem obter os embriões com 

a mesma rapidez e agilidade da FIV sem 
precisar sair da sua fazenda. A tecnologia denominada 
TIFOI (transferência intrafolicular de ovócitos imaturos) 
foi desenvolvida e apresentada pela Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia.

O Brasil é o primeiro país a obter êxito realizando a 
transferência de maneira completa. Há apenas um relato 
de sucesso no uso da técnica na Alemanha. No entanto, 

Brasil é primeiro país a desenvolver 
técnica que usa a vaca como 

laboratório para produzir embriões

DIVULGAÇÃO

Na técnica, os óvulos são aspirados da mesma maneira 
que na FIV, mas em vez de maturados em laboratório, 

são cultivados dentro do corpo de um animal 
(ovuladora)

ZONA RURAL
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ZONA RURAL
o experimento europeu utilizou laboratório no decorrer 
do processo, o que torna o resultado incompleto. O de-
senvolvimento da TIFOI brasileira obteve nascimento de 
três bezerros na Fazenda Sucupira, campo experimental da 
Embrapa localizado em Brasília (DF). O sucesso gerou o 
registro da marca junto ao Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial (INPI).

A FIV é a biotécnica mais utilizada hoje no melhora-
mento genético animal no Brasil, pela capacidade de au-
mentar o número de descendentes de uma vaca em menos 
tempo. Estima-se que a inseminação artificial (IA) permite 
a obtenção de um bezerro por ano; a transferência clássica 
de embriões (TE), um por mês; enquanto a FIV é capaz de 
produzir um bezerro por semana.

Segundo a pesquisadora da Embrapa Margot Dode, 
a FIV representou um avanço significativo em relação às 
outras biotecnologias. Por isso, não é à toa que é a mais 
usada no Brasil hoje. O país é líder mundial na produção 
de embriões bovinos, com 450 mil dos 600 mil embriões 
produzidos mundialmente.

Embriões produzidos in vitro são aqueles obtidos 
fora do organismo materno, em condições laboratoriais. 
Nesse processo, os ovócitos (óvulos) são aspirados an-
tes do tempo, ainda imaturos, e depois, são maturados e 
fecundados em laboratório. Sete dias depois são transfe-
ridos para as vacas receptoras, ou mães de aluguel. Essa 
técnica atual possui uma desvantagem, de acordo com 
os pesquisadores: os embriões produzidos em condi-
ções de laboratório possuem qualidade inferior à dos 
embriões produzidos no organismo materno e, portan-
to, são menos resistentes ao congelamento, muitos deles 
sendo incapazes de manter a gestação.

É justamente nesse ponto que reside a maior vantagem 
da TIFOI. O processo todo é feito dentro do próprio ani-
mal. Grosso modo, a vaca é o laboratório. Os óvulos são 
aspirados da mesma maneira que na FIV, mas em vez de 
maturados em laboratório, são cultivados dentro do corpo 
de um animal (ovuladora), aproveitando o seu processo 
reprodutivo natural. Depois da ovulação, os óvulos são fe-

cundados por inseminação artificial (IA). Sete dias depois, 
os embriões que se desenvolveram são coletados e transfe-
ridos para a vaca receptora (barriga de aluguel), semelhante 
ao que ocorre na transferência clássica de embriões.

“Além dos embriões serem produzidos naturalmente 
no trato reprodutivo da fêmea, a técnica dispensa todos 
os componentes de laboratório. Por dispensar a necessi-
dade de laboratório, diminui significativamente os custos 
finais de produção, além de manter todas as vantagens da 
FIV e eliminar as desvantagens”, detalha a pesquisadora 
Margot. Todo o processo se dá de forma natural, apro-
veitando os eventos fisiológicos da vaca ovuladora, o que 
imprime mais qualidade aos embriões. O próximo passo 
da pesquisa é aumentar a eficiência e transferir a tecnologia 
ao setor produtivo, o que deverá ser feito a partir de cursos 
e publicações.

Pesquisadora da Embrapa Margot Dode coordenou os 
estudos em Brasília (DF)
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CRIADORES

TRABALHO 
EM FAMÍLIA

Família Garcia lapida genética diferenciada 
e dissemina as qualidades da raça por todo país
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V
indo da Espanha, o se-

nhor André Garcia Ca-
macho chegou ao Brasil 

para trabalhar no campo. 
Instalou-se com a família em 

uma fazenda no município de 
Jaboticabal, interior de São Pau-

lo, e fincou o início do que viria a 
se tornar uma seleção sinônima de qualidade 
genética. Seu filho Sebastião foi seu sucessor, 
e o neto, Paulo Eduardo Garcia, fundou com 
seus filhos a Agropecuária 3G, que tem sede 
na Fazenda Santa Inês, localizada em Barre-
tos (SP). A excelência no que produz é um 
dos lemas da família. É aí que entra uma das 
raças mais produtivas que já se teve notícia no 
Brasil, o senepol. 

