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É com imenso prazer que, pela 
primeira vez na história, trazemos 
uma capa estampada com o 
nelore do Paraguai, representado 
com excelência pela Associação 
Paraguaia de Criadores de Nelore 
(APCN), que tão bem recebeu 
nossa revista no país vizinho. 
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Apesar dos constantes ataques desprovidos de funda-
mento à agropecuária, nós, que trabalhamos diariamente 
dentro das porteiras, sabemos que sem o agro esse país 
não seria o que é hoje. É ele que move a economia brasi-
leira e, sem ele, haveria muito menos crescimento, menos 
emprego, menos exportação e muito menos dinheiro cir-
culando. Além disso, temos plena convicção no trabalho 
e na honestidade do trabalhador rural, aquele que acorda 
cedo de domingo a domingo para garantir o alimento na 
mesa de cada um dos brasileiros. 

Por isso, é com imenso orgulho que fazemos parte 
desse setor, e com grande prazer apresentamos mais uma 
edição da Pecuária Brasil. Nas próximas páginas você, 
leitor, terá a oportunidade de entender porque confiamos 
tanto na pujança desse país. Isso porque nossa maior 
meta sempre foi divulgar o que o campo brasileiro tem 
de melhor. Acreditamos sempre na potência do nosso 
país, e nessa edição não poderia ser diferente. Buscamos 
de onde é que vem toda essa força para superar qualquer 
adversidade, e a resposta estava justamente onde imagi-
návamos: no empreendedorismo do homem do campo. 
Percebemos que é a engenhosidade do agropecuarista 
que está sustentando o Brasil, e nessa edição te mostra-
mos o porquê. 

Já no início trazemos a entrevista do doutor em Tec-
nologia de Alimentos Sérgio Bertelli Pflanzer Júnior, 
especialista em produção cárnea, que fala sobre produ-
zir com cada vez mais qualidade e sustentabilidade. Em 
seguida, trazemos também os eventos que crescem país 
adentro , provando nossa produtividade. Ainda falamos 
sobre acurácia genética, preparo de touros para comer-
cialização e precocidade sexual. Trazemos as principais 
notícias das raças que constituem o rebanho do país. 
Discutimos, também, a relevância do Mercosul para o 
agronegócio brasileiro. 

É com enorme prazer que publicamos também uma 
reportagem sobre o trabalho do Hospital de Amor, que 
registra mais de seis mil atendimentos por dia, totalmente 
gratuitos, com a ajuda do projeto Agro Contra o Câncer. 
Fomos inspirados sentimos o desejo de colaborar com 
esse grandioso trabalho realizado há mais de 50 anos. Por 
isso, sortearemos uma página dupla de publicidade em 
nossa próxima edição para quem colaborar. Saiba como 
participar na editoria Zona Rural. 

Obrigada por acompanhar nosso trabalho. 

DE ONDE VEM A 
FORÇA DO BRASIL

CLÁUDIA MONTEIRO
Diretora da Revista Pecuária Brasil

claudiapecuariabrasil@gmail.com
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RAÇA

CARNE

LEITE
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Municípios brasileiros que aparecem nessa edição 

Aquidauana (MS)
Araxá (MG)
Avaré (SP) 
Bauru (SP) 
Bela Vista do Maranhã (MA)
Belo Horizonte (MG) 
Bento Gonçalves (RS)
Boituva (SP) 
Brasília (DF)
Brotas (SP)
Cáceres (MT) 
Campinas (SP) 
Campo Grande (MS)
Campo Verde (MT)
Capitólio (MG) 
Cascavel (PR) 
Conquista (MG)

DESTINOS INTERNACIONAIS
Tabapuã: fértil e precoce

ARARUAMA (RJ)

PECUÁRIA
DE ONDE

Cotegipe (BA)
Descalvado (SP)
Dom Pedrito (RS) 
Dores do Indaiá (MG) 
Esteio (RS) 
Fernandópolis (SP)
Foz do Iguaçu (PR)
Goiânia (GO) 
Guararapes (SP)
Ijuí (RS) 
Imperatriz (MA)
Iranduba (AM)
Itapeva (SP) 
Jaguariúna (SP) 
Jales (SP)
Ji-Paraná (RO)
João Pinheiro (MG)

Juazeiro (BA) 
Lagarto (SE)
Lavras (MG)
Macapá (AP) 
Magda (SP) 
Manaus (AM)
Maringá (PR) 
Martinho Campos (MG) 
 Monte Alegre de Minas (MG) 
Nova Andradina (MS)
Palmas (TO)
Piracicaba (SP)
Piripiri (PI)
Poconé (MT) 
Porangatu (GO) 
Porto Velho (RO)
Ribeirão Preto (SP) 

Rio Branco (AC)
Santa Maria da Serra (SP)
São Francisco de Paula (MG)
São Gabriel D’Oeste (MS)
São José do Rio Preto (SP)
São Paulo (SP) 
Tabapuã (SP)
Taperoá (PB) 
Terenos (MS) 
Teresina (PI)
Toledo (PR) 
Três Lagoas (MS) 
Uberaba (MG)
Uberlândia (MG)
Veríssimo (MG)
Viçosa (MG)

Alemanha
Argélia
Argentina
Austrália
Bolívia
Brasil
Chile 
China
Cuba
Espanha 

Agronegócio contra
o câncer 

BARRETOS (SP)

Estados Unidos 
França
Índia
Indonésia
Malásia
Paquistão
Paraguai
Tailândia
Uruguai
Vietnã

Queijo de leite de gir 
SERRO (MG)
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Jornalista com quase 30 anos de experiência em televisão, 
revistas, eventos e assessoria dedicados primordialmente ao 

setor do agro, Márcia integra a equipe do Grupo Publique 
e é assessora da ABCSindi e da Connect Leilões, sempre 

colaborando com a produção de nosso conteúdo 

MÁRCIA BENEVENUTO

COLABORADORES

HENRIQUE BORGES

Mestre em Engenharia, Henrique atualmente cursa MBA em 
Gestão de Projetos focado para o agronegócio e administra a 
página no Instagram Mundo Sindi, onde divulga a raça, e agora 
também integra nosso time de colaboradores

MYLENE ABUD

Graduada em Jornalismo e mestre em Língua 
Portuguesa, Mylene constantemente colabora com envio 
de notícias para redação através do Grupo Publique, 
onde atua como assessora de imprensa e produtora de 
conteúdo para o mercado agro
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PECUÁRIA EM  REDE
Nos siga no Facebook e Instagram, use a hashtag #pecBR e apareça aqui!

@duarte_artur

@aguatirada @brahmanbraunas

@fazendaamar @fazendadosabia

#pecBR

@guzerapaiefilho_

@fazendasantanna @guzerajovem

@indubrasiloficial

@gir_leiteiro_ss

@gyr_villasole

@agropecuariaw2r
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#pecBR

@jsvagropecuaria @mundosindi@medvetup

@neloremarau @primartins8@nelorenordeste
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PECUÁRIA INDICA

ive o privilégio de ganhar essa completa obra do engenheiro agrônomo, ex-Ministro da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento e ex-presidente da Associação dos Criadores de Brahman 
do Brasil (ACBB) José Amauri Dimarzio. É um livro que, com certeza, me acompanhará por 
toda minha graduação em Agronomia, e também no futuro, na atuação profissional.
A obra foi publicada com o patrocínio do Grupo Connan/Nelore Lamgruber, da família do 

tradicional “esalqueano” Fernando Penteado Cardoso (que assina o prefácio do livro).  Muitas transformações 
ocorreram na agricultura e na pecuária nacionais nos últimos 50 anos. Da figura do Jeca Tatu, de Monteiro 
Lobato, ao profissional que alimenta as cidades e sustenta a balança comercial do país, tudo no agro mudou. 
Parte dessa história de mudança foi protagonizada pelos 200 engenheiros agrônomos formados pela Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (USP/ Esalq), em 1967, que, neste ano, para comemorar meio século 
de formatura lançaram o livro “50 anos: Da agricultura tradicional ao agronegócio – Legado dos engenheiros 
agrônomos Esalq/USP 1967”.
A obra traz aspectos históricos, políticos e socioeconômicos, e seu diferencial está em apontar a evolução 
da agricultura brasileira nas áreas de atuação desses profissionais formados em 1967. Com gráficos, textos e 
imagens, é possível acompanhar como os diversos setores rurais, nos quais atuaram, cresceram no período. A 
organização da obra é assinada pela jornalista Marlene Simarelli, especialista em conteúdo sobre agricultura 
e meio ambiente. Assinam os capítulos além da própria jornalista, os integrantes da turma Adilson Dias Pas-
choal, Amauri Dimarzio, Moacir José Costa de Almeida, João Domingos Vieira, Ondino Cleante Bataglia e o 
também jornalista Jeferson Batista. O livro começou a ser planejado em 2012 e elaborado a partir de fevereiro 
de 2013, com a realização de mais de duzentas entrevistas.

50 anos: Da agricultura tradicional ao agronegócio 
Organização de Marlene Simarelli 
Editado por Esalq/USP e Fealq 
303 páginas

T
DA AGRICULTURA 
TRADICIONAL AO 

AGRONEGÓCIO

O QUE ESTOU LENDO

Arthur Miguel 
Estudante de Agronomia
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+ ENGORDA

Produzido pela empresa Nutrimais Saúde Animal, 
o suplemento mineral para animais confinados + 
Engorda contém aditivos probióticos, prebióticos e 
leveduras. Em pesquisa realizada pelo Centro Uni-
versitário de Rio Preto com o Centro de Pesquisa em 
Bovinos de Corte do Instituto de Zootecnia de Ser-
tãozinho (SP), sua eficiência ficou comprovada em 
substituição a um tipo de ionóforo muito utilizado na 
pecuária. Concluiu-se que os bovinos de corte não 
sofreram qualquer prejuízo no desempenho, nas ca-
racterísticas de carcaça e na qualidade e rendimen-
to de cortes cárneos comerciais com a utilização do 
produto. Sendo assim, aparece como alternativa se-
gura e mais saudável para nutrição animal.
R$ 39,90 (10kg)

TURBOVIT B12

A mais nova solução vitamínica altamente con-
centrada do mercado é o Turbovit B12, produzido 
pela J.A Saúde Animal. À base de vitamina B12, o 
produto é indicado para bovinos, suínos, equinos, 
ovinos e caprinos. Com a principal função de es-
timular o processo de produção das células san-
guíneas, auxilia no tratamento das anemias e de 
animais debilitados.  A B12 também promove in-
cremento do apetite, contribuindo no desenvolvi-
mento do animal e no suporte àqueles em estado 
de convalescência. Além disso, pode ser usado 
como suplemento a animais atletas, em período 
de crescimento, gestação, lactação ou que foram 
submetidos a exercícios intensos.
Preço sob consulta

CYDECTIN

Utilizado para tratamento e controle de parasitos 
internos e externos de bovinos, como vermes gas-
trointestinais, carrapatos, ácaros e piolhos, por 
exemplo, Cydectin é o mais indicado para a segun-
da fase do Controle 5-8-11, administrado em agosto. 
Por sua molécula única, o produto da Zoetis mostra-
se altamente eficaz para a eliminação dos parasitas, 
que no período seco encontram-se predominante-
mente no animal. Sua formulação exclusiva, à base 
de moxidectina, é comprovadamente mais potente 
e eficaz contra os parasitos internos e externos dos 
bovinos.
Preço sob consulta 
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CARLOS ALBERTO PEREIRA

Jornalista, enófilo e tecnólogo em Turismo e Hotelaria

VINHO E PIZZA
pizza é uma paixão nacional! Quem 
não ama comer uma no domingo em 
família, na frente da TV, vendo uma sé-
rie da Netflix ou quando termina aquela 
reunião cansativa e sem solução, quando 
só uma pizza arrefece os ânimos? E para 
acompanhar? Além da cerveja, outro ex-

celente líquido é o vinho. Não é verdade? 
No Brasil, a pizza chegou através dos imigran-

tes italianos, por volta do século 19, quando surgiu 
a primeira pizzaria na cidade de São Paulo, de nome 
Cantina Santa Genoveva. Daí em diante ela caiu no 
gosto do brasileiro, e é hoje a culinária mais difundida 
e consumida. A sua importância econômica é extra-
ordinária! Segundo a Associação das Pizzarias de São 
Paulo, hoje existem 36 mil pizzarias no país, sendo 
que só na capital paulista são 11 mil, e o consumo 
é de 575 mil pizzas diariamente. Mas, se considerar 
todo o Brasil, este número chega a bater um milhão 
de pizzas por dia. 

E para harmonizar a pizza com o vinho, como 
faço? Bem, harmonização é uma tarefa não muito fá-
cil e é necessário ter atenção, principalmente, com o 
teor alcóolico, a acidez e a intensidade de taninos dos 
vinhos. Além da variedade de uva utilizada, é bom sa-
ber se é um vinho do velho ou do novo mundo, se é 
de uma região com mais sol ou mais frio, o seu méto-
do de vinificação e se passou por barrica de carvalho 
ou não. Então, vamos às dicas de quatro das pizzas 
mais consumidas no Brasil.

Para calabresa, a dica é um vinho tinto de uva ca-
bernet sauvignon, especialmente do novo mundo. 
Ele tem estrutura suficiente para suportar a presen-
ça marcante dos embutidos na pizza, sem anular os 
sabores. É um vinho com notas aromáticas, que re-
mentem a frutas com os taninos equilibrados e boa 
acidez, que ajudam a limpar o paladar. 

A margherita, pizza de sabores simples e clássi-
cos, harmoniza bem com vinhos leves ou médios. 
A dica pode ser um branco de pinot grigio ou um 
tinto chianti. Já a pizza quatro queijos é muito 
forte e gordurosa, especialmente quando temos 
no recheio queijos como gorgonzola, provolone 
ou roquefort. Para suavizar toda essa intensidade é 
preciso uma bebida com um aroma frutado e pala-

A

PECUÁRIA INDICA
vinhosetal@gmail.com

VINHOS

dar refrescante. No caso, o mais indicado é um vinho 
branco que tenha uma boa acidez, mas, que também 
tenha certa untuosidade. A dica é um chardonnay que 
tenha passado um período de estágio em barrica de 
carvalho. 

Por ser uma pizza que tem em seu recheio muitos 
ingredientes diferentes uns dos outros, a pizza por-
tuguesa é bem complicada para uma harmonização 
com vinho. Então, para equilibrar essa complexidade 
de sabores a melhor opção é o vinho com médio cor-
po e taninos macios, como os elaborados com a uva 
merlot ou ainda um jerez fino, que além de equilibra-
do possui acidez e taninos na medida certa para essa 
combinação de sabores.
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Vinagrete da banana

Tiago Albuquerque de Brito
Zootecnista especialista em cortes bovinos

sse vinagrete de banana é um exce-
lente acompanhamento para carnes 

no geral, em especial aquele steak ou 
uma linguiça artesanal na brasa. Tam-
bém pode ser combinado com as re-

ceitas cotidianas que tem como prato 
principal a carne bovina ou suína. 