O crescimento da raça é uma realidade no 
país, bem como o aumento de investidores 
com foco na produção de carne de qualidade. 
Pensando nesse nicho, a família Senepol 3G foi 
buscar os melhores animais para formar o seu 
plantel. Estudante de Medicina Veterinária e ter-
ceira geração de homens do campo na família, 
Sebastião Garcia Neto (filho de Eduardo) fez 
estágio na Fazenda Sacramento Farms, nos Es-
tados Unidos, um dos melhores criatórios de lá, 
em 2007. Foi ali que aconteceu o primeiro con-
tato com a raça, que mudaria o rumo dos negó-
cios da família para uma guinada positiva. O pai Paulo (ao centro) com os filhos Eduardo e Neto Garcia, que 

comandam os negócios agropecuários da família 
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Neto destaca que a marca 3G vem sendo formada, 
ao longo desse período, através de muito estudo, inves-
timento, responsabilidade e trabalho sério. “Em 2009, 
compramos os primeiros embriões da Sacramento Far-
ms e começamos a formar nosso plantel de doadoras. 
Buscamos, também, os melhores animais de outros 
criatórios do Brasil. Quando a fazenda norte-americana 
liquidou o seu plantel no Brasil, também adquirimos to-
dos os animais”, conta. 

Qualidade produtiva a pasto sendo sempre o ponto 
mais importante. Para a família Garcia, a escolha da raça 
foi a melhor possível, pois, além de ser extremamente 
resistente e adaptada, está em plena expansão no Brasil. 
“Garantimos tudo o que produzimos, oferecendo sem-
pre o que há de melhor para o mercado para que a raça 
continue crescendo, assim como acontece nos últimos 
anos”, acrescenta Neto. 

Genética perfeita e funcional
Nada além da perfeição: esse é o lema que a família 

Garcia leva para o agronegócio. É nessa linha de pensa-
mento que a empresa procura o que há de melhor para 
oferecer ao mercado. A raça por si só já carrega muitas 
características de suma importância econômica, como 
rusticidade, pureza racial, caráter mocho, pelo zero, 
temperamento dócil, precocidade sexual e alta libido, 
habilidade materna, vigor híbrido, longevidade e facili-
dade de parto; além dos adjetivos que a torna produtora 
de carne de qualidade por excelência, como a excelente 
conformação de carcaça, precocidade de acabamento, e 
até 30% de peso a mais ao desmame. 

Na seleção Senepol 3G, todas essas qualidades são 
trabalhadas para melhorar a pecuária nacional como um 
todo. Ali são produzidos bezerros, tourinhos, doadoras 
e grandes touros melhoradores, como Hunter, o exem-
plar de mais de uma tonelada que é um dos mais usados 
para inseminação artificial na raça. 

“Um dos melhores atributos do senepol é o fato dos 
animais nascerem pequenos e sem problemas nos par-
tos, além de terem um desenvolvimento extraordinário. 
Os machos possuem alta performance em ganho de 
peso e as fêmeas apresentam alta precocidade sexual, 
sendo destinados ao mercado por preços bem melho-
res do que o de mercado”, explica Neto, que mantém 
o rebanho a pasto, apenas com suplementação pontual.

Além do rebanho puro com resultados extraordiná-
rios a pasto e com monta natural, os animais cruzados 
também têm demonstrado muito potencial. A família 
Garcia está produzindo bezerros meio sangue nelore 

Neto Garcia estudou o senepol nos Estados Unidos e 
trouxe a raça para os negócios da família em 2007

Gerações em prol do senepol

CRIADORES
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Já são quase dez anos 
dedicados a seleção do 
Senepol, a raça adaptada que 
mais cresce no Brasil 

x senepol em um cruzamento industrial que está sur-
preendendo os clientes em todo país.  “A demanda por 
carne de qualidade e a competitividade no setor da bo-
vinocultura de corte criam a necessidade de aumentar 
a eficiência dos cruzamentos. O senepol é uma raça 
altamente adaptada ao clima tropical e com excelentes 
características produtivas e reprodutivas, além de pro-
porcionar fantástica heterose”. 

A empresa agropecuária testa toda sua produtivida-
de em programas para seleção de novilhas com genética 
de ponta. Na 3G, qualquer mínimo detalhe indesejado 
que não se encaixe no padrão de qualidade exigido para 
o mercado de genética, elimina o animal. O alto rigor de 
seleção dá credibilidade diante do mercado, que recebe 
muito bem essa genética. Neto conta que quem compra 
genética 3G uma vez, sempre volta com boas notícias e 
demandas maiores. 