AGRO NO PRATO

RECEITAS

E
Ingredientes
2 bananas da terra não muito maduras
½ pimentão vermelho
1 cebola roxa
5 limões taiti
Azeite, sal e cheiro verde a gosto 

Modo de preparo
Pique a banana, o pimentão e a cebola em 

pequenos quadrados. Marine com os limões e 
tempere com azeite, sal e cheiro verde. Deixe 
descansando na geladeira por alguns minutos 
e sirva em seguida. Essa receita serve quatro 
pessoas. 
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PORTEIRA ABERTA

IMPORTAÇÃO DE 
TOUROS VIVOS
Seis touros vivos das raças holandesa e jersey foram 
importados dos Estados Unidos pela Semex Brasil. 
O desembarque ocorreu no dia 23 de julho, no 
Aeroporto Internacional de Campinas (SP), e, de 
lá, os animais seguiram para a Central de Coleta 
Tairana, que integra o Grupo Semex, localizada em 
Presidente Prudente (SP). Os três touros da jersey 
são jovens reprodutores com provas genômicas de 
elevado GJPI, variando entre 150 e 180 pontos. Já 
os três touros holandeses trazem a genética de dois 
dos mais tradicionais criatórios dos EUA: o OCD 
e o Sandy Valley, sendo animais jovens de destaque 
dentro do Sumário Americano, com índices de 
GTPI de 2.700 a 2.800. 

NOVA PRESIDÊNCIA
NA EPAMIG
A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais (Epamig) tem nova presidente. A ex-reitora 
da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Nilda de 
Fátima Ferreira Soares. Durante discurso de posse, 
a nova presidente afirmou que pretende fortalecer a 
pesquisa no estado e ressaltou a importância da tec-
nologia e inovação para o setor agropecuário. 

MELHORADOR DE 
DESEMPENHO
A virginiamicina foi autorizada para uso como aditi-
vo melhorador de desempenho na produção animal. 
A informação foi confirmada por parecer técnico 
da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SDA/
Mapa), divulgado no dia 7 de junho, dando parecer 
favorável da Secretária à “manutenção por 24 meses 
do uso da molécula (virginiamicina) na finalidade do 
atual registro”. 

REGISTRO MAIS SIMPLES
A Associação Brasileira dos Criadores de Girolando 
e a produtora do software de gestão Ideagri fir-
maram uma parceria que permitirá aos pecuaristas 
realizar, de forma automática, o controle zootécnico 
de seu rebanho e o registro de controle de raça no 
banco de dados da entidade. Para o produtor que for 
usuário do software Ideagri, isso significa a redução 
pela metade do tempo gasto hoje na atualização dos 
dados de gestão zootécnica. Os dados de paternida-
de e maternidade de bezerras registrados na fazenda 
podem ser enviados on-line para a o setor de proto-
colo da associação, sem necessidade de uma segunda 
digitação. A primeira fazenda a implantar a comu-
nicação on-line entre os sistemas foi a Nova Terra, 
em Conquista (MG), propriedade de Luiz Carlos 
Rodrigues, presidente da Girolando.

MARFRIG PRODUZIRÁ 
HAMBÚRGUER VEGETAL
A Marfrig Global Foods, uma das companhias 
líderes globais em carne bovina e a maior produtora 
de hambúrguer do mundo, anunciou em agosto, um 
acordo com a americana Archer Daniels Midland 
Company (ADM), uma das maiores processadoras 
agrícolas e fornecedoras de ingredientes alimentícios 
do mundo, para produção e comercialização de pro-
dutos à base de proteína vegetal no Brasil. O acordo 
estabelece que as empresas trabalharão em conjunto 
para desenvolver produtos com base vegetal, sendo 
a ADM responsável pelo fornecimento da principal 
matéria-prima, e a Marfrig, por sua vez, produzirá, 
distribuirá e venderá os produtos para o varejo. 

SNA ELEGE DIRETORIA 
PARA NOVO MANDATO
Antônio Alvarenga foi reeleito presidente da So-
ciedade Nacional de Agricultura (SNA), em assem-
bleia geral ordinária realizada em junho. A diretoria 
executiva da SNA, eleita para o quadriênio 2019-
2023, incorpora o economista Leonardo de Mello 
Alvarenga.

MAIS LEITE SAUDÁVEL 
Desde o início do programa Mais Leite Saudável, 
em outubro de 2015, mais de 63,7 mil produtores já 
foram beneficiados pelo programa. Em média, entre 
10 e 15 mil novos produtores ingressam anualmen-
te, e cerca de 25 mil a 30 mil são atendidos por ano 
com assistência técnica, educação sanitária ou me-
lhoramento genético. Quase R$240 milhões foram 
investidos em projetos de fomento, gerando aos 
laticínios participantes R$4,5 bilhões em créditos 
presumidos, disponibilizados em forma de compen-
sação de impostos ou monetização. 
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NOVA DIRETORIA
PARA ABCZ
A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) 
elegeu a nova diretoria da entidade, em agosto. Com chapa 
única e 943 votos, o pecuarista e empresário Rivaldo 
Machado Borges Júnior foi eleito presidente da entidade 
para o triênio 2020-2022. Essa foi primeira eleição após a 
mudança estatuária da entidade, que alinhou o calendário 
da associação com o calendário civil brasileiro no que diz 
respeito a posse de autoridades eleitas. Com a alteração, 
a diplomação do grupo será no dia 17 de dezembro, e 
a posse, no dia 1º de janeiro de 2020. Juntamente com 
Rivaldo, Fabiano França Silva assumirá o cargo de 1º 
vice-presidente, Marco Antônio Andrade Barbosa conti-
nuará como 2º vice-presidente e Marcelo Ártico é o novo 
3º vice-presidente. Ana Claudia Mendes Souza, Gabriel 
Garcia Cid Marcos e Antônio Astolphi Gracia continuarão 
como diretores, acompanhados dos novos diretores Adir 
do Carmo Leonel,
Ângelo Prata Tibery, Bento Mineiro, Bruno Vicintin, João 
Cruz Reis Filho, Jorge Antônio Pires de Miranda, Manas-
sés de Melo Rodrigues, Marco Tulio Paolinelli, Rodrigo 
Caetano Borges e Torres Lincoln Prata Cunha Filho.

REALEZA ESPANHOLA 
PREMIA BRASILEIRA
A empresa brasileira Agrindus recebeu das mãos da 
Rainha Sofía da Espanha o prêmio internacional pela 
Melhor Iniciativa Agropecuária nos Prêmios Sociais da 
Fundación Mapfre. A cerimônia de reconhecimento 
aconteceu em Madri, em junho. A Agrindus é uma ini-
ciativa familiar que existe desde 1945 na cidade de Des-
calvado (SP). A produção da bebida tipo A2A2 chamou 
atenção espanhola por poder ser consumida por pesso-
as com alguns graus de intolerância ao produto. 

Rivaldo Machado Borges Júnior
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MAGNÓLIA MARTINS É 
HOMENAGEADA
Pecuarista e diretora-administrativa da Associação 
Brasileira dos Criadores de Girolando, Magnólia 
Martins Silva foi homenageada com a Medalha do 
Mérito Rural, concedida pela Federação de Agricul-
tura do Estado de Minas Gerais (Faemg). Nascida 
em Monte Alegre de Minas (MG), ela atua na pe-
cuária leiteira desde 1990, na Fazenda Valinhos, no 
município de sua cidade natal. Participa desde 2014 
da diretoria da Girolando, e, desde 2017, é direto-
ra-administrativa, atuando na defesa da participação 
da mulher no agronegócio. Ela também é uma das 
fundadoras do grupo Girolando Mulher, criado 
este ano e cujo primeiro encontro aconteceu na 
Megaleite 2019.

ESTRANGEIROS NO BRASIL
Durante quatro dias, de 5 a 8 de agosto, um gru-
po com representantes das embaixadas da Argélia, 
Austrália, Alemanha, Cuba, França, Indonésia, 
Malásia, Tailândia e Vietnã conheceram a produção 
de grãos, algodão, frutas, aves e pecuária de corte 
em Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, municípios 
da Bahia. O tour é parte da 6ª edição do AgroBra-
zil, programa de intercâmbio da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A iniciativa 
promove a aproximação entre produtores rurais e 
representações estrangeiras no Brasil.

CNA PREVÊ CRESCIMENTO
O Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária 
deve crescer 0,1% em 2019 na comparação com o 
ano passado e totalizar R$ 608,6 bilhões, segundo 
estimativa da Confederação da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA). A expectativa para o VBP, que 
mede o faturamento bruto da atividade “da porteira 
para dentro”, é de alta na receita da pecuária (7,8%) 
e de queda na agricultura (-4,1%) em relação a 2018. 
Neste contexto, o faturamento da pecuária deve 
subir de R$ 215,03 bilhões em 2018 para R$ 231,7 
bilhões neste ano. Já a projeção para o VBP da agri-
cultura é de recuo de R$ 393,1 bilhões para R$ 376,8 
bilhões no mesmo período.

PERSPECTIVAS
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), 
que mede o faturamento da atividade rural “dentro 
da porteira”, deve ficar estável (0,1%) em 2019 na 
comparação com o ano passado, com receita de R$ 
604 bilhões, segundo a Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA). Apesar dessa estabilida-
de em relação a 2018, esse resultado reflete pers-
pectivas distintas. A estimativa para a pecuária é de 
alta de 7,5% no VBP, alcançando a cifra de R$229,7 
bilhões. Na agricultura, a previsão é de queda de 4% 
frente ao ano passado na receita, que deve ficar em 
R$374,7 bilhões.

Daniel Fagundes
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PECUÁRIA PERDE FLAGRA
No primeiro dia de agosto, a raça nelore perdeu um 
de seus grandes ícones: Flagra TE SJ Cocal. A ma-
triz foi consagrada 13 vezes Grande Campeã, bicam-
peã Melhor Fêmea Adulta nos Rankings Nacionais e 
Reservada Campeã Nacional ExpoZebu e Expoinel. 
Um animal que ficará para sempre na história da 
pecuária brasileira. A Cass Nelore tem reservada a 
genética da matriz em bezerras e embriões na Fazen-
da Porto Velho.

VENDAS DE SÊMEN 
CRESCEM
O mercado brasileiro fechou o primeiro semes-
tre de 2019 com 19,1% de aumento nas vendas 
gerais de sêmen, na comparação com o mesmo 
período do ano passado. O resultado é um dos 
destaques do balanço de mercado publicado pela 
Associação Brasileira de Inseminação Artificial 
(Asbia).  Foram comercializadas mais de seis 
milhões de doses contra 5,1 milhões de doses 
verificadas na primeira metade de 2018. A maior 
elevação foi registrada nas raças de corte (mais 
27,9%). Nas raças leiteiras houve melhora de 
7,2% acima do período anterior.
No total de vendas de sêmen para Corte por 
estado, o destaque foi para o Mato Grosso, com 
19,7% da comercialização. Em segundo, ficou 
Mato Grosso do Sul, com 15,6%, e o Pará na 
terceira posição, com 11,3%. A produção tam-
bém fechou bem o primeiro semestre de 2019, 
com mais de 4,2 milhões, resultado 17,7% sobre 
o primeiro semestre de 2018. 

SUMÁRIO
Com 173 reprodutores ranqueados pelo Índice 
Montana, a edição 2019 do Sumário de Touros da 
raça já está disponível aos pecuaristas que valorizam 
a genética de bovinos compostos para a produ-
ção de bezerros de qualidade. O documento inclui 
informações produtivas e reprodutivas de todos os 
reprodutores provados da raça. O banco de dados 
utilizado nas análises genéticas para a elaboração do 
Sumário Montana contém dados de mais de 386,5 
mil animais avaliados na desmama, o que o torna  o 
maior do mundo para animais compostos. O down-
load do sumário pode ser feito pelo site da empesa 
criadora da raça (compostomontana.com.br).

NOVOS DESAFIOS
Após muitos anos de dedicação à seleção de tabapuã 
da Fazenda Água Milagrosa, agora o zootecnista 
Paulo Camargo (foto) decidiu dedicar-se a outro 
projeto, o Laticínio Japurá, no município de Tabapuã 
(SP). Construído com apoio do Banco Mundial e pro-
jetado em parceria com amigos produtores da região, 
o projeto irá trabalhar apenas com leite proveniente 
da agropecuária familiar, e em breve estará produzin-
do também lácteos. O novo desafio de Paulo inclui 
trabalhar para futuramente produzir apenas leite 
A2A2 e abranger todo país com produtos de ponta.

TECNOLOGIA
BRASILEIRA LÁ FORA
A Intergado, startup brasileira que desenvolve e 
disponibiliza soluções de pecuária de precisão, está 
instalando bebedouros, cochos e balanças de tecno-
logia própria em instituições no Uruguai e Estados 
Unidos. A inserção de hardwares e softwares em 
centros de pesquisas agropecuárias e universidades 
do exterior é fundamental para que os profissionais 
da área mensurem os dados dos animais com muita 
exatidão, auxiliando na evolução do setor com auxí-
lio da tecnologia brasileira.
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SUMÁRIO DE FÊMEAS
O 2º Sumário Brasileiro de Fêmeas e 2ª Avaliação 
Genômica de Fêmeas Jovens e Adultas da Raça Gir 
Leiteiro foi lançado em agosto, durante a ExpoGe-
nética, e traz o resultado de 1.185 fêmeas gir leiteiro, 
o que representa mais do que o dobro publicado na 
primeira versão. No último ano, o Programa Nacio-
nal de Melhoramento do Gir Leiteiro (PNMGL) pas-
sou por grande revolução em sua estrutura, incluindo 
as avaliações genômicas de fêmeas jovens e adultas 
no portfólio de publicações da raça. Desde a última 
publicação, em agosto de 2018, até os dias atuais, fo-
ram incorporados mais de 7,7 mil novos animais com 
genótipos que contribuíram para aumentar a acurácia 
da equação de predição genômica. 

PGP EM MT
Em busca de modernizar e agregar ferramentas de 
melhoramento genético no estado com maior reba-
nho do Brasil, pecuaristas do Mato Grosso estão par-
ticipando, desde junho, da maior prova de ganho de 
peso a pasto do estado. Promovida pela Associação 
dos Criadores de Nelore (ACNMT), a prova conta 
com a participação de 100 animais de 26 criatórios 
mato-grossenses. Serão 290 dias até a classificação 
através dos critérios da Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ), entre elite, superior, re-
gular e inferior, sendo este último apenas para efeito 
classificatório da prova, pois todos são animais supe-
riores. Os resultados da prova serão disponibilizados 
em abril de 2020.
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artesanalParaguai
Nelore no

A raça que impulsiona a pecuária de corte do país vizinho a um nível 
superior tem como base a genética brasileira e hoje está presente 

em várias partes do mundo através da exportação de sua carne 

GUSTAVO MIGUEL 

CAPA
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C onhecido pelas suas belas paisa-
gens desenhadas pelas monta-
nhas (lá chamadas de cerros), o 
Paraguai é um dos maiores clientes 
brasileiros no mercado de genética 
bovina, e um dos menores países 
em extensão da América do Sul. 
São 406,7 mil quilômetros quadra-
dos (km²), o que equivale a pouco 

mais que o estado brasileiro vizinho, o Mato Grosso do 
Sul. Porém, seu tamanho não é impedimento para uma 
grandiosa pecuária, que está em franca expansão atra-
vés de um criterioso trabalho de seleção genética que 
vem sendo desenvolvido nos últimos 20 anos. 

Hoje são mais de 13,8 milhões de cabeças vacina-
das anualmente no país, que possui o certificado inter-
nacional de livre da febre aftosa com vacinação. Dono 
de grande vocação para pecuária de corte, o Paraguai 
exporta carne para 75 países ao redor do mundo. Isso 
só é possível porque a qualidade do rebanho paraguaio 
(em sua maioria constituído pela raça nelore) atingiu o 
patamar esperado pelos mais exigentes mercados, e está 
em constante evolução. 

Prova disso foi a 37ª Feira Internacional de Pecuária, 
Indústria, Agricultura, Comércio e Serviços, organizada 
pela União Industrial do Paraguai (UIP) e a Associação 
Rural do Paraguai (ARP), com a participação da Asso-
ciação Paraguaia de Criadores de Nelore (APCN). De 6 
a 21 de julho de 2019, a pequena cidade Mariano Roque 
Alonso (a 10 km da capital do país, Assunção) foi ce-
nário para o principal evento do setor no país, do qual 
a Revista Pecuária Brasil participou, testemunhando o 
crescimento da pecuária de lá.  Nesta edição, a feira reu-
niu mais de 2,4 mil animais de 20 raças bovinas, além de 
búfalos, cavalos e carneiros. Mais de 1,3 mil exemplares 
participaram dos julgamentos, e 575 foram a remate 
dentro do evento.

A coordenadora geral da edição de 2019 da Expo 
Internacional, Delia Núñez, conta que foram mais de 
528,2 mil visitantes, incluindo muitos estrangeiros. “São 
17 dias de muitas atividades, onde oferecemos não so-
mente produtos e serviços agropecuários, mas, também 
muitas oportunidades de negócios para todos os parti-
cipantes, independente da área. Na rodada de negócios 
promovida dentro da exposição, por exemplo, houve 
a negociação até mesmo de energia elétrica. É uma 

diversidade de programação muito grande, que atrai 
visitantes de todo mundo, como Índia, Portugal, Pa-
namá, além da grande presença dos países vizinhos”, 
diz Delia.

O zootecnista técnico da ABCZ Valdecir Marin 
Júnior foi um dos brasileiros que esteve na exposição. 
Ele já havia visitado o evento há 26 anos, e ficou positi-
vamente impressionado ao retornar na edição de 2019. 
“A evolução da feira nas últimas décadas é notável. 
Um espaço muito bem organizado, com várias raças e 
empresas participantes. A qualidade do gado também 
estava excepcional. Animais muito precoces, de frame 
médio, com acabamento de carcaça excelente, muito 
adequados e competitivos para produção do país. No 
julgamento, a organização também me impressionou 
muito. Várias raças, bovinas, equinas e ovinas, sendo 
julgadas simultaneamente na mesma pista, de maneira 
muito organizada”.

Outro ponto que chamou a atenção do brasilei-
ro foi o clima familiar e a participação em peso das 
famílias dos criadores, especialmente na raça nelore. 
“Muito me impressionou a quantidade de criadores 
com suas famílias participando de todas as atividades 
da exposição. Isso enaltece a raça e dá uma dimensão 
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de negócio presente e futuro. Os criadores paraguaios 
têm muito a nos ensinar sobre sucessão familiar no 
agronegócio. A história da feira acompanha a história 
de várias famílias que, ali dentro, passaram o trabalho 
de geração para geração”, conta Valdecir. 

“Foi uma edição excelente. Apesar do momento 
econômico, mantivemos o alto padrão de qualidade 
pela qual a exposição já é conhecida”, comenta An-
tonio Vasconsellos Portas, pecuarista e presidente da 
Fundação de Serviços de Saúde Animal (Fundassa), 
associação sem fins lucrativos criada pela ARP com 
objetivo de promover a qualidade para a produção pe-
cuária do país.

Nelore a toda prova 
Na pista de julgamento, o nelore foi o centro das 

atenções. Foram 126 animais da raça participando, 
entre padrão e mocho. “Essa exposição é um marco 
anual no Paraguai, especialmente para os selecionado-
res de genética de elite da raça nelore. Por isso, o que 
vemos aqui nos julgamentos é o melhor e mais refina-
do que existe em termos de genética bovina no país. 
São animais que formam e formarão a base do nosso 
rebanho produtivo de corte com muita excelência. Se-
lecionamos com foco em produtividade, precocidade 
e fertilidade, tudo a campo”, conta Guillermo Cam-
pos, presidente da APCN e expositor proprietário da 
Grande Campeã nelore padrão na pista. 

Guillermo afirma que, há três anos, a raça nelore é 
a mais usada na pecuária de corte do país, e representa 
43% das cabeças abatidas por lá. “Como raça pura. 

Raúl Appleyard, Guillermo Campos, Arnaldo Borges, Juan Carlos e
Bruno Wasmosy, Valdecir Marin Júnior, Fábio Ferreira e Cláudia Monteiro

Entrega das premiações

CAPA
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Mas, se contabilizarmos os cruzamentos, essa porcenta-
gem sobe”, esclarece.  Assim como no Brasil, a pecuária 
do Paraguai é em sua maioria extensiva, e está presente 
em todo território, porém, com mais força na região do 
Chaco, onde as altas temperaturas exigem um rebanho 
rústico e resistente. 

E o nelore paraguaio dá conta do recado, de acor-
do com o criador e vice-presidente da APCN, Bruno 
Wasmosy Carrasco. “Nos últimos anos, começamos a 
ajustar a seleção com objetivo de chegar a um nelore 
moderno, produtivo e bem equilibrado. Um trabalho 
muito bem feito vem sendo realizado nesse sentido, e 
o resultado pode ser visto nas pistas de julgamento e 
a campo. Estamos muito felizes de poder mostrar esse 
trabalho, e percebemos que os visitantes de países que 
estão na vanguarda da seleção genética da raça, como 
o Brasil, reconhecem a qualidade aqui demonstrada”, 
comemora Bruno, da Goya Agropecuária, um dos mais 
tradicionais e premiados criatórios do Paraguai e do 
Brasil, que inclusive levou para casa as premiações de 
todas as categorias do nelore mocho no quesito fêmeas 
no julgamento em pista, entre outras premiações. 

O julgamento na Expo Internacional conta com 
duas modalidades, na pista e a campo. Dos 80 touros e 
35 fêmeas inscritos para o julgamento a campo na edi-
ção de 2019, 30 touros e 14 fêmeas passaram pelo “filtro 
de critérios mínimos” exigido para manter a qualidade 
superior dos animais participantes. “Uma das exigências 
é que o macho tenha, no mínimo, 36 centímetros (cm) 
de circunferência escrotal. Mantemos a pressão de se-
leção alta para atingir a melhor qualidade possível”, diz 
Guillermo, o presidente da APCN. Esses animais foram 
leiloados durante o evento, e vendidos pela média de 4,9 
mil dólares (os touros) e 4,4 mil dólares (as fêmeas), em 
12 parcelas. 

“Conseguimos produzir um rebanho muito bom e 
produtivo nos últimos anos, o que tem contribuído em 
muito para o avanço da pecuária de corte no Paraguai. 
Por isso, aqui na Expo Internacional precisamos apre-
sentar exatamente este resultado. Sabendo disso, nós da 
APCN fazemos uma prova de pré-seleção dos animais 
inscritos para participar do julgamento a campo”, ga-
rante Guillermo.

A participação maciça dos criadores atesta a apro-
vação dos critérios da APCN para Expo Internacional. 
Em 2019, participaram do julgamento em pista 21 ex-
positores (cinco a mais que na última edição). Já no jul-
gamento a campo foram 10 expositores (dois a mais que 
na última edição). Quem conduziu os trabalhos de jul-
gamento na raça nelore (mocho e padrão), tanto a cam-
po como em pista, foi o zootecnista técnico da Asso-

Pesagem dos animais

Pista de julgamentos 

Remate dos animais julgados a campo
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ciação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) Fábio 
Eduardo Ferreira, de Cuiabá (MT). Ele já tinha ouvido 
falar da qualidade genética do rebanho paraguaio, mas, 
foi a primeira vez que visitou o país vizinho, e gostou 
muito do que viu. 

“O trabalho dos selecionadores e pecuaristas do 
Paraguai com o nelore é mais focado em precocidade 
sexual e de carcaça, e o resultado ficou muito nítido na 
exposição. Prova disto é que os animais na prova de 
pista e a campo são muito parecidos. Em termos de fe-
nótipo, é praticamente o mesmo gado. Não existe uma 
diferenciação para uma finalidade ou outra, o trabalho 
de seleção é um só, e tem resultado em um animal mui-
to eficiente para pecuária de produção no país”, afirma 
o jurado, que também ficou admirado com a união en-
tre os criadores. 

O presidente da APCN afirma ainda que a procura 
é por um animal mediano, precoce, com bom ganho de 
peso, frame moderado e boa estrutura “Nossa missão 
com todos os criadores e produtores é de trabalhar em 
sintonia para que todos tenham a mesma filosofia: pro-
duzir um animal adaptado e padronizado para o mer-
cado frigorífico. O resultado tem sido muito positivo, 
e ficamos satisfeitos com essa união de propósito dos 
associados”, diz Guillermo.

Futuro
O médico veterinário Manuel Cardozo, presidente 

da Comissão Central de Exposições (CCE, uma das 
comissões que organiza a Expo Internacional), conta 
que o trabalho de melhoramento desenvolvido no setor 
pecuário do país tem dado cada vez mais frutos. “É vi-
sível que a qualidade genética do produtor está aumen-
tando a cada dia, sobretudo nas raças nelore, brangus e 
brahman. Temos conseguido animais medianos, muito 
bem acabados e apropriados para nossa cadeia pecuá-
ria e para o frigorífico. Já temos qualidade, agora para 
o futuro queremos aumentar o volume para entrar no 
mercado premium internacional”, afirma.  

Para chegar lá, a APCN quer ampliar cada vez mais 
as possibilidades e ferramentas tecnológicas para os 
produtores paraguaios. Já são cinco programas de me-
lhoramento genético em atuação no país, e a entidade 
estuda firmar aliança com a ABCZ para colocar em 
prática também o Programa de Melhoramento Gené-
tico Zebuíno (PMGZ). Em curto prazo, a associação 
pretende exigir que todo animal seja participante de um 

Evento na APCN

Pista de julgamento

Pista de julgamento

CAPA
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Diretoria da APCN com pecuaristas brasileiros e representantes da ABCZ

dos programas para poder competir na Expo Interna-
cional. Tudo com objetivo de provar a consistência ge-
nética do rebanho.

Para o gerente técnico da APCN Raúl Appleyard, o 
caminho para o futuro agora é intensificar o relaciona-
mento comercial com os países vizinhos, especialmente 
o Brasil, para continuar importando genética que in-
cremente o trabalho de seleção de lá. “O Brasil foca a 
produtividade, e é isso que queremos buscar, cada vez 
mais, para nosso rebanho. Hoje temos um padrão de 
excelência para nosso modelo de pecuária. O gado que 
você vê no setor produtivo é o mesmo daqui, da pista 
e do julgamento de campo. Agora temos que continuar 
trabalhando, principalmente nessas relações comerciais 
e intercâmbio de genética”, afirma. Em um futuro pró-
ximo, os criadores paraguaios também tem intenção de 
exportar a genética produzida inclusive para o Brasil. 

José Salomón, membro titular da Nelore Paraguai 
e da Associação Rural do Paraguai, é criador das raças 
nelore, brahman e braford no Rancho Rosalba, a 150 
km da capital. Ele comenta que a genética brasileira foi 
essencial para evolução do rebanho do país vizinho, e 
continuará a ser. “O Brasil possui grande variedade de 
touros raçadores, e essa diversidade ajudou o Paraguai 
a chegar onde está hoje em termos de seleção genética 
das raças zebuínas. Graças a isso, podemos usar touros 
nacionais para o melhoramento de nosso rebanho, que 
tem evoluído a cada ano. Sinto uma satisfação enorme 
em ver a pista de julgamento expressando exatamente 
isto, e acredito ser esta uma parceria duradoura”, conta 
o pecuarista.  

O presidente da ABCZ Arnaldo Manuel de Souza 
Machado Borges, que inclusive foi homenageado pelo 
seu trabalho durante a exposição, também reafirma a 
potencialidade dessa parceria, e ficou muito satisfeito 
ao ver a evolução do melhoramento genético no país. 
“Visitei o evento há mais de vinte anos, e, ao retornar 
em 2019, percebo que a qualidade dos animais melho-
rou muito, e o trabalho que vem sendo desenvolvido 
pelos paraguaios é exemplar. A qualidade da carne pro-
duzida lá já está cada vez mais conhecida, e para o futu-
ro acredito que o Paraguai terá, cada vez mais, seu lugar 
no mercado internacional”, opina.

Pista de julgamento a campo

Pista de julgamento a campo
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Diretoria APCN Alexandre e Roque Fabiano Silveira Bruno, Guillermo e Antônio

Equipe Goya Augustín Salomón, Belén Salomón, Lorena Pejovich, 
José Salomón e Joaquim Salomón

Esteban Vasconcellos, José Solomon, Manoel Avla, 
Guillermo Campos, Arnaldinho, Bruno Wasmosy e 

Valdecir Marins

Raul e Mauro Fernandez

Ernestina, Antonella, Anna, Emiliana, Valentina e Augustina Luiz Penha, Wilton Soroka, Manuel Escobar e Manuel Ferrer Marcela, Silvio, Beatriz, Illana, Bruno, Juan Carlos e Guillermo

Cadu, Carlos Neufeld Maria Paz, Ernestina Campos, 
Male Campos e Emiliana Hermosa

Maria Tereza, Constanza, Manuel, Manuel e Manuel

Família CamposCeleste de Ibañes, Érika de Vascosellos, 
Lorena Pejanovich e Lourdes Prieto

SOCIAL
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Juan Carlos, Maris LLorens e Arnaldinho Nevercindo Cordeiro e Hemut Harder Giesbrecht Bruno, Laura e Juan Carlos

Eulalio Gomes, Carlos Gimenez, Pedro Galli Fabricio, Martina, Erika, Antonio e Esteban Fernando Prieto, Esteban Vasconsellos, Daniel Prieto, 
José Salomón e Carlos Gauto

Guillermo e Maria Paz Henrique Diniz Junqueira, Arnaldinho e NivaldoLaura e Nicolás

Juan Aranda e Victor Centurion Juan Carlos, Dr Antenor Consoni e Arnaldinho Luiz Carlos, João e Fábio

Nancy, Karene Lorena Maria Irene e Patrícia Bruno, Arnaldinho, Fábio, Guillermo e Valdecir
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ENTREVISTA

OS DESAFIOS DA 
PRODUÇÃO COM 
QUALIDADE E 
SUSTENTABILIDADE

SÉRGIO BERTELLI PFLANZER JÚNIOR

G
raduado em Medicina Veterinária pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC) do Paraná e doutor em Tecnologia de Alimentos pela 
Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), Sérgio Bertelli Pflanzer Júnior hoje é um dos 
maiores especialistas na área de carnes no país. Atualmente é profes-

sor na Unicamp nas áreas de higiene dos alimentos e características e 
processamento de carnes e possui trabalhos de pesquisa voltados para 

avaliação dos fatores pré e pós-abate na qualidade de carne das dife-
rentes espécies animais, com ênfase para carne bovina. O especialista 

também viaja o país dando palestras e participando de encontros para debater a 
cadeia produtiva da carne. 

CARLOS LOPES

Especialista fala sobre os caminhos para produzir melhor e mais 
sustentavelmente objetivando atender um mercado nacional e 
internacional cada vez mais exigente 
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Pecuária Brasil . Qual o maior 
desafio brasileiro quando o as-
sunto é produção de qualidade 
na pecuária?
Sérgio Pflanzer . A qualidade está 
relacionada à percepção e expec-
tativa do consumidor. No caso da 
carne, a maciez é o principal fator 
decisório, o que mais influencia 
a percepção do consumidor com 
relação à qualidade. Preço, cor 
e outras características também 
influenciam, mas, a maciez ainda 
é o ponto mais observado na hora 
do consumo, e, consequentemente, 
um dos maiores desafios da pro-
dução de carne brasileira. Preci-
samos ser honestos em relação a 
isso: a carne que produzimos ainda 
é dura. 