“Temos enorme satisfação de ter clientes em pra-
ticamente todos os estados brasileiros. Conquistamos 
esse mercado através de muito trabalho sério e compro-
metimento com a produção de carne no Brasil, na qual 
acreditamos e apostamos todas as nossas fichas. É com 
pressão de seleção, organização, tecnologia bem aplica-
da, planejamento e responsabilidade técnica que toda a 
família Garcia fornece ao mercado o melhor senepol 
que pode produzir”, enfatiza o selecionador.  

Senepol 3G Weekend
Pelo terceiro ano consecutivo, a família Garcia vai 

reunir em Barretos amigos, parceiros e investidores para 
um grande final de semana de bons negócios. O Senepol 
3G Weekend 2017 será promovido de 24 a 28 de maio, 
com a realização de grandes remates da raça. Serão ofer-
tados 24 touros reprodutores, 25 embriões de qualidade 
excepcional, 26 fêmeas elite e 27 cavalos quarto de mi-
lha. Durando o final de semana também acontece o 28º 
Leilão Beneficente em prol Hospital Infantil do Câncer 
de Barretos. No ano passado, o conjunto de remates 
faturou mais de R$ 4,5 milhões. 
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C
asado com a também pecuarista (e seu 
braço direito em toda carreira e cotidia-
no) Ana Paula, e pai de Gabriel e Juliana, 
Paulo Brasil divide seu tempo viajando o 

país e administrando os negócios na Fa-
zenda Terra Roxa, a 60 quilômetros de 

Cuiabá (MT). Um dos mais conhecidos 
e respeitados leiloeiros do mundo rural, 
Paulo já comandou mais de 3,5 mil rema-

tes, e o número não para de crescer, somando milhões de 
marteladas e centenas de milhares de animais vendidos. 
Além da paixão pela profissão, seu segredo é profissio-
nalismo e amplo conhecimento do que está oferecendo. 
Este último, talvez, seja o principal atributo do leiloeiro 
nessa profissão, a confiabilidade. Isso porque o agronegócio 
corre em suas veias, e quando ele afirma alguma coisa no 
microfone, é porque sabe do que está falando. 

Paulo nasceu em família de agropecuaristas, em Ubera-
ba (MG). O filho de fazendeiro serviu o Exército morando 
na fazenda, o que conta com orgulho. Apaixonado pela lida, 
sempre se envolveu nos negócios do pai. Aos quinze anos 
já tinha capital suficiente em mãos para começar comprar e 
vender gado de corte na região. “Dava um trabalho danado. 
Carregar o gado, vencer a estrada. E quando chegava ao des-
tino, tudo acontecia muito rápido. Oferta e venda. Eu sentia 
que os leilões precisavam ser mais trabalhados, que a venda 
merecia mais empenho”, conta. 

Conversando com o pai, percebeu que ele mesmo po-
deria fazer isso: ofertar animais de maneira diferenciada. Ali 
começava a história de sucesso de Paulo como leiloeiro. “Foi 
quando eu tive duas certezas: que teria sucesso na profissão 
e que trabalharia na televisão”. Considerando que isso foi há 

quase 30 anos e os leilões televisionados surgiram há menos de 
duas décadas, era um sonho distante. Mas, era uma certeza do 
jovem profissional, que se empenhou em concretizá-la.  Aos 19 
anos, foi registrado o leiloeiro mais jovem do país. Em pouco 
tempo, a agenda já estava preenchida com eventos semanais para 
o ano inteiro. Paulo nunca mais parou. 

Apesar de nascido na terra do zebu, seu destino era criá-lo 
em outras terras. Em 1991 foi convidado por um amigo para 
fazer um leilão em Rondonópolis (MT). Não sabia nem onde 
ficava o município, mas isso não seria problema. Pegou o car-
ro e se aventurou. Pouco tempo de estrada depois, percebeu 
que não seria um caminho fácil. A estrada era completamente 
esburacada, o que resultou em dois dias para percorrer mil 
quilômetros e quatro pneus estragados. Porém, quando Paulo 
chegou à cidade, entendeu que tinha valido a pena. Ficou sur-
preendido com a evolução e pujança da cidade, lotada de gente 
e empresas. O primeiro leilão que fez por lá superou as expec-
tativas, e ele foi convidado para se mudar para o Mato Grosso. 
Sentiu que seu futuro estava lá. 