PB . Mas existem avanços no 
setor? 
SP . Antigamente, a indústria 
frigorífica comprava os bovinos, 
abatia sem distinção de raça, idade 
ou tamanho, e vendia uma carne 
de qualidade variável e com o mes-
mo preço para o mercado. Hoje 
isso mudou. Agora o atendimento 
e a produção é sob demanda, in-
dependente da raça ou do sistema 
de produção. A indústria primeiro 
procura o cliente, para então des-
cobrir o que ele quer e com qual 
qualidade. Não tem mais pescaria 
na linha de desossa. Agora é pos-
sível produzir sabendo a qualidade 
que o mercado quer. Por isso, nos 
últimos cinco anos assistimos a 
uma explosão de novas marcas, 
locais e eventos especializados na 
venda de carnes, o que atende um 
mercado mais exigente. A indús-
tria da carne percebeu que ela não 
precisa simplesmente encher caixa, 
mas sim atender demanda, que é 
uma coisa variável.
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ENTREVISTA
PB . E qual a tendência do 
setor cárneo para o futuro? 
SP . Padronização de qualida-
de seguindo um critério único. 
Quando isso realmente aconte-
cer, acredito que teremos uma 
modernização da qualidade da 
carne no Brasil. 

PB . Com relação à sustenta-
bilidade, qual a imagem da 
cadeia produtiva perante o 
mercado? 
SP . A pecuária tem uma pés-
sima imagem perante o grupo 
de brasileiros que não conhece 
nossa cadeia produtiva. Existe 
uma nova geração que acre-
dita que todos os problemas 
ambientais no país são culpa 
do boi, o que não é verdade. 
Existem instituições sérias, 
como a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), trabalhando diariamen-
te para comprovar que isso 
não é verdade, e tem chegado a 
conclusões significativas. Hoje 
sabemos, por exemplo, que a 
produção através da bovino-
cultura é responsável apenas 
por 3% da emissão de gases do 
efeito estufa, e não 18%, como 
foi amplamente divulgado há 
algum tempo. Por isso, é im-
portante que o produtor rural 
e a indústria pecuária tenham a 
consciência da importância de 
informar corretamente a po-
pulação consumidora sobre o 
potencial sustentável da carne, 
que pode proteger o meio-am-

biente, ao invés de acabar com 
ele. O consumidor precisa en-
tender que a produção pecuá-
ria é amiga do meio-ambiente, 
e não inimiga.

PB . Em sua maioria, os 
pecuaristas já tem consciên-
cia da relevância da susten-
tabilidade para qualidade da 
produção pecuária? 
SP . Eles sabem disso, mas eu 
não saberia dizer se eles já têm 
consciência suficiente para in-
vestir em uma consultoria para 
fazer esse tipo de certificação. 
Mas, eles sabem, porque é uma 
cobrança dos frigoríficos. A in-
dústria é cobrada pelo mercado 
consumidor, e eles repassam 
essa cobrança para o produtor.  

PB . Na equação entre custo 
e lucro, economicamente 
vale a pena para o pecuaris-
ta ter uma produção susten-
tável certificada? 
SP . Essa é uma pergunta 
difícil. Mas, o que vejo é que 
muitos produtores já são 
sustentáveis. Falta a certifica-
ção, e mostrar isso de maneira 
adequada para o consumidor 
e para mídia. Não sei dizer 
quanto custa isso, mas, acre-
dito ser primordial para o 
produtor mostrar-se sustentá-
vel, do contrário ele vai ficar 
de fora do jogo ou mudar de 
atividade. O consumidor, em 
geral, não aceita mais produtos 
que não são sustentáveis. 
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CALENDÁRIO

FEIRA DO
AGRONEGÓCIO
18 a 22 de setembro
Manaus (AM)
niltonlinsagro.com.br

EXPOINEL NACIONAL
 19 a 29 de setembro 
Uberaba (MG) 
nelore.org.br/expoinel

EXPOGIL 
22 a 29 de setembro 
Uberaba (MG) 
girleiteiro.org.br

EXPOBRAHMAN 
23 a 29 de setembro 
Uberaba (MG) 
brahman.com.br

EXPOMEAT 
24 a 26 de setembro 
São Paulo (SP) 
expomeat.com.br

EXPO GUZERÁ CENTRO-SUL
26 e 28 de outubro
Uberaba (MG)
+55 (11) 96644-1202

CONGRESSO
MULHERES DO AGRO
8 e 9  de outubro
São Paulo (SP)
mulheresdoagro.com.br

EXPOTOLEDO 
9 a 13 de outubro 
Toledo (PR) 
srtoledo.com.br

ESALQSHOW
9 a 11 de outubro
Piracicaba (SP)
esalqshow.fealq.org.br

FENILACT 
14 a 20 de outubro 
Ijuí (RS) 
expoijuifenadi.com.br

INOVACAMPINAS 
30 e 31 de outubro 
Campinas (SP) 
inovacampinas.org.br

EXPOVEL 
12 a 17 de novembro 
Cascavel (PR) 
expovel.com.br

AGROCAMPO 
19 a 24 de novembro 
Maringá (PR) 
srm.org.br

SIMPÓSIO DA ASBRAM
21 e 22 de novembro 
Campinas (SP)
asbram.org.br

EXPOCRUZ
20 a 29 de setembro 
Santa Cruz (Bolívia) 
fexpocruz.com.bo
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PECUÁRIA 360O

MEGALEILÃO
NELORE CFM 
Foi prestigiado o Prosa boa e carne de primeira, 
evento realizado no dia 22 de maio em Goiânia 
(GO). Promovido pela Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ) no Salão do Produ-
tor da Sociedade Goiana de Pecuária e Abasteci-
mento (SGPA), o evento destacou a importância 
da carne de zebu e seu impacto para a economia 
brasileira, reunindo diversas autoridades políti-
cas. Ao todo, foram cerca de 70 pessoas acom-
panhando a palestra do chef Rodrigo de Melo, 
proprietário da Macellaio Gastronomia sobre as 
características e as qualidades da carne de Zebu. 
Além disso, o evento contou com degustação 
para os participantes. 

EXPONEL AVARÉ
Cerca de 250 animais da raça nelore participaram da Ex-
ponel Avaré 2019, promovida no Parque de Exposições 
Dr. Fernando Cruz Pimentel pelo Núcleo de Criadores 
de Nelore de Avaré e Região, de 17 a 22 de junho, em 
Avaré (SP). Os julgamentos foram comandados pelo 
jurado Gilmar Siqueira de Miranda. A mostra integra 
o Circuito Amarelo de Exposições do Ranking Nacio-
nal da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil 
(ACNB). Fez parte da exposição o Leilão HRO Expe-
rience, realizado em uma rodada tripla de negócios (nos 
dias 20, 21 e 22 de junho) que rendeu um total de R$6,3 
milhões para o promotor Helio Robles de Oliveira.
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TOUR DE CORTE
Entre os dias 5 e 9 de agosto, um grupo de 47 pecuaris-
tas da América Latina conheceu diversas propriedades 
que representam o melhor do setor produtivo da carne 
dos Estados Unidos, com ênfase em todas as etapas e 
processos da cadeia produtiva da carne norte-america-
na. Foi o Beef  Tour 2019, promovido pela Central ABS 
para oferecer uma experiência única para os produtores 
da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. O roteiro incluiu 
propriedades de referência para a pecuária de corte nos 
estados de Oklahoma e Kansas, desde fazendas renoma-
das até centros de pesquisa e confinamentos. VILA REAL PREMIUM

Bezerras de pista, doadoras e novilhas a campo fo-
ram vendidas pela média de R$ 6,3 mil no dia 26 de 
junho pelo pecuarista Maurício Ianni, no remate vir-
tual Vila Real Premium. O faturamento total do leilão 
bateu a marca de R$435 mil.

GENÉTICA ADITIVA
BATE R$4 MILHÕES
Campo Grande (MS) atraiu pecuaristas de todo Brasil 
no dia 3 de agosto para a 16ª edição do Mega Leilão 
Genética Aditiva, que teve 100% de liquidez. Foram 
vendidos 247 machos PO pela média de R$16,7 mil. 
O faturamento total foi de R$4,1 milhões.

DIA DE CAMPO MARIPÁ
O Dia de Campo Agro Maripá de 2019 foi especial. 
Promovido em Jaguariúna, interior de São Paulo, no 
dia 29 de junho, o evento comemorou os 40 anos 
da marca do pecuarista e empresário Marcelo Baptis-
ta de Oliveira. Organizado pelo grupo Agro Maripá 
desde 2017, o Dia de Campo contou com palestras, 
informações e mostras de zebuínos nelore e gir e de 
equinos da raça mangalarga marchador. Além disso, 
uma degustação de queijos e carne de zebu chamou 
a atenção dos visitantes.  Esta edição ainda inovou 
com uma exposição itinerante do Museu do Zebu, 
que pela primeira vez foi montada na fazenda e, por 
meio de uma linha do tempo, retratou a trajetória do 
zebu no Brasil.

LEILÃO JACAREZINHO
A Agropecuária Jacarezinho promoveu a 34ª edição 
do seu Leilão de Touros no dia 28 de julho, na Fazen-
da Terra Nova, em Cotegipe (BA). Vendendo para 11 
estados e 57 clientes (sendo 27 deles novos), o remate 
faturou mais de R$5 milhões.

CHURRASCADA
Nos dias 3 e 4 de agosto a cidade de São Paulo (SP) 
recebeu a quinta edição da Churrascada, o mais im-
portante evento gastronômico brasileiro para aman-
tes do churrasco. Somente da raça angus foram duas 
toneladas de carne servidas nos dois dias. O festival 
reuniu 6,5 mil pessoas que vieram dos cinco conti-
nentes do mundo para prestigiar grandes chefes assa-
dores nacionais e internacionais.

Henrique Peron
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TECNOCARNE
Promovida de 6 a 8 de agosto, a TecnoCarne recebeu 
em sua 14ª edição mais de 9,8 mil profissionais para 
conferir os lançamentos e novidades de mais de 100 
marcas expositoras, em São Paulo (SP). Mais de 85 reu-
niões foram realizadas na Rodada de Negócios promo-
vida dentro do evento, gerando uma previsão de mais 
de R$ 7 milhões em negócios iniciados. Em 2020, a 
realização do Fórum TecnoCarne será durante a Fispal 
Tecnologia, de 16 a 19 de junho, no  mesmo local.

PECUÁRIA 360O

QUEIJO MUNDIAL
O Mundial do Queijo do Brasil, primeiro mundial reali-
zado na América Latina, foi promovido em agosto pela 
Sertãobras com o apoio da Guilde Internationale des 
Fromagers e da Aqmara (Associação dos Produtores do 
Queijo Araxá). O torneio teve como objetivo colocar os 
queijos brasileiros lado a lado com queijos internacionais, 
sem distinção de origem ou tecnologia, para reconhecer 
a excelência dos melhores queijos. Noventa e três jurados 
avaliaram os produtos segundo aparência interna e exter-
na, textura, sabor e odores. Todo o processo foi supervi-
sionado por Claude Maret, presidente da Federação dos 
Queijeiros da França. Foram avaliados 955 queijos, destes 
245 pontuaram. Foram distribuídas 21 Super Ouros, 35 
Ouros, 76 Pratas e 113 Bronzes. Os queijos que recebe-
ram a medalha ‘Super Ouro’ foram julgados novamen-
te por um júri especial, que premiou o queijo Pardinho 
Mandala como o melhor queijo da competição. Produ-
zido na Fazenda Santanna, o queijo Pardinho Mandala é 
feito com 70% de leite de vaca da raça gir, maturado sobre 
madeiras, por um período de 18 meses.

MAIS DE MIL TOUROS
A Fazenda Ressaca, em Cáceres (MT), foi palco para o 
Leilão 1.000 Touros Nelore Grendene, no dia 4 de agos-
to. Em sua sétima edição, o remate disponibilizou ao 
mercado 1,2 mil touros da raça nelore, todos avaliados e 
líderes para todas as características avaliadas. O destaque 
foi o touro Master da Gren, líder do PNAT em 2018, 
que teve cota de 50% valorizada em R$ 64 mil.

AVARÉ ANGUS SHOW
O leilão virtual Avaré Angus Show, realizado em 20 de 
junho, dentro da programação da Exposição de Avaré, 
ofertou 120 animais, sendo 80 matrizes e 40 reprodu-
tores puros de origem (PO), de diferentes propriedades 
dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O 
remate, que contou com chancela da Associação Bra-
sileira de Angus, foi conduzido pelo Programa Leilões 
e transmitido pelo canal Terra Viva. A média final dos 
machos foi de R$9 mil, e das fêmeas R$6,3 mil. 

WORKSHOP EM TOLEDO
Mais de 100 profissionais da área rural, influenciadores, 
universitários e formadores de opinião estiveram reu-
nidos entre os dias 3 e 4 de julho na cidade de Toledo 
(PR) para o primeiro workshop do Swine in Motion 
(SIM), organizado pela Vetoquinol, uma das 10 maio-
res indústrias de saúde animal do mundo. O evento tra-
tou de assuntos relacionados ao mercado e também à 
sanidade suína. 

Ricardo Kleine

LEILÃO ESTEIO
A 10º edição do Leilão Esteio & Convidados ocorreu 
no dia 29 de junho, em Goiânia (GO), e teve 100% de 
liquidez. Foram comercializados 841 animais da raça 
nelore e cruzamento industrial (F1 angus), produtos 
do trabalho da Esteio Consultoria e Serviços, parceira 
GlobalGen. A média por animal foi de R$1,4 mil para 
fêmeas e R$1,5 mil para machos.

SELEÇÕES
O leilão virtual Seleções NeloreCEN, realizado no dia 
2 de junho, obteve liquidez total comercializando 85 
touros e 25 fêmeas para 31 compradores de nove esta-
dos do Brasil. A média ficou em R$ 11,5 mil.
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MEGALEITE TERMINA COM 
TRÊS RECORDES
A 16ª edição da Exposição Brasileira do Agronegó-
cio do Leite (Megaleite 2019), realizada de 19 a 22 de 
junho, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte 
(MG), terminou com uma movimentação financeira 
estimada de R$ 30 milhões (R$5 milhões acima da edi-
ção anterior) e a participação de mais de 80 empre-
sas expositoras. Desse montante, mais de R$4 milhões 
foram provenientes dos seis leilões e um shopping de 
animais. O 30º Torneio Leiteiro Nacional de Girolan-
do, que integra a programação da Megaleite 2019, ter-
minou com três recordes de produção. A vaca girolan-
do 1837 Ametista Mountfield Tannus bateu o recorde 
da categoria e sagrou-se Grande Campeã da Megaleite 
2019. Propriedade de Délcio Vieira Tannus, ela pro-
duziu média de 97,057 kg/leite, superando o recorde 
anterior de 90,180kg/leite, batido na Megaleite 2016. 
Outro recorde foi na categoria Novilha CCG 1/2 hol 
+ 1/2 gir: Salobo Penelope III FIV produziu média 
de 89,153 kg/leite, batendo o recorde nacional (87,952 
kg/leite, de 2016). De propriedade de Hebert Lever 
José do Couto, Salobo conquistou o título de Campeã 
Novilha Geral. Já a novilha CCG 3/4 hol+ 1/4 gir, 
Naja Glenn Ann 0721 Sta Luzia (também pertence ao 
expositor Hebert) foi recordista da sua categoria com 
uma produção média de 65,193 kg/leite, superando o 
recorde anterior de 59,020 kg/leite. A feira ainda con-
tou com a participação das raças gir leiteiro, holandês, 
guzerá leiteiro e jersey na pista de julgamento.

PECUÁRIA 360O

Carlos Lopes

DIVAS DO GIROLANDO
Em sua sétima edição, o Leilão Divas do Girolando 
também foi promovido durante a Megaleite 2019, com 
faturamento de R$337,8 mil pela venda de 27 animais. 
A média ficou em R$12,5 mil. 

46ª EXPOACRE 
Promovida de 27 de julho a 4 de agosto, a Expoacre 
2019 foi realizada por meio de parceria entre o Gover-
no do Estado do Acre e o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A feira, que é 
considerada uma das maiores do agronegócio no norte 
brasileiro, contou com julgamentos de animais e reu-
niu mais de 100 zebuínos da raça nelore, avaliados por 
Carlos Alberto Marino Filho, membro do Colégio de 
Jurados da ABCZ. A programação da feira contou com 
leilões de criadores da região.

EXPOIMP 
Mais de 250 mil pessoas passaram pela 51ª edição da 
Exposição Agropecuária de Imperatriz (Expoimp), no 
Maranhão, promovida de 6 a 14 de julho, no Parque de 
Exposições Lourenço Vieira da Silva. Houve julgamen-
to de animais, palestras e leilões. Nos sete dias de feira, 
os negócios ultrapassaram a marca de R$ 30 milhões. 

Marcos Vicentti

EXPOBENTO E FENAVINHO 
Pela primeira vez, esse ano a ExpoBento e Fenavinho 
se uniram para promoção de um único evento. Mais de 
95 mil pessoas passaram pelo Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves entre 13 e 16 de junho, conferindo as 
novidades dos 470 expositores, as atrações artísticas, a 
farta gastronomia e os premiados vinhos da região de 
Bento Gonçalves (RS).

DIA DE CAMPO EM MS
A Genética Aditiva realizou no dia 8 de junho seu 16º 
Dia de Campo, evento que reuniu cerca de 350 pes-
soas na Fazenda Canaã, em Terenos (MS). Eficiência 
alimentar, destaque no mercado e desafios no melhora-
mento genético foram os assuntos abordados.
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RECORDE DE PREÇO
A raça angus bateu novo recorde histórico de preço 
entre as fêmeas durante o 1º Leilão São Marco, rea-
lizado neste no dia 15 de junho, em Itapeva (SP). A 
novilha Cayenne TESM024 Wide de São Marco, Gran-
de Campeã da ExpoLondrina 2019, teve cota de 50% 
arrematada por R$ 240 mil, o maior preço já pago por 
uma fêmea Angus no Brasil. O feito foi obtido logo na 
estreia da Fazenda São Marco nos remates. A proprie-
dade da família Bonfiglioli tem pouco mais de três anos 
de atuação na raça e já acumula dezenas de títulos. O 
martelo foi batido para o criatório gaúcho Black Opal 
Agropecuária, de Aceguá (RS), propriedade do pecua-
rista Eduardo Schuch. 

VIRTUAL NELORE
DI GENIO
Média de mais de R$ 9,8 mil por animal e liquidez de 
100% com a venda de 100 touros PO, registrados e 
avaliados pelo PMGZ/Geneplus, prontos para aten-
der às necessidades e aos objetivos de incremento em 
qualidade na produção comercial de carne bovina. 
Esse foi o resultado do Leilão Virtual Nelore Di Ge-
nio, realizado no dia 9 de junho. Com peso médio 
de 750 kg e média de 38 de Circunferência Escrotal 
(CE), os animais da safra 2016 foram vendidos para 
pecuaristas e investidores de dez estados brasileiros: 
Paraíba, Maranhão, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul, Pará, Espírito Santo, Mato 
Grosso e Goiás.

GENÉTICA VALÔNIA
O pecuarista João Aguiar Alvarez, da Fazenda Valônia, 
ofertou ao mercado 68 garrotes de alta qualidade ge-
nética no dia 14 de julho, no leilão virtual Genética Va-
lônia. Transmitido pela TV, o criatório paulista faturou 
mais de R$649 mil.

ADITIVA, CAMPARINO E 
TERRA BRAVA 
Com a parceria dos criatórios Camparino e Terra 
Brava, Eduardo Folley Coelho (da Genética Adtiva) 
recebeu criadores e convidados em 21 de agosto, 
em Uberaba (MG), para mais uma edição do Leilão 
Genética Aditiva ExpoGenética & Convidados. José 
Humberto Villela Martins vendeu cinco lotes, entre 
eles o touro Calibre FIV Camparino, que teve 50% de 
seus direitos de posse adquiridos pelo criador Eduar-
do da Costa, por R$ 810 mil. A média de venda das 
fêmeas avaliadas ficou em mais de R$23,4 mil (alta de 
75% em relação ao ano passado). A receita total bateu 
em R$ 1,7 milhão. 

2L VENDE R$ 1,6 MILHÃO
Propriedade dos irmãos Eduardo e Cássio Anselmo 
Lucente, a Agropecuária 2L foi protagonista da 11ª 
edição do leilão Virtual Genética 2L, no dia 4 de ju-
nho. Foram arrecadados R$ 1,6 milhão com a venda 
de 155 lotes da raça nelore. A média geral ficou em 
R$10,8 mil. 

Carolina Jardine
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TABAPUÃ GIS
No dia 29 de junho foi promovida a primeira edição 
do Dia de Campo e Shopping de Animais Tabapuã 
Gis, na Fazenda Machado, em Dores do Indaiá (MG). 
O evento contou com palestras, informações e desfile 
de animais da raça tabapuã, sendo prestigiado por qua-
se 250 pessoas. Giselle de Sá Pinto Contijo, a anfitriã, 
abriu o evento contando um pouco da formação do 
plantel Tabapuã da GIS, e foi seguida pelo presiden-
te da Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã 
(ABCT), Sérgio Junqueira Germano, um dos pales-
trantes, que falou sobre formação da raça. 

PRODUÇÃO CTJ
Cláudia Tosta Junqueira, do Nelore CTJ, promoveu 
no dia 25 de julho o remate virtual Produção CTJ, 
ofertando 108 fêmeas de elite nelore PO. A receita 
atingiu R$558,9 mil, perfazendo média de R$5,1 mil 
por animal.

FAZENDAS DO BASA 
Durante a Megaleite 2019, em Belo Horizonte (MG), 
o pecuarista Evandro do Carmo Guimarães, da mar-
ca Fazendas do Basa, promoveu a quarta edição do 
leilão O Fabuloso Gir Leiteiro e Magnífico Girolan-
do Meio Sangue. Realizado em 19 de junho, o remate 
teve média de R$22,6 mil com a venda de 29 exem-
plares. O lote mais valorizado foi a doadora de 94 
meses Profana XIV da Palma, que teve 50% de sua 
propriedade arrematada por R$37,5 mil.

RALLY HEREFORD
E BRAFORD
Depois de três dias e muitos quilômetros percorri-
dos, o Rally promovido pela Associação Brasileira 
de Hereford e Braford (ABHB) foi um sucesso. A 
comitiva, que contou com o presidente da ABHB, 
Luciano Dornelles, esteve nos municípios do interior 
paulista Presidente Prudente, Sertãozinho, Araçatu-
ba e Boituva, e participou de encontros, palestras 
degustação da carne das raças e da apresentação dos 
resultados da Prova de Eficiência Alimentar da cen-
tral da CRV Lagoa. Além disso, foi realizado o Lei-
lão Virtual Hereford e Braford, com comercialização 
de reprodutores entre 18 e 20 meses e que alcançou 
faturamento de R$354 mil. Foram registradas ven-
das para Estados como Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Maranhão, São 
Paulo e Rondônia.

LEILÃO PNAT
A 2ª edição do Leilão Touros PNAT comerciali-
zou durante a ExpoGenética 52 animais, faturando 
R$553,5 mil, média de quase R$11 mil. Este ano, to-
dos os animais ofertados no Leilão PNAT foram ge-
notipados. O animal mais valorizado foi da criadora 
Bia Biagi, adquirido por R$45 mil pelo criador e se-
lecionador Renato Bernardes Filgueiras, da Fazenda 
Reata. Ao todo, vendedores de sete estados e compra-
dores de 14 estados brasileiros participaram. 
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NELORE PINTADO
BATE R$2 MILHÕES
Dentro do calendário oficial da 48ª Exposição Agro-
pecuária de Bela Vista (Expobel), o pecuarista Hélio 
Corrêa de Assunção promoveu a décima edição do 
Leilão Nelore Pintado PO, no dia 21 de julho. Fo-
ram negociados 283 animais, apresentados em lotes 
individuais e baterias de gado comercial, touros, be-
zerras, novilhas e matrizes, totalizaram receita de R$ 
2,1 milhões. 

REMATE NELORE MOINHO
Proprietário da Fazenda Onça Pintada – Nelore Moi-
nho, Breno Molina selecionou 300 fêmeas e 50 touros 
reprodutores da raça nelore, puros de origem e com 
alta qualidade genética, e colocou à venda no seu rema-
te em Poconé (MT), no dia 4 de agosto. Entre os lotes 
rigorosamente selecionados estão animais participan-
tes do Programa de Melhoramento Genético Zebuíno 
(PMGZ). No total, foram comercializados 285 animais. 
As fêmeas dominaram os negócios e foram responsá-
veis pela receita de R$1,2 milhão, vendidas pela média 
de R$4,4 mil. Também foram vendidos seis machos 
por R$6,7 mil, em média.

EXPOINTER
A 42ª edição da Expointer, promovida entre 24 de 
agosto a 1º de setembro em Esteio (RS) movimentou 
mais de R$ 2,6 bilhões de reais, crescimento de 17,37% 
em relação ao ano passado. Na pista de julgamentos, 
o evento contou com aproximadamente 25% a mais 
de exemplares zebuínos expostos em relação a edição 
de 2018. Um dos fatores que motivaram este cres-
cimento foi o aumento no número de criadores que 
estarão expondo raças zebuínas (nove a mais que no 
ano passado). O destaque ficou por conta da raça ta-
bapuã, que apresentou a maior evolução no volume de 
indivíduos inscritos (81,82%). No pavilhão de bovinos 
de corte da Expointer 2019 estiveram exemplares das 
raças brahman, guzerá, indubrasil e nelore (padrão e 
mocho). Já no pavilhão destinado aos bovinos de leite, 
80 exemplares da raça gir leiteiro foram exibidos por 
nove criadores gaúchos, que neste ano comemoram os 
10 anos de participação da raça na feira e também os 
10 anos de existência do núcleo gaúcho de criadores. 
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EXPONORTE
Porangatu (GO) recebeu de 16 a 26 de agosto a 48ª 
ExpoNorte 2019, importante exposição agropecuária 
regional, que contou com mais uma etapa do Circui-
to Verde do Ranking Nacional Nelore, iniciativa da 
ACNB. A mostra é promovida pela Associação Goiana 
do Nelore (AGN). 

FAZENDA DO SABIÁ 
Os pecuaristas Alberto e Roberto Mendes, proprietários 
da Fazenda do Sabiá, receberam nos dias 16 e 17 de 
agosto pecuaristas e convidados de todo o Brasil para 
o Leilão Sabiá desse ano, que comemorou os 51 anos 
da seleção. Em Capitólio (MG), foram ofertados pre-
nhezes, bezerras, novilhas, matrizes e garrotes, além de 
pacotes de aspirações das principais doadoras da fazen-
da. A média geral ficou em R$27,8 mil, perfazendo mo-
vimentação financeira de R$3,3 milhões por 119 lotes.
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LEILÃO CANAÃ
A Fazenda Canaã, propriedade da Agropecuária Leo-
poldino no município de São Carlos, no interior de São 
Paulo, recebeu nos dias 2 e 3 de agosto mais uma edi-
ção do Leilão Nelore Canaã. Criador de cavalo árabe e 
brahman, o pecuarista João Leopoldino Neto colocou 
em oferta parte de sua selecionada produção de pre-
nhezes, matrizes e reprodutores Nelore PO. No total, a 
movimentação financeira ficou em R$1,8 milhão.

LEILÃO DO ADIR 2019 
Promovido em 9 de agosto, na Estância 2L, em Ribei-
rão Preto (SP), o tradicional Leilão do Adir vendeu 17 
lotes com animais de genética importada superior. Fo-
ram lotes criteriosamente selecionados com sangue de 
Karvadi, Godhavari e Golias. A média ficou em R$101 
mil.

EXPOGENÉTICA 2019
Promovida em Uberaba (MG) entre os dias 17 e 25 de 
agosto, a 12ª ExpoGenética movimentou mais de R$35 
milhões, entre leilões, ExpoMaq e negócios. Os desta-
ques de comercialização foram os leilões e shopping de 
animais que, juntos, faturaram cerca de R$28,6 milhões, 
o que representou um crescimento próximo de 30% 
em relação ao ano passado. A ExpoMaq, as vendas de 
sêmen e embriões e de demais produtos comercializa-
dos no Parque Fernando Costa também contribuíram 
para o balanço final. A feira terminou com a marca his-
tórica de maior número de animais já expostos: foram 
780 exemplares das raças brahman, gir, nelore, sindi e 
tabapuã. Além disso, os inscritos para o PNAT e para 
o Concurso Leiteiro de Fazenda também superaram os 
dados históricos. 

Os pecuaristas Jaiminho, Bony, José Luiz Niemayer, Adir, Cadu e
Tonico Carvalho no remate  

CONCURSO DE PROGÊNIE
Como uma das novidades nesta edição da ExpoGené-
tica, também foram premiados os melhores conjuntos 
Progênie de Pai de Touros classificados no PNAT. A 
avaliação é voltada a grupos constituídos por quatro 
filhos com idade até dezoito meses, de touros classi-
ficados no programa desde 2010 a 2018. Referência 
em seleção e melhoramento da raça nelore no país, o 
criatório Di Genio conquistou a Progênie Campeã e a 
Reservada Campeã com o touro Logan da Di Genio. 

FESTIVAL DE QUEIJO
O Festival do Queijo Minas Artesanal 2019 superou as 
expectativas dos produtores, sendo que alguns chega-
ram a registrar aumento de até 300% nas vendas. No 
primeiro dia do festival, cerca de quatro mil pessoas 
foram ao evento, e a vendas dos 12 produtores da as-
sociação tiveram aumento de 300% em relação à edição 
anterior. O evento foi promovido na Serraria Souza 
Pinto, em Belo Horizonte (MG). Durante os dois dias, 
foram vendidos 2,3 mil queijos e movimentados R$1 
milhão em negócios.

PECUÁRIA 360O
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ENCONTRO NA ACBB 
Também durante a ExpoGenética, foi promovido na 
sede da Associação dos Criadores de Brahman do 
Brasil (ACBB) um bate papo sobre a carne certifica-
da da raça. Professor e pesquisador da Universidade 
da Califórnia (EUA), autoridade mundial em avaliação 
de carcaça por ultrassonografia e criador de brahman 
no Maranhão, Robert Sainz (com microfone na foto) 
abriu a roda de conversa sobre os desafios da raça no 
atual contexto da produção de carne. A gerente de su-
primentos da VPJ Alimentos Michell Araújo e Silva e 
técnicos da ABCZ também participaram. 