De fato, até hoje é no estado que Paulo mora e produz. Na 
fazenda, cria nelore PO, cavalo quarto de milha e peixes, além 
de produzir silagem de milho de alta qualidade para comercia-
lização. Mas, nunca para muito tempo em um mesmo lugar. 
Para ele, o maior desafio, além de conciliar tantas atividades 
e a família, é se manter conectado com o mundo. “Atingimos 
até 90 milhões de espectadores nos leilões televisionados, não 
somente na TV mas também nas mídias digitais. É preciso 
pensar como manter e aumentar essa audiência. Nós, que tra-
balhamos com comunicação e tecnologia, temos que evoluir 
junto com o meio, que muda o tempo todo, e estarmos sem-
pre ligados no futuro. Por isso, aposto nas novas plataformas 
online como novo desafio”, garante. 

Paulo Brasil é um homem de muitas carreiras, muitas histórias, 
e infinitas estradas percorridas. Leiloeiro de gado dos mais 

solicitados, pecuarista, agricultor e piscicultor são as principais 
ocupações dele, que também é pai de uma linda família

Da rédea 
ZZN PERES
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“Se a União quer dar terra ao índio, que 
compre essa terra e indenize o produtor”.

“O setor agropecuário realmente tem 
feito a diferença e salvado o país no atual 
cenário de crise. Não fosse a agricultura, 
o desempenho do comércio e da indústria 
teriam ocasionado queda ainda maiores no 
PIB. O trabalho no campo tem contribuído 
para gerar emprego e renda à população”.

 “O aumento nos custos da pecuária e, 
consequentemente, a redução de margem, 
nos leva a buscar mais eficiência. E a 
melhor forma de reduzir custo e aumentar 
a eficiência é através da genética”.

Francisco Turra, ex-ministro da 
Agricultura e atual presidente da 

Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA)

Blairo Maggi, ministro 
da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa) e empresário

Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura e 
Abastecimento de São Paulo

Ian Hill, CEO da Agropecuária 
Jacarezinho

“Se, por um lado, vemos 
a necessidade de produ-
zir cada vez mais e com 
menos recursos, priori-
zando a sustentabilidade 
da cadeia produtiva e a 
melhoria da competitivi-
dade, por outro devemos 
manter em vista a im-
portância de preservar 
nosso status sanitário, um 
de nossos grandes difer-
enciais no mercado inter-
nacional”.

PONTO DE VISTA
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OPINIÃO Rodrigo Fiorani
Gerente-geral do Cenatte Embriões

rodrigofiorani@cenatte.com.br

A FIV e os benefícios para 
a pecuária brasileira

forte pressão do consumidor mundial por 
qualidade, escala e padronização dos pro-
dutos de origem animal, somados à própria 
competição por espaço entre a pecuária, a 
agricultura e a bioenergia, provocaram um 
crescimento acelerado das técnicas de re-
produção artificial bovina no Brasil.

Quase três décadas após o início das primeiras pes-
quisas, o país pode comemorar não só o sucesso no 
desenvolvimento e domínio das técnicas usadas na re-
produção animal assistida, mas a conquista de espaço 
definitivo e destacado nesse mercado.

Líder em produção de diversas culturas e criações da 
agropecuária mundial, o Brasil é o principal produtor 
de embriões bovinos pela técnica da fertilização in vi-
tro (FIV) e exporta para países como Bolívia, Uruguai, 
Paraguai, Costa Rica, Botswana, Moçambique, Repúbli-
ca Dominicana e Etiópia. Mercados foram abertos de 
2015 para cá.

As técnicas de reprodução assistida são forte aliadas 
para elevar a produtividade média dos rebanhos, uma 
vez que permitem aumentar substancialmente a quanti-
dade de nascimentos de bezerros geneticamente supe-
riores, quase que simultaneamente.

 A FIV é hoje uma das biotécnicas mais utilizadas 
no melhoramento genético animal no Brasil, pela capa-
cidade de aumentar o número de descendentes de uma 
vaca em menos tempo. Para se ter uma ideia da poten-
cialidade dela na pecuária global, pode-se estimar que 
a inseminação artificial (IA) permite a obtenção de um 
bezerro por ano; a transferência clássica de embriões 
(TE), um por mês; enquanto a FIV é capaz de produzir 
um bezerro por semana.

Para especialistas, a FIV representou um avanço sig-
nificativo em relação às outras biotecnologias. Por isso, 
não é à toa que é a mais usada no Brasil hoje. Dados de 
2015 apontavam o país na liderança mundial na pro-
dução de embriões bovinos, com 450 mil dos 600 mil 
embriões produzidos mundialmente.