RESULTADOS 
Como um dos pontos altos na programação da Ex-
poGenética, a Associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu (ABCZ) anunciou a lista dos touros sele-
cionados na edição 2019 do Programa Nacional de 
Avaliação de Touros Jovens (PNAT). Em uma versão 
com recorde de animais participantes, 168 exempla-
res foram inscritos, sendo que 75 foram classificados 
no Teste de Desempenho e Eficiência Alimentar 
(TDEA) e 22 foram selecionados na ExpoGenética, 
após serem submetidos à votação de criadores e téc-
nicos. Dos classificados, dois são da raça brahman, 15 
são nelore (entre padrão e mocho), dois são da raça 
sindi e três são tabapuã.

NELORE KALUNGA 
O criatório conduzido por Cecília Garcia ofertou 
exemplares de elite em Bauru (SP), na noite do dia 16 
de agosto, durante o Leiloshopping Kalunga, que foi 
um sucesso. No total, o remate faturou R$658,8 mil 
por 35 lotes de genética apurada.

GIR DO LINO
No último sábado dia 29 de junho foi promovido na 
Fazenda Lagoa Grande, em Martinho Campos (MG), 
o Dia de Campo e Leilão Gir do Lino. O evento foi 
organizado pelos irmãos José Adelmo e José Avilmar 
Lino da Silva, selecionadores de gir leiteiro de alta 
produtividade e girolando de dupla linhagem leiteira. 
Eles contaram com o prestígio de criadores, produto-
res, selecionadores, técnicos, amigos e familiares.

NEGÓCIO BOM 
Em sua 14º edição, o Dia do Bom Negócio registrou 
mais um ano de boas comercializações. Mais de 700 
participantes se reuniram em Dom Pedrito (RS), para 
assistir ao tradicional Desfile de Touros e adquirir 
genética no evento promovido pelas empresas Alta 
e Progen. Nesta edição, a organização registrou um 
crescimento de 43% no volume de doses comerciali-
zadas, em comparação ao ano anterior.

Carlos Lopes
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SINDI OT
No dia 10 de agosto, o pecuarista Ângelo Prata Ti-
bery promoveu a segunda edição do Leilão Sindi OT, 
em Três Lagoas (MS). Grande recepção foi organiza-
da para receber os amigos e convidados, que vieram 
de várias regiões do Brasil para prestigiar o evento. 
Foram comercializados 143 lotes por mais de R$ 1,7 
milhão. Além dos bons resultados no martelo, o even-
to também ficará na memória dos presentes como 
uma tarde emocionante. A emoção ficou por conta 
das homenagens prestadas pelo anfitrião do remate 
ao precursor da raça sindi no Brasil, Adáldio Castilho 
Filho, e à mãe de Ângelo, Celia Maria de Souza.

TOUROS DE CORTE
A 4ª edição do Desfile de Touros, organizada pela 
Genex em parceria com a Seleon no dia 20 de agos-
to, reuniu mais de 300 pecuaristas e profissionais do 
setor em Uberaba (MG), se consolidando no cenário 
de genética bovina como um importante encontro do 
setor. O evento apresentou touros jovens e progênies 
que representam o melhor da genética zebuína do 
país nas raças nelore, nelore mocho e brahman.
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LEILÃO TERRA BOA 
Com cinco horas de duração e a presença de pecu-
aristas de todo o país, os resultados do Leilão Terra 
Boa, realizado em julho, comprovaram a excelência 
do trabalho de seleção do criador José Luiz Nie-
meyer. Foram comercializados 177 animais (121 da 
raça nelore e 56 brangus, entre machos e fêmeas) 
com faturamento total superior a R$2,1 milhões. Os 
animais foram arrematados por 50 compradores de 
dez estados. Realizado na sede da fazenda, em Gua-
rarapes (SP), o leilão Terra Boa foi conduzido pela 
Central Leilões e transmitido pelo Canal Rural.

DIA D
Mais de oito mil pessoas prestigiaram a Fazenda Car-
naúba, localizada na cidade de Taperoá (PB), cenário 
para a promoção do Dia D. Em sua sétima edição, o 
evento ofereceu uma programação direcionada a cria-
dores, técnicos e formadores de opinião. Foram quase 
2,5 mil animais expostos durante três dias, de 26 a 28 
de julho. A Fazenda Carnaúba tem  60 anos de história 
na atividade pecuária e hoje é especializada na seleção 
das raças sindi, guzerá e pé duro, bem como vários ca-
prinos e ovinos regionais que são preservados e sele-
cionados por Manelito Dantas e os filhos. A feira do 
evento contou ainda com mais de 500 animais dispo-
níveis para compradores compartilharem da genética 
e qualidade das cabras, com seleção natural focada na 
produção de leite.

PECUÁRIA 360O

GRAND EXPO BAURU
Promovida pela Associação Rural do Centro-Oeste 
(Arco), a 46ª Grand Expo Bauru, no interior paulista, 
recebeu mais uma exposição oficial do Circuito Ama-
relo do Ranking Nacional Nelore, iniciativa da Asso-
ciação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), 
de 8 a 18 de agosto. A mostra recebeu mais de 200 
animais da raça. 

CONGRESSO ANDAV
O maior e mais importante evento para negócios, 
relacionamento e atualização do mercado de distri-
buição de insumos agropecuários. Essa é a defini-
ção da nona edição do Congresso Andav, segundo 
os mais de cinco mil profissionais que estiveram no 
Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP), du-
rante os dias 12, 13 e 14 de agosto para participar 
do evento promovido pela Associação Nacional dos 
Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários 
(Andav). Para as 93 empresas expositoras nacionais e 
internacionais, a feira foi importante também para o 
desenvolvimento e o planejamento de ações estraté-
gicas para a evolução do segmento no país. A próxi-
ma edição já tem data marcada: de 12 e 14 de agosto 
de 2020.

FÓRUM
Também como parte da programação da ExpoGe-
nética, a Alta Genetics promoveu em parceria com a 
ANCP o Fórum Pecuária Eficiente, no dia 22 de agos-
to. O evento contou com palestras com a temática a 
facilidade de parto como característica a ser melhorada 
pela genética. O evento objetivou trazer novas respostas 
para o mercado, esgotou as vagas e lotou a central. 
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Acurácia genética
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O desafio da
acurácia genética

Uma das atribuições de valor genético mais relevante no melhoramento 
de bovinos, a acurácia nem sempre é compreendida, mas, diz muito 
sobre a confiabilidade genética de um animal e pode ajudar a 
direcionar seleções para características de difícil mensuração
e grande relevância econômica   

O melhoramento genético é embasado em 
selecionar os indivíduos que serão os pais 
da próxima geração. Isso é algo que o ser 

humano faz desde o surgimento da pecuá-
ria. Até então, a seleção ocorria com base no 
fenótipo dos animais, que são as caracterís-

ticas observáveis ou mensuráveis (morfolo-
gia, fisiologia, comportamento, entre outros). 
Pressupõe-se que um touro dócil e resistente 

a carrapatos, por exemplo, terá filhas dóceis, com a mesma 
resistência. Porém, nem sempre é assim. Não existem garan-
tias totais. Por isso, tecnologias e ferramentas de mensuração 
estão cada vez mais avançadas, buscando cada vez mais preci-
são na hora de “prever o futuro”. 

Uma dessas ferramentas é o cálculo da acurácia genética. 
A acurácia pode ser traduzida simploriamente como confia-
bilidade da herdabilidade de determinada característica. É o 
cálculo que melhor se aproxima da predição do resultado. 
Ao se promover o melhoramento, além de ser importante ter 
uma ideia do que se espera com o processo e o resultado, é 
importante ter uma estimativa da segurança que se terá ao 
realizar determinado acasalamento. Esta segurança é definida 
pela acurácia da seleção. Ou seja, teoricamente, a resposta à 
seleção é proporcional à acurácia. 

CARLOS LOPES E DIVULGAÇÃO

RAÇA
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tes valores de acurácia podem ser utilizados por 
técnicos e selecionadores para controlar os riscos 
envolvidos com a utilização de animais de alto 
potencial genético avaliados com baixa acurácia. 
Nesse caso, Fábio destaca que animais jovens, 
que ainda não possuem progênie, têm seus va-
lores genéticos preditos com baixa acurácia. “O 
valor genético predito de um touro pode mudar 
conforme novos dados (das progênies, princi-
palmente) são incorporados no processo de ava-
liação genética. Não é possível prever o sentido 
dessa mudança, mas é possível reduzir sua mag-
nitude e o risco da utilização de touros jovens”.

Contudo, esperar dados mais confiáveis pode 
custar caro. Por isso, especialistas pecuaristas 
apostam na utilização de touros jovens, de poten-
cial genético superior, o que para Fábio sempre 
será uma estratégia favorável para o melhoramen-
to genético dos rebanhos. “Se, por um lado, os 
valores genéticos desses animais jovens são pre-
ditos com baixa acurácia, um processo de seleção 
bem conduzido irá garantir que as novas gerações 
sejam sempre melhores que as gerações anterio-
res e que os riscos associados com a utilização 
de touros jovens sejam contornados pela expec-
tativa de superioridade genética desses animais”, 
explica.

O professor da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) Fábio Luiz Buranelo Toral, 
que é doutor em Zootecnia e especialista no as-
sunto, explica melhor: “conceitualmente, a acu-
rácia é a correlação entre o valor genético ver-
dadeiro (que é desconhecido) e o valor genético 
predito (obtido por meio da avaliação genética). 
Os valores genéticos são o somatório dos efeitos 
médios de substituição dos alelos que os animais 
possuem. Eles são preditos a partir da análise dos 
dados fenotípicos, genealógicos e de marcadores 
genéticos conhecidos. E existe uma estatística 
que representa a confiança que pode ser atribuí-
da a estas predições: a acurácia. A acurácia pode 
ser utilizada como um indicativo de risco de mu-
dança do valor genético predito de um animal, se 
mais informações forem adicionadas ao processo 
de avaliação genética. Quanto maior a acurácia, 
menor o risco de mudança no valor genético pre-
dito. Quanto menor a acurácia, maior o risco de 
mudança (para pior ou para melhor) no valor ge-
nético predito”.

Fábio reforça que acurácia de um valor ge-
nético depende da quantidade de dados conside-
rados na sua predição, da estrutura dos dados e 
da herdabilidade da característica. “Os animais 
podem ser avaliados a partir dos dados de seus 
ancestrais, de parentes colaterais, de dados pró-
prios, de dados de suas progênies, e de qualquer 
combinação desses tipos. Em geral, quanto maior 
a quantidade de dados (especialmente de progê-
nies), maior a acurácia”.

Mas, como funciona? Como em seleção gené-
tica, o que se faz é procurar identificar indivíduos 
geneticamente superiores através de seu fenótipo 
e genótipo. A acurácia é basicamente a medida 
da variável desses dois fatores. Uma medida de 
associação entre duas variáveis é dada pelo coe-
ficiente de correlação. Quanto mais relacionadas 
forem as duas variáveis mais acuradamente uma 
variável é predita pela outra. Logo, a acurácia de 
uma predição é diretamente relacionada com a 
magnitude do coeficiente de correlação entre as 
variáveis. 

Como a acurácia genética também está dire-
tamente relacionada com a herdabilidade, para 
características com maiores chances de serem 
passadas para os filhos, a seleção pelo fenótipo 
do indivíduo possibilita identificação acurada de 
valores genéticos desejáveis. No entanto, para 
características de baixa herdabilidade é desejável 
analisar genomicamente para que se tenha uma 
acurácia mais precisa.

O conhecimento das implicações dos diferen- Fábio Luiz Buranelo Toral, doutor em Zootecnia e professor da UFMG
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É importante ainda pontuar que a definição correta 
de procedimentos de mensuração, a correta formação e 
identificação de grupos de manejo, onde os animais rece-
berão condições ambientais semelhantes, são elementos 
fundamentais para minimizar mudanças nas predições 
dos valores genéticos. “A acurácia também é interpreta-
da como uma medida de risco, associada com mudanças 
nos valores genéticos preditos ao longo do tempo. Essa 
mudança nos valores genéticos pode ser avaliada compa-
rando-se os valores genéticos preditos considerando-se 
apenas os dados dos candidatos à seleção com os valores 
genéticos preditos considerando-se os dados dos pró-
prios animais e, também os dados de suas progênies”, 
acrescenta Fábio. 

Mas, a acurácia é sempre relevante? Para o doutor 
Fábio, depende de sobre qual elo da cadeia produtiva 
estamos falando. “A importância da acurácia não é a 
mesma para todos os agentes envolvidos com genética 
animal. Quando há transferência de material genético ela 
é mais importante do que quando não há. Ou seja, ela é 
relevante quando o trabalho é diretamente com seleção 
e multiplicação de genética. O selecionador precisa ar-
riscar para melhorar a qualidade do seu rebanho, então a 
acurácia é muito relevante para que ele consiga trabalhar 
melhor. Já para quem está no final da cadeia, como a 
indústria frigorífica, o que interessa é se o trabalho do 
selecionador refletiu ou não no produto final. Para esse 
setor, a acurácia não é relevante”, finaliza.  
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Livre comércio
de genética

Selecionadores de todo o país e representantes de diversas raças 
pedem mudanças na legislação brasileira, que permite o comércio de 

sêmen apenas de touros que tenham avaliação em algum programa de 
melhoramento, independente de seu registro de origem

CARLOS LOPES, DIVULGAÇÃO E GRUPO PUBLIQUE

RAÇA
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T odo o mercado de material gené-
tico do Brasil ainda é regido por 

uma lei assinada há 42 anos, a Lei 
6.446, de 5 de outubro de 1977. De 

acordo com o texto, só é permitida a 
comercialização de sêmen de touros 

participantes de algum programa de ava-
liação. Criadores selecionadores de gené-

tica e pecuaristas alegam que tal legislação engessa 
o processo de melhoramento da pecuária bovina, 
pois o texto proíbe a comercialização de todos os 
touros puros registrados que não estiverem dentro 
de algum programa de avaliação, legitimando a ex-
clusividade de venda de palhetas de animais com 
qualquer tipo de avaliação, mesmo que estes não 
tenham registro de pureza racial.

Criadores tradicionais e técnicos que trabalham 
para preservar o banco genético das raças zebuínas, 
por exemplo, não concordam com essa regra, e um 
movimento para reivindicar direitos contemplados 
em conceitos de livre comércio começa a tomar 
corpo no universo da pecuária seletiva. “Esse ne-
gócio de ficar impondo excesso de regulamentação 
e que só pode comprar sêmen de animal que pre-
encha certos requisitos não dá certo. Quem quer 
comprar sêmen do touro assim ou assado, deveria 
ter o direito de escolha. O criador tem que ser livre 
para trabalhar e usar o material genético que quiser 
e achar o que é melhor para o rebanho dele. Penso 
que o livre mercado é soberano e deve prevalecer”, 
opina Tonico de Carvalho, membro de uma das fa-
mílias mais tradicionais da raça nelore e que realiza 
um dos mais antigos leilões de zebu na Fazenda 
Brumado, em Barretos (SP). 

Outra abordagem dos membros desse movi-
mento questiona a eficácia das informações divul-
gadas por sumários particulares, que não sofrem 
nenhum tipo de auditoria oficial e estimulam a dis-
seminação de sêmen de touros produzidos apenas 
por cálculos matemáticos. “Eu acho isso um absur-
do. Essas avaliações que a gente vê em um monte 
de sumários por aí não estão condizentes com a 

realidade. Animais que são bem avaliados em um 
ano, no ano seguinte somem. O importante é um 
touro ter um registro genealógico comprovando 
que é puro de origem. O mercado é soberano, mas 
acho muito pior sair vendendo sêmen de boi cara 
limpa”, diz o pecuarista Fernando Zamora, da Fa-
zenda Brasil, que fica no município de Sena Madu-
reira (AC).

Um fato que deixou explícita a incoerência des-
sa situação foi produzido pela Associação Brasilei-
ra dos Criadores de Zebu (ABCZ), em março desse 
ano. No treinamento interno para atualização e pa-
dronização dos conceitos de seleção dos jurados da 
entidade, o rebanho apresentado como referência 
era do time de um criador que seleciona por pure-
za racial há mais de 60 anos. Os animais nelore da 
Estância 2L, de Adir do Carmo Leonel, foram con-
siderados modelo no evento, principalmente pelas 
qualidades relacionadas à produtividade. 

“Eu acho que é uma sequência de erros. Nos-
so direito tem que prevalecer com a livre concor-
rência, aconteça o que acontecer. Uma lei em que 
um animal puro e reconhecidamente melhorador é 
proibido de vender, com aval do Ministério, preci-
sa ser revista. Tenho certeza de que a ministra vai 
achar um caminho e uma solução rápida para esse 
processo ter transparência dentro do Mapa”, anali-
sa Paulo Leonel. 

O tradicional Leilão do Fazendeiro, que teve a 
sua 29ª edição realizada em 2019, também exem-
plificou esse problema. No evento, que conquistou 
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para a cidade de Camapuã (MS), o título de Capital do Be-
zerro de Qualidade, o lote campeão de 2019 tinha genética 
de um touro PO sem avaliação. Os 25 animais, com peso 
médio de 368 kg, filhos de Majavadhi do Arroio, do criador 
Altair de Pádua Mello, também foram os mais valorizados 
do remate. 

“Investi alto nesse touro que tinha qualificação. Ele foi 
muito bem aceito no mercado e tem produção compro-
vada em muitas fazendas de cria do Centro-Oeste, como 
da proprietária do lote premiado em Camapuã. O touro 
mantém demanda pela qualidade dos filhos, mas agora não 
posso mais vender sêmen do animal. Não sou contra ne-
nhum programa de avaliação, mas quero ter o direito de 
trabalhar meus animais, que todo mundo quer e eu acho 
que são bons. O Mapa tem que exercer controle sanitário 
sobre a procedência, por exemplo, sem interferir em ques-
tão comercial”, explica o nelorista, que é proprietário da 
Fazenda Cacheado, de Aquidauana (MS).   

Os reflexos da involução genética do rebanho, respalda-
da pela ingerência burocrática, são sentidos em diferentes 
níveis de descontentamento com a qualidade do gado que 
chega ao final da cadeia produtiva. Da Fazenda Conforto, 
de Nova Crixas (GO), o diretor do confinamento, Claudio 
Braga, comenta que o rebanho precisa de padronização e 
diz que a qualidade dos produtos independe de avaliação. 
“Não adianta comprar sêmen de um animal que tem essas 
DEPs quando ele não responde no acabamento na hora 
do abate. Para a indústria, que compra um bezerro para 
transformar ele em um boi, o importante é como e quando 
este chega ao abate. Nós temos que entregar um animal 
novo com qualidade e com acabamento. Não dá para ter 
um boi que começa a depositar gordura com 27@. Essa 
genética do Adir, com a qual temos um convênio e traba-
lhamos muito atualmente, é o tipo que encaixa na nossa 
proposta. Com 20@ ou 21@, as peças estão padronizadas 
e a carcaça está pronta com a cobertura de gordura ideal”, 
avalia o responsável pela compra e engorda de 100 mil be-
zerros por ano.

Antônio Zanatta, diretor técnico da Associação Brasi-
leira dos Criadores de Gir (AssoGir) e também criador, 
concorda que há o risco de um grande retrocesso na evo-
lução do plantel nacional. “Temos ferramentas disponíveis. 
Você pode pegar um rebanho que só teve avaliação feno-
típica, ou seja, que nunca teve nada mensurado em termos 
de ganho de peso, e identificar os de melhor Área de Olho 
de Lombo (AOL), que tem uma correlação enorme com 
volume de carcaça, e esse animal passaria isso à sua progê-
nie, pois é uma característica de alta herdabilidade. Outra 
característica é a cobertura de gordura. Animais com faci-

Paulo Leonel, da Estância 2L

José Luiz Junqueira Barros, criador, presidente da AssoGir
e membro do Conselho Consultivo da ABCZ 

Criador Antônio Renato Prata, da Prata Agropecuária
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lidade em acumular gordura produzem filhos mais pre-
coces sexualmente, o marmoreio dá mais sabor à carne 
e valor agregado ao produto, e assim por diante. Existem 
muitos animais com excelente potencial, que poderiam 
contribuir em muito para a pecuária nacional e que estão 
sendo subutilizados em razão das tais barreiras, que não 
permitem sua utilização em massa. Esses touros poderiam 
inclusive aumentar a variabilidade genética das popula-
ções, diminuindo a endogamia e aumentando a variabili-
dade gênica dos rebanhos. Leis são boas, mas, ao longo do 
tempo, devem ser atualizadas e adequadas às necessidades 
que surgem”, afirma.

Outro girista tradicional que engrossa o coro dos críti-
cos da questão é o Melhor Criador e Melhor Expositor da 
ExpoZebu há 12 anos consecutivos. José Luiz Junqueira 
Barros é membro do Conselho Consultivo da ABCZ e 
presidente da AssoGir. “Nós já fizemos alguns estudos 
e manifestamos nosso pensamento. Eu tenho touros que 
são grandes campeões nacionais, que produzem grandes 
campeões nacionais e progênies igualmente campeãs e, 
por essa lei, eles devem ficar para trás, desprezados na se-
leção do rebanho. O criador tem todo o direito de usar a 
genética que o agrada e que acha que é boa para o rebanho 
dele. Algumas raças usam material de touros antigos, de 
quando nem existiam essas regras. Impor essas questões 
de forma burocrática, de dentro do escritório, é perigoso. 
Corre-se o risco de acontecer a mesma situação do Nelo-
re, que está sendo descaracterizado e se desmanchando”, 
opina o presidente da AssoGir.

O criador Antônio Renato Prata, da Prata Agropecu-
ária, de Presidente Prudente (SP), tem o mesmo pensa-
mento. O zebuzeiro de 90 anos, que é um dos pioneiros 
da raça brahman e também cria nelore mocho, resume a 
questão com poucas palavras. “Acho que o Ministério não 
tem que se envolver nesse tipo de processo. O comprador 
deve decidir o que comprar. Simples assim”, finaliza o se-
lecionador conhecido como “Pratinha”.

O presidente da ABCZ, Arnaldo Manuel de Souza 
Machado Borges, esteve em Brasília (DF) no início de 
agosto, onde se reuniu com a Ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Entre outras 
pautas estava a certificação zootécnica para liberação da 
comercialização de sêmen de touros PO que não pos-
suem avaliação oficial em programas de melhoramento. 
“A Ministra tem amplo conhecimento sobre o nosso setor 
e isso facilita muito o nosso acesso ao Ministério e, prin-
cipalmente, favorece as tomadas de decisões importantes 
para o agronegócio brasileiro. Ela entendeu as demandas 
e afirmou que passará a analisá-las com dedicação”, conta. 



#pecBR | AGOSTO/SETEMBRO 201972

RAÇA

Tradicional criatório 
Los Mochos Blancos 

de Goya é reconhecido 
internacionalmente através 
do criterioso e apaixonado 

trabalho de Juan Carlos 
Wasmosy e família, 

desenvolvido no Paraguai e 
no Brasil

que ultrapassa 
Paixão

fronteiras
P ecuarista, empresário, engenheiro e 

político, Juan Carlos María Wasmosy 
Monti é uma personalidade histórica no 
Paraguai. Querido no país pelos feitos de 
sua trajetória, ele completou 80 anos em 

2018 com muita história para contar. Pri-
meiro presidente eleito democraticamente 
no Paraguai desde 1811, Juan Carlos go-

vernou de 1993 a 1998. Porém, sua principal voca-
ção sempre foi a pecuária, que antecedeu e prece-
deu a política em sua vida. Trabalhada com esmero 
na Agropecuária do Norte, no Paraguai, e na Goya 
Agropecuária, no Brasil, em Bela Vista (MS), a ati-
vidade se tornou protagonista na história dele e de 
sua família. 

As propriedades são dedicadas quase que inte-
gralmente à seleção do nelore mocho, tendo uma 
pequena porcentagem de nelore padrão, e carrega 
hoje a tradicional marca Los Mochos Blancos de 
Goya, que acaba de completar 30 anos de excelên-
cia na seleção. Mas, antes de se tornar um dos prin-

ARQUIVO PESSOAL
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cipais selecionadores da raça, muito chão foi percor-
rido. Tudo começou em 1979, quando Juan Carlos 
iniciou seu plantel nelore mocho na Estância Santa 
Tereza, no Paraguai. Algum tempo depois, em 1986, 
ele fez a primeira aquisição da genética brasileira. O 
pecuarista visitou Presidente Prudente, município no 
interior de São Paulo, onde conheceu o trabalho dos 
selecionadores como Geraldo Ribeiro, Pratinha e Rui 
Terra. Comprou 1,7 mil novilhas nelore mocho da 
fazenda Estância Esmeralda, levou todas para o Pa-
raguai, e se apaixonou ainda mais pela raça. 

Em 1996, iniciou uma parceria com o amigo Oví-
dio Miranda Brito, renomado pecuarista brasileiro 
que o ofereceu todo seu gado cabeceira, a nata de 
seu plantel à Juan Carlos, que não perdeu a oportu-
nidade. Comprou desta vez 300 novilhas de genética 
superior daquele tradicional plantel.  Os animais fo-
ram levados em um primeiro momento para Ubera-
ba (MG), na Fazenda Xangrila, propriedade do seu 
grande amigo, o conhecido doutor João Gilberto Ro-
drigues da Cunha. Após dois anos, o pecuarista do 
Paraguai decidiu que era hora de fincar raízes em 
solo brasileiro. Em 1998, adquiriu uma fazenda 
em Bela Vista (MS), para onde levou o gado 

Juan Carlos com o touro 1884 da Goya, 
Grande Campeão na Expo Nacional do Paraguai, 
touro com muitos filhos premiados, que continua 

produzindo aos 11 anos, inclusive através de monta
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que até então estava em Uberaba. Nascia no Brasil a 
Goya Agropecuária. 

Desde então, o criatório não parou com os inves-
timentos em genética e tecnologia, aumentando cada 
vez mais sua relevância na pecuária dos dois países, 
produzindo sempre animais de ponta.  Na Fazenda 
Santo Antônio, em Bela Vista, fica concentrado todo 
gado de pista do Brasil. No Paraguai são produzidos 
os touros reprodutores, vendidos permanentemente 
para suprir o mercado de produção de carne no país. 

“Temos a feliz certeza de estarmos dando conti-
nuidade ao grande trabalho da Marca OB, legado de 
nosso amigo Ovídio Miranda Brito, berço do nelo-
re mocho. Prova disso é que ele mesmo adquiriu da 
Goya um embrião da Campeã Boyna TE, que deu 
origem ao recorde mundial de preço da raça, a no-
vilha Esperança OB, vendida no Leilão 3B, em São 
Paulo, por 

R$535 mil ao casal Atina Onassis e Doda”, con-
ta Juan Carlos. Com essa produção de excelência, a 
Goya segue sendo destaque nas mais disputadas pis-
tas de julgamento no Brasil e no Paraguai, tendo uma 
coleção de premiações pelos seus Grandes Campe-
ões, além dos títulos de Melhor Criador e Melhor Ex-
positor em inúmeras exposições. 

Entre os animais mais cobiçados da seleção esta a 
fabulosa matriz Fábula da Goya, filha do Evereste da 
Santa Marina em Saudade da Goya. Primeira Campeã 
Baby da raça nelore mocho aos seis meses de idade 
na Pec Show, em Barretos (SP), conseguiu a trípli-
ce coroa de forma inédita na historia da Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), com o tri-

Ovídio Brito, Juan Carlos e Bruno

Sr. Porto, Juan Carlos, João da Goya e Dr. João Gilberto

João da Goya e Bruno Wasmosy

RAÇA
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-grande campeonato seguido na sagrada pista da Expo-
Zebu em 2005 e 2006, e na pista da Expoinel em 2005. 
A excelente matriz encerrou sua carreira em pista como 
Matriz Modelo, coroada na ExpoZebu 2009, tornando-
-se um animal icônico para seleção. Depois disso ainda 
completou o currículo conquistando o título máximo 
na maior feira indoor da América Latina, a Feicorte, 
em São Paulo (SP). Eternizando essa história de vitó-
rias, Fábula foi reconhecida mundialmente e virou até 
selo comemorativos dos Correios.  Até os dias atuais, a 
matriz continua sendo uma incomparável campeã, mãe, 
avô e bisavô de campeões nacionais e internacionais e 
recordistas mundiais, continuando a contribuir com a 
evolução da pecuária sul-americana. 

“É um animal espetacular. Digo que a Fabula da 
Goya é um exemplar quase perfeito. É muito raro con-
seguir um exemplar como ela, que alia racial, produ-
tividade, progênies consistentes, e em pista conseguiu 
ganhar tudo que foi possível. Um exemplar abençoado. 
Somos gratos por ela ter nascido em nosso criatório. 
com uma genética eficiente, o que é difícil encontrar em 
um animal”, diz Bruno Wasmosy, filho de Juan Carlos 
ele que conduz a seleção ao lado de seu pai. O sucessor, 
que atualmente é vice-presidente da Associação Para-
guaia de Criadores de Nelore (APCN), finaliza dizendo 
que tem muito orgulho em estar dando continuidade à 
seleção de sucesso iniciada por seu pai. 

“Hoje temos um rebanho de genética padronizada, 
que fica de igual para igual com os melhores rebanhos 
brasileiros, o que nos deixa com a sensação de dever 
cumprido e uma enorme felicidade”, finaliza Juan Car-
los, que é, na definição dele mesmo, “um engenheiro 
por formação e um pecuarista por vocação”. 

Família Goya Brasil

Nelorista Dalila Botelho, do Nelore DaCar, com Juan Carlos Wasmosy Monti

Equipe Goya recebendo premiaçãopelo Reservado Grande Campeão da 
ExpoZebu de 2015, Moscou FIV da Goya

Beto Mendes entrega premiação para João da Goya e 
Juan Carlos na Nelore Fest 2006
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Pesquisa mostra que a util ização do sêmen refrigerado, ao invés do 
convencional congelado, pode aumentar as taxas de prenhez

DIVULGAÇÃO

Congelado ou 
refrigerado?

RAÇA
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muitos procedimentos. Esses processos lesio-
nam algumas delas e cerca de 50% do lote acaba 
perdendo a viabilidade. “Muito do material que 
temos dentro de uma palheta é perdido por cau-
sa do procedimento”, conta. Para contornar o 
problema, a equipe passou a investigar a viabili-
dade do sêmen refrigerado. O desafio envolveu 
a determinação da temperatura em que o sêmen 
deveria ser mantido, por quanto tempo poderia 
ser conservado após a coleta e outros fatores.

É importante lembrar que a utilização do 
sêmen refrigerado requer um profissional qua-

esquisadores obtiveram melhoras 
significativas ao utilizar o sêmen 
refrigerado na inseminação arti-
ficial bovina em comparação aos 
gametas congelados. O trabalho 
foi feito pela Embrapa no Pantanal 

com a participação da Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz da Universidade de São 
Paulo (Esalq/USP). Os cientistas constataram 
um aumento de dez pontos percentuais nas ta-
xas de prenhez. 