A
Embriões produzidos in vitro são aqueles obtidos 

fora do organismo materno, em condições laboratoriais. 
Nesse processo, os oócitos (óvulos) são aspirados antes 
do tempo, ainda imaturos, e depois, são maturados e 
fecundados em laboratório. Sete dias depois são transfe-
ridos para as vacas receptoras, ou mães de aluguel.

Os custos para produção em escala tem se torna-
do cada dia mais interessante e, quando comparamos 
custos de protocolo + serviço + prenhez, hoje a FIV 
apresenta um excelente custo/benefício para o produ-
tor. Uma opção que tem ganhado cada dia mais espaço 
dentro da tomada de decisão dos produtores. 

Os índices reprodutivos são a chave para o sucesso 
da aplicação da técnica. Índices de prenhez variando de 
40% até 60% já são realidade na FIV quando transferi-
mos embriões a fresco. Isso tem representado números 
expressivos dentro de rebanhos leiteiros, por exemplo, 
para diminuir períodos em aberto de animais em produ-
ção, especialmente quando analisamos o período quente 
do ano, onde as taxas reprodutivas das propriedades di-
minuem consideravelmente.

A FIV é ideal para o pecuarista que buscar aumentar 
a rentabilidade do negócio, através da evolução genéti-
ca, com aplicação de novas tecnologias para aumento 
dos índices reprodutivos. Um dos principais motivos da 
busca pela FIV passa pela possibilidade de um avanço 
genético de quase cinco gerações. Ou seja, o produtor 
tem condições de aspirar um animal muito superior e 
fertilizar com o melhor touro indicado por um especia-
lista para um excelente acasalamento, e ganhar com isso, 
mais de cinco anos de melhoramento e evolução dentro 
do rebanho.

O Brasil já conta com centrais de transferência de 
embriões que disponibilizam ao mercado o serviço 
completo de FIV. Alguns deles ainda possuem parceria 
comercial com laticínios que subsidiam 50% até 75% 
da prenhez, além de projetos de gado de corte, com 
cruzamento industrial visando uma carne de melhor 
qualidade ao mercado.

MERCADO
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OPINIÃO José Leonardo Ribeiro
Zootecnista e gerente 

de produtos ruminantes da Guabi Nutrição Animal

Suplementação para 
bovinos é essencial 
no período seco

ntre o período de abril e setembro, os paí-
ses localizados no trópico sul têm sua pro-

dução de forragens afetada pela estaciona-
lidade, o que torna praticamente impossível 

conciliar a produção de forragem de alta qua-
lidade, durante o ano todo, com a demanda de 

nutrientes que os animais precisam.
Este fato gera a necessidade de suplementação mi-

neral, proteica e energética dos bovinos, na época seca, 
momento em que o objetivo dos pecuaristas deve ser o 
incremento do ganho de peso dos animais. Na tentativa 
de garantir a oferta de forragem aos animais neste perí-
odo, muitos produtores vedem piquetes precocemente, 
o que resulta em aumento do intervalo entre cortes do 
capim. Este ato ocasiona alterações significativas na es-
trutura e composição do capim, que será pastejado pelo 
animal. A maior altura do dossel forrageiro será repre-
sentada por incremento de haste, que apresenta valor 
nutricional bem inferior às folhas.

No momento do pastejo, se o dossel forrageiro es-
tiver muito alto, o animal gastará mais tempo para rea-
lizar um bocado, o que pode acarretar menor ingestão 
ao longo do dia. Em adição, a forragem consumida 
apresentará menores teores de minerais, proteína bruta 
e energia, porém maior teor de fibra.

É comum desempenho insatisfatório no período 
seco, quando bovinos não são suplementados com fon-
tes proteicas, energéticas e mineral adequadas. Ao su-
plementar os animais com nutrientes limitantes na for-
ragem, nesta época, haverá incremento no consumo de 
forragem e maior digestibilidade do alimento ingerido. 
A adoção desta prática elimina o chamado “boi sanfo-
na”, animal que perde peso no período seco do ano, 
fato que compromete a eficiência econômica e produti-
va de qualquer propriedade.  Ao oferecer aos bovinos o 

E
suplemento mineral adequado, a deficiência nutricional 
será corrigida, proporcionando ganho de peso.

Para manutenção do peso vivo dos animais, no pe-
ríodo seco, é necessário o fornecimento de um suple-
mento mineral ureado, o qual apresenta somente a ureia 
como fonte de nitrogênio. No entanto, o fornecimento 
de um suplemento mineral proteico, com pelo menos 
30% de proteína bruta, que propicie o consumo de 100 
gramas (g) de proteinado / 100 kg de peso vivo, resulta-
rá em um ganho de peso que vai variar de 150 a 250 (g) 
por animal/dia. Já o fornecimento de um suplemento 
mineral proteico/energético, com pelo menos 30% de 
proteína bruta, que proporcione o consumo de 200g / 
100 kg de peso vivo, terá em um ganho de peso com 
variação de 300 a 500 g/animal/dia. O ponto funda-
mental, independente do suplemento, é a presença de 
oferta de forragem suficiente.