“Ou seja, em vez de atingir 50% de prenhez 
após a inseminação, que era o previsto, com o 
uso do sêmen refrigerado chegamos a 60%, ob-
tendo 20% de bezerros a mais com essa técnica”, 
conta a pesquisadora Juliana Corrêa Borges Sil-
va, da Embrapa Pantanal. As primeiras pesquisas 
coletaram o sêmen de três touros melhoradores 
em uma propriedade próxima a Corumbá (MS) 
e o levaram, refrigerado a cinco graus, de avião a 
uma fazenda no município de Pantanal do Paia-
guás, no mesmo estado, para usá-lo na insemina-
ção das fêmeas 24 horas após a coleta.

O estudo comparou cerca de 400 bovinos 
sob essas condições. Outras 400 vacas foram 
inseminadas com protocolos regulares, utili-
zando sêmen congelado dos mesmos animais. 
“Tivemos 49,9% de prenhez com o congelado 
e 59,9% com o refrigerado. É um número bem 
significativo”, atesta a cientista da Embrapa.

E por que funciona? De acordo com Juliana, 
o sêmen refrigerado é colhido, diluído e manti-
do a uma temperatura de cinco graus até o mo-
mento da inseminação. Já o congelado, aplicado 
frequentemente em biotécnicas como a insemi-
nação artificial em tempo fixo (IATF), é colhido 
e mantido a -196 °C até seu uso. Na IATF, pro-
grama-se a inseminação de várias fêmeas em um 
mesmo período. Para a pesquisadora, o aumento 
das taxas de prenhez obtidas com o sêmen re-
frigerado ocorre pela preservação da membrana 
plasmática do espermatozoide, que sofre varia-
ções menores de temperatura em relação ao con-
gelado, aumentando, assim, sua viabilidade.

A pesquisadora explica ainda que, para que 
o sêmen congelado chegue à temperatura de 
196°C negativos do nitrogênio e seja descon-
gelado depois a 37 graus, as células passam por 

P
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lificado, assim como o trabalho com outras biotécnicas 
aplicadas nos rebanhos bovinos. Portanto, avaliar ques-
tões relacionadas à disponibilidade de profissionais ca-
pacitados é fundamental para que o investimento tenha 
sucesso. “Para se trabalhar com a própria IATF é pre-
ciso estrutura e pessoal qualificado para aplicar os hor-
mônios ou inseminar os animais. É um nicho de merca-
do para o veterinário de campo que faz essa IATF, por 
exemplo. Ele já vai estar na fazenda para a inseminação; 
se treinar para manipular o sêmen dessa maneira, pode 
coletar o material, agregar valor ao seu trabalho e ainda 
aumentar a taxa de prenhez do rebanho que atender”, 
recomenda Juliana. 

Logística também é um fator importante, mas, a 
pesquisadora assegura que o uso do sêmen refrigerado 
demanda poucas exigências para sua efetividade. Prova 
disso foi o sucesso da sua aplicação na região do Panta-
nal, que por vezes oferece dificuldade de acesso às pro-
priedades e aos animais em função da grande extensão 
das fazendas. “Uma vantagem da técnica é que, como 
você não congela o material, não temos as desvantagens 
do descongelamento. Tiramos as palhetas da caixa, que 
chegaram a cinco graus, e já montamos o aplicador. Não 
colocamos na água para descongelar. Por isso, o proces-
samento é mais simples”.

As pesquisas com a equipe da Embrapa Pantanal fo-
cam, agora, na relação entre a longevidade do período 
de resfriamento e as taxas de prenhez, investigando fa-
tores relacionados à durabilidade do material. “Após o 
resultado satisfatório do sêmen refrigerado, utilizamos 
e comparamos o sêmen com 24 e 48 horas de resfria-
mento. Esses experimentos foram realizados durante a 
estação de monta 2017/2018”, conta a cientista. Até o 
momento, os pesquisadores não verificaram diferenças 
significativas nas taxas de prenhez entre os materiais 
nesses intervalos. “Isso é muito bom, pois mostra que, 
se usarmos o sêmen em até 48 horas depois de ser pro-
cessado, manteremos a prenhez”, finaliza.
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Master LP
Maior período de proteção 
é mais tempo para o 
rebanho ganhar peso.
Com grande cobertura de ação e 4% de 
Ivermectina, Master LP combate parasitas 
internos, auxilia no controle dos parasitas 
externos e contribui para o aumento da 
produtividade. Por tudo isso, oferece a 
maior concentração de resultados.

Master LP faz parte da Campanha Pecuária de Amor, 
que reverte parte do valor das vendas nas lojas 
participantes para o Hospital de Amor.

Nova 
embalagem

App Ourofino
Dicas, vídeos e uma exclusiva 
calculadora para ajudar no 
seu manejo. Mire a câmera
do celular aqui e instale! 

Campanha válida até dez/2019. 
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Tabapuã é protagonista de pesquisa sobre características indicadoras de 
ferti l idade e precocidade em bovinos

DIVULGAÇÃO E JADIR BISON

Fértil e 
precoce

RAÇA
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melhoramento genético animal 
com foco na eficiência repro-

dutiva ainda não está em tanta 
evidência como poderia, grande 
parte em razão do longo período 

necessário para avaliação do de-
sempenho nesse sentido e a baixa herdabilidade 
desse tipo de característica no passar das gerações. 
Por isso, nem sempre as particularidades reproduti-
vas são melhoradas concomitantemente com as de 
caráter produtivo.

De acordo com a professora da mineira Univer-
sidade Federal de Lavras (Ufla) Sarah Laguna Con-
ceição Meirelles, o rebanho brasileiro na atualidade 
é constituído por animais altamente especializados 
para produção, mas que nem sempre apresentam 
um desempenho reprodutivo adequado. “O reba-
nho brasileiro precisa de animais reprodutivamente 
mais eficientes para que a produção seja cada dia 
mais rentável aos produtores. O melhoramento 
animal pode ser aplicado com a utilização de in-
dicadores fáceis, baratos e práticos”, explica Sarah, 
que também é coordenadora do laboratório de 
Biologia Molecular e do departamento de melho-
ramento genético do rebanho tabapuã do Departa-
mento de Zootecnia da Ufla.

Tendo como foco essas características, a Uni-
versidade tem desenvolvido trabalhos com o in-
tuito de selecionar, de forma precoce, indivíduos 
reprodutivamente superiores em ambos os sexos, 
através da utilização de marcadores práticos e de 
baixo custo. As primeiras pesquisas foram promo-
vidas com 52 fêmeas da raça na Fazenda Coca, de 
propriedade do pecuarista Alderico Pinheiro de 
Campos, em São Francisco de Paula (MG). 

Posteriormente, com o intuito de aumentar o 
número de animais avaliados e, consequentemen-
te, a acurácia da pesquisa, quatro fazendas de refe-
rência na seleção do tabapuã foram convidadas a 
participar, acrescentando 590 fêmeas para análise. 
Foram elas as tradicionais fazendas: Rodeio Gaú-
cho, Água Milagrosa, Quatro Irmãs e Chapadão. A 
equipe também já está estudando a raça brahman e 
pretende incluir outras raças no trabalho, mas esco-
lheu o tabapuã para iniciar as pesquisas tendo em 
vista o seu bom desempenho reprodutivo e a cres-
cente ascensão da raça no país. 

Para se ter uma ideia da precocidade do ta-
bapuã, na Fazenda Rodeio Gaúcho, em Araruama 
(RJ), as fêmeas são desafiadas a emprenhar nos pri-
meiros 15 a 24 meses de vida. “O tabapuã é ideal 

para esse estudo sobre fertilidade, pois essa é uma 
das principais características selecionadas desde o 
surgimento da raça. E até hoje os criadores selecio-
nam fertilidade, sabendo de sua importância para 
o rebanho nacional”, afirma Márcio Gregg, diretor 
da Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã 
(ABCT) que conduz o trabalho de seleção da pro-
priedade juntamente com seu pai, Bruno Gregg, 
que cria a raça há mais de 20 anos. 

E como selecionar?
De acordo com a pesquisadora Sarah e o pro-

fessor José Camisão de Souza, que também partici-
pa da pesquisa, um dos métodos mais comuns para 
identificar a fertilidade de uma fêmea, por exemplo, 
é analisar o tamanho de suas estruturas reproduti-
vas. “A genitália externa (vulva) pode ser um marca-

O
Sarah Laguna Meirelles, professora e coordenadora do laboratório de 
Biologia Molecular da Ufla

Os pecuaristas da Fazenda Rodeio Gaúcho Bruno Gregg e seu filho 
Márcio Gregg, diretor técnico da Associação Brasileira dos Criadores 
de Tabapuã (ABCT)



#pecBR | AGOSTO/SETEMBRO 201982

dor de fácil mensuração que possui associação com índices 
reprodutivos, indicando que fêmeas de maior largura vulvar 
sejam mais eficientes na reprodução”, explicam. 

Outro marcador de fertilidade que vem sendo ampla-
mente investigado em fêmeas é a concentração do hormô-
nio anti-mulleriano (AMH), que atua como um indicador 
de maior reserva folicular ovariana. Esse hormônio pode 
ser mensurado apenas uma vez durante qualquer fase do 
ciclo reprodutivo do animal, e pode predizer com preci-
são a reserva folicular ovariana. Desta forma, com apenas 
um exame de sangue é possível selecionar fêmeas jovens 
quanto à sua capacidade reprodutiva tendo vista a predição 
da sua vida reprodutiva. Porém, efeito da concentração do 
AMH no desempenho reprodutivo ainda é pouco estuda-
do e mais pesquisas precisam ser realizadas. 

 “As mensurações da genitália e das estruturas repro-
dutivas (ultrassonografia ovariana, avaliação dos registros 
reprodutivos) e da concentração do AMH foram realizadas 
de forma mais intensa na raça tabapuã devido ao maior 
número de animais avaliados até o momento, entretanto, 
pesquisas em outras raças já foram iniciadas”, afirma Sarah.

Após a avaliação dos dados obtido, foi constatado que 
a largura vulvar é um bom indicativo de maior reserva foli-
cular ovariana e melhores índices reprodutivos, além de ser 
associada às maiores concentrações de AMH. “Desta for-
ma, a utilização da largura vulvar como método de seleção 
das fêmeas zebuínas deve continuar sendo investigada para 
que possamos comprovar a eficiência de utilização dessa 
medida.  Além do mais, o AMH foi associado ao maior su-
cesso nas biotecnologias reprodutivas como maior número 
de embriões produzidos via produção in vitro de embri-
ões”, explica a professora da Ufla.

Pesquisa em machos
Em se tratando de machos, as pesquisas desenvolvidas 

visam buscar marcadores que possam indicar precoce-
mente o potencial reprodutivo dos touros, antes mesmo 
da incidência da puberdade para acelerar a velocidade do 
melhoramento genético. “A circunferência escrotal (CE) 
destaca-se por ser de fácil mensuração, alta herdabilidade e 
repetibilidade, além de possuir correlação positiva com ca-
racterísticas qualitativas e quantitativas do sêmen, peso cor-
poral e idade à puberdade de machos e fêmeas. Além disso, 
também pode ser indicativo de maior precocidade sexual”. 

Além dessa característica, o hormônio utilizado como 
marcador de fertilidade para fêmeas (o AMH) também 
pode ser um indicativo de precocidade sexual em machos. 

“É sabido que, durante a puberdade, a expressão do AMH 
é negativamente regulada por hormônios androgênicos 
como a testosterona. A expressão reduzida de AMH está 
intimamente relacionada com o aparecimento da produ-
ção seminal”, diz Sarah. Ou seja, o hormônio pode ser um 
marcador eficiente da precocidade sexual, possibilitando a 
seleção de touros antes mesmo de eles entrarem em idade 
reprodutiva.

Os estudos vão continuar na Ufla, e o objetivo é au-
mentar o número de animais e as raças envolvidas para 
que se possa comprovar a utilização desses métodos. O 
pecuarista que tem intenção de promover o melhoramento 
genético do rebanho com foco na identificação precoce de 
fêmeas e machos com maior potencial reprodutivo pode 
se juntar aos estudos que tem como objetivo encontrar 
marcadores práticos e baratos que possam ser utilizados 
como ferramentas no processo de seleção para superiori-
dade reprodutiva. 

As fazendas interessadas em participar do projeto atra-
vés de parceria podem entrar em contato com a professo-
ra pelo e-mail sarah@ufla.br e obterem mais informações. 
Os pecuaristas parceiros arcam com os custos da ida da 
equipe da Ufla à propriedade e dos materiais utilizados, 
assim como o transporte das amostras de sangue para o 
laboratório de análise, em São Paulo (SP). O custo estima-
do para compra dos materiais é de R$80 por animal. “Além 
desses custos, a parceria se firmará via uma fundação e terá 
um custo de administração do recurso por volta de 10%”, 
esclarece Sarah. 

RAÇA
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raçadores
Preparo de 

Qual a maneira ideal de conduzir o preparo dos touros reprodutores 
para comercialização e adaptação aos sistemas produtivos onde serão 

inseridos? Publicação resultante de estudo brasileiro mostra boas práticas

DIVULGAÇÃO E KADIJAH SULEIMAN

RAÇA
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Q uando um touro de grande valor 
genético é transferido de uma pro-

priedade para outra, alguns cuida-
dos são necessários. É essencial ga-

rantir a sanidade e o bem-estar animal 
para que as capacidades reprodutivas e 

funcionais do exemplar não sejam pre-
judicadas. Afinal, nenhum produtor quer 

que o futuro do seu rebanho seja prejudicado por conta 
de um raçador que não foi corretamente adaptado. 

Pensado nesse desafio, uma das principais indústrias 
de nutrição animal do Brasil, a Connan, em parceria com 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa) e o Programa Geneplus, desenvolveu uma publica-
ção intitulada “Procedimentos para preparo de touros 
para comercialização e adaptação aos sistemas produ-
tivos”. A obra está disponível on-line gratuitamente 
(infoteca.cnptia.embrapa.br) e busca proporcionar aos 
criadores e produtores de gado de corte orientações 
sobre procedimentos alimentares no preparo de touros 
para comercialização e adaptação dos animais aos siste-
mas de produção, onde serão postos em serviço.

“O material, que foi desenvolvido em conjunto, 
orienta a definição de planos nutricionais que visam 
diminuir o custo da produção de touros, minimizar 
problemas de casco, de ordem digestiva e de qualidade 
seminal, além de produzir reprodutores com adequada 
aparência para a comercialização”, explica o gerente téc-
nico e de Marketing da Connan, Marcio Bonin. Com 
sede em Boituva (SP) e filiais em Campo Verde (MT) e 
São Gabriel D’Oeste (MS), a Connan iniciou suas ativi-
dades em 2004, dirigida pelos engenheiros agrônomos 
Fernando Penteado Cardoso Filho e Eduardo Penteado 
Cardoso, filhos do conhecido Fernando Penteado Car-
doso, fundador da empresa de adubos Manah. 

O público-alvo são os criadores, produtores de gené-
tica e produtores comerciais de gado de corte, usuários 
de genética superior. A obra contém orientações apro-
fundadas sobre procedimentos alimentares para o pre-
paro de touros, e também poderá servir como referência 
para técnicos e consultores, autônomos ou da indústria, 
que prestam serviços de orientação nutricional de reba-
nhos