Os suplementos minerais proteicos ou proteico-e-
nergéticos devem ter em sua composição proteína ver-
dadeira, proveniente principalmente do farelo de soja, 
bem como fonte de nitrogênio não proteico (ureia). A 
quantidade de proteína verdadeira e ureia dependerá do 
teor de proteína bruta do proteinado e do valor nutri-
cional da forragem ofertada.

Um bom suplemento apresenta teores de sódio, fa-
relos vegetais e ureia adequados para regular o consumo 
de tais elementos. Não há necessidade de abastecer os 
cochos diariamente. No entanto, a cada três dias é fun-
damental que os cochos disponham de tais suplementos 
e sejam monitorados. Apesar de serem disponibilizados 
no período seco, os cochos devem ser cobertos, pois 
chuvas ocasionais podem ocorrer. Além disto, devem 
apresentar orifícios que permitam o escoamento de 
água, visto que estes suplementos apresentam ureia em 
sua composição. 

TÉCNICO
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OPINIÃO Rodolffo Assis
Médico veterinário, especialista em produção de gado 

de corte, e consultor técnico de corte da Alta
rodolffo.assis@altagenetics.com

Planejamento Genético
o Brasil, um dos principais dife-
renciais da pecuária de corte frente 

aos demais setores do agronegócio 
é sua maior segurança quanto ao in-
vestimento. Isto se deve pelo menor 

impacto diante de adversidades climá-
ticas, menor dependência de insumos 

externos, alta liquidez e maior flexibilidade do momen-
to de se realizar a venda. Estas características possuem 
suas vantagens, mas também trouxeram ao setor uma 
falta de especialização na maioria das propriedades que 
se dedicam à pecuária de corte.

Em geral, se aceitam baixos retornos financeiros pela 
boa segurança apresentada pelo setor. Isso gera falta de 
empenho em busca de melhorias produtivas. Sempre sur-
gem receios de que um maior investimento gere riscos 
além dos aceitáveis para o negócio. Assim, a pecuária de 
corte continua sem atingir níveis competitivos de remune-
ração. É um ciclo que precisa ser interrompido.

Análises realizadas pela FGV, BACEN e Scot Con-
sultoria revelam que em 2015 a rentabilidade média da 
cria (baixa ou crescente aplicação de tecnologia), da re-
cria/engorda (baixa ou crescente aplicação de tecnolo-
gia) e do ciclo completo com baixa aplicação de tecno-
logia foram abaixo da poupança. No setor da pecuária 
de corte, apenas propriedades de ciclo completo e apli-
cação crescente de tecnologia obtiveram rentabilidade 
média acima da poupança. 

Mas, percebemos, atualmente, muitas fazendas de gado 
de corte sendo tratadas como empresas, recebendo inves-
timentos superiores aos tradicionais em áreas como: mão 
de obra, nutrição, sanidade e genética. Realizando de for-
ma correta estes investimentos, a atividade passa a outro 
patamar produtivo e lucrativo. Identificar os setores e as 
características que merecem mais aplicação de recursos é 
de suma importância para se evitar prejuízos financeiros e 
de tempo.

Uma das etapas primordiais para tornar uma proprie-
dade de cria competitiva como outros setores é o estabe-
lecimento claro dos objetivos de seleção. Há flexibilidade 
no tipo de produto a ser vendido, como bois gordos, no-

N
vilhas gordas, bezerros, receptoras e touros, e diversidade 
quanto ao mercado consumidor, como frigoríficos, inver-
nistas e criadores. Estes fatores, em geral, acentuam a di-
ficuldade do pecuarista em descrever os seus objetivos. A 
grande quantidade de raças disponíveis, alta diversidade de 
biótipos dentro de cada raça e o surgimento de nichos de 
mercado podem atrapalhar ainda mais o estabelecimento 
destes objetivos.

É fundamental que os objetivos de seleção visem ao lu-
cro, tanto para os compradores destes animais, quanto para 
o próprio rebanho. Também é indicado que os objetivos 
sejam expressos em valores reais e possíveis de serem atin-
gidos, não ficando muito na esfera teórica e nem gerando 
ilusões incompatíveis com a situação do rebanho. Deve-se 
fazer um diagnóstico bem coerente da situação atual da 
propriedade em todos os seus setores.

Os critérios de seleção são os meios para se atingir os 
objetivos de seleção. A escolha da raça é um passo impor-
tante. Há uma grande diversidade de opções genéticas que 
são utilizadas nacionalmente. Só na bateria de touros da 
Alta são mais de 30 opções de raças de corte disponíveis. 
Parte desta diversidade é necessária, pois o Brasil possui 
climas muito variados, mas, mesmo em algumas microrre-
giões, é possível verificar a utilização de uma gama de raças, 
muitas vezes visando aos mesmos objetivos. 

Outro ponto que pode ser definido como critério é a 
seleção de um biótipo de animais. Vários estudos relatam 
a inviabilidade econômica que matrizes muito grandes tra-
zem ao sistema de produção, por exemplo. Assim, a opção 
de se estabelecer limites de altura ou maior proporção de 
costelas/membros é cada vez mais comum. É válido sa-
lientar que nem a escolha da raça, do país de origem ou do 
criatório garante um biótipo desejado, devendo-se avaliar 
individualmente os reprodutores.

Podemos concluir que traçar objetivos de seleção de 
forma coerente e executar um planejamento genético 
bem elaborado para se atingir os objetivos devem ser as 
prioridades das propriedades de seleção de gado de cor-
te. Não é uma tarefa fácil ou simples, mas, deixando-a 
de lado, dificilmente a criação atingirá níveis produtivos e 
econômicos eficientes.

VISÃO
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OPINIÃO Thiago Galvão Severi
Sócio da LDG Advogados e integrante do Comitê de 

Leis e Regulamentos da Sociedade Rural Brasileira
thiago@ldgadvogados.com.br

Responsabilidade por 
danos ambientais

mportante tema que necessita de maior atenção 
do produtor rural é a adoção das medidas visando 

ao cumprimento das normas ambientais brasileiras, 
e, via de consequência, ao desenvolvimento susten-

tável, na medida em que, verificando-se um dano 
ambiental, a tripla responsabilização (administrativa, 

penal e civil) pode gerar sério entrave à continuidade 
da atividade do agronegócio desenvolvida.

Nesse ponto, a aplicação da regra de responsabilidade 
civil a cada caso concreto é de essencial importância para a 
identificação e punição do real causador do dano. Pela re-
gra geral prevista no artigo 186, do Código Civil, para que 
tenhamos a responsabilização do autor do dano, é preciso 
se provar: (a) o dano causado a terceiro; (b) a ligação entre a 
conduta do autor e o dano; e (c) a culpa do agente.

Quanto ao dano ambiental, porém, a responsabilidade 
civil é objetiva (artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, recepcio-
nado pelo artigo 225, § 3º, da CF/88), isto é, não depende 
da existência de culpa do autor, bastando a existência da 
conduta (seja de omissão ou de ação), do dano e da ligação 
(nexo de causalidade) entre a conduta e o dano. Não há, 
assim, necessidade de se atestar a culpa do autor.

Outro fator importante na responsabilidade por danos 
ambientais é a previsão de que todos os envolvidos, direta ou 
indiretamente, na produção do dano, são solidariamente res-
ponsáveis por sua reparação in natura e indenização (art. 3º, Lei 
7.347/85), nos moldes do artigo 3º, IV, da Lei 6.938/1981).

Logo, o dano ambiental, além da responsabilização cri-
minal, possibilita a cumulação da obrigação de fazer, con-
sistente na recuperação do dano ambiental in natura, com 
a condenação ao pagamento de indenização em dinheiro.

Nesse contexto, comprovando-se um dano ambiental, 
estão sujeitos às penalidades da Lei todos os que direta ou 
indiretamente contribuíram para sua existência, indepen-
dentemente de culpa, sendo certo que a solidariedade deter-
mina que cada um dos autores poderá ser demandado pela 
reparação e indenização total. Ou seja, existindo mais de um 
agente responsável pelo dano ambiental, pode-se, a rigor, 

I
demandar apenas um deles a reparar a totalidade do dano. 

Portanto, em contratos de parceria rural, por exemplo, 
ou até mesmo outros acordos em que múltiplos agentes 
operadores atuem em conjunto para realização de um fim 
comum, há de se delimitar contratualmente, e com detalhes, 
a participação de cada agente no ciclo produtivo, a fim de re-
duzir o risco de responsabilização ambiental incondicionada 
que pode, eventualmente, onerar apenas um dos operadores 
do agronegócio.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso 
Especial n.º 1378705, já externou entendimento no senti-
do de que a responsabilidade objetiva não isenta o julgador 
de aferir o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do 
agente e o efetivo dano, de modo que, ainda que exista a res-
ponsabilidade solidária pelos danos ambientais, na hipótese 
de ser possível no caso concreto a identificação da não con-
tribuição de determinado agente para consecução do dano, 
há gatilho jurisprudencial em nossos Tribunais Pátrios capaz 
de afastar a responsabilização de determinado agente.

Claro que, para tanto, a atividade rural desenvolvida por 
diversos operadores do agronegócio deve ser, no campo fá-
tico e contratual, muito bem delimitada, ao ponto de per-
mitir a comprovação da não contribuição de determinado 
empresário rural na existência do dano. 

A essa regra de individualização do real causador do 
dano com base na sua contribuição, ou não, para o even-
to danoso ao meio ambiente, excetua-se a responsabili-
dade de adquirente de imóvel já danificado porque, inde-
pendentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real 
causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a 
responsabilidade pelos danos, conforme entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, é possível concluir que a responsabilidade obje-
tiva e solidária em matéria ambiental, como relevante ferra-
menta para conferir efetividade à tutela do meio ambiente, 
deve, contudo, ser aplicada de forma ponderada e necessa-
riamente verificar a real ligação entre a conduta do deman-
dado e o dano, sob pena de não garantir uma “justiça justa”. 

JURÍDICO
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CARLOS ALBERTO DA SILVA, presidente do Grupo Publique

carlos@publique.com

odos os meus amigos e seguidores das 
redes sociais acompanharam nos últi-

mos dias de fevereiro e março a luta final 
de minha mãe pela vida. Infelizmente, no 

dia 16 de março, às 4:30 da manhã, ela se 
transformou em luz e foi para outra dimen-

são, de onde está cuidando de deixar mais 
leve nosso fardo por aqui.

Desde então, tenho lembrado sempre com muito 
carinho e com muita saudade de tantas lições aprendi-
das com ela, sempre pelo seu exemplo de fortaleza e fé 
na vida. Destacarei cinco deles aqui nesta coluna.

A primeira lição que aprendi com ela foi o valor da 
educação. Mesmo tendo estudado apenas até a terceira 
série do primeiro grau, ela sempre dizia que aos seus 
filhos ela garantiria educação até os 18 anos, como gos-
tava de repetir. E assim ela fez comigo e com meus qua-
tro irmãos. Trabalhou muito para ver esse seu sonho 
realizado. Nossos diplomas ela exibia orgulhosa nas 
paredes de sua casa. Até diploma de datilografia fazia 
questão de mostrar.

A segunda lição que aprendi logo cedo com minha 
mãe foi o valor do trabalho. Ela nos incentivou desde 
criança que tudo demanda muito trabalho. Assim, ela 
não apenas cozinhava para a família. Ela ensinou todos 
nós a cozinhar. Ela não apenas cuidava da limpeza da 
casa. Ela ensinou todos nós a limpar e organizar as coi-
sas. Eu me lembro de acompanhar minha mãe na tarefa 
de lavar roupa ali perto da casa da minha bisavó, madri-
nha Olímpia. Tirar a água do poço era minha obrigação.

T
A terceira lição que aprendi com minha mãe foi o 

valor da obediência. Desobedecer uma ordem sua era 
uma afronta jamais aceita sem um merecido castigo, 
geralmente uma vara de marmelo sapecada no fogão à 
lenha. Sem medo nenhum de deixar sequelas psicoló-
gicas, tão em voga nos dias de hoje. Eu apanhei com 
vara de marmelo e tenho absoluta consciência de sua 
importância para a construção de meu caráter.

A quarta lição que aprendi com minha mãe foi o valor 
de uma mensagem objetiva. Ela sempre disse para a gen-
te o seguinte: se repetir de ano na escola, vai trabalhar na 
roça para sempre. Missão dada é missão cumprida, aprendi 
desde menino. A dureza de um cabo de enxada foi um 
incentivo e tanto para que levássemos muito a sério este 
aviso da mãe. Jamais minha mãe precisou estudar comigo. 
Estudar era assunto e obrigação minha.

A quinta lição que aprendi com minha mãe foi o va-
lor da fé. Minha mãe tinha uma força e uma vontade de 
viver imensas. Aos 40 e poucos anos, depois de muitas 
idas e vindas a médicos e hospitais, foi diagnosticada 
com insuficiência renal crônica e teve que enfrentar 15 
anos de hemodiálise, um transplante renal malsucedi-
do e finalmente foi agraciada com um transplante que 
deu certo. Viveu com um rim novo mais de uma déca-
da. Com tantos problemas, jamais perdeu a esperança 
e jamais deixou de acreditar na vida. Vivia com muita 
alegria e esperança. Seu sorriso lindo sempre foi sinal 
de sua enorme fé.

É essa imagem de seu sorriso que quero levar comi-
go para sempre.

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

Cinco lições que 
aprendi com a mãe
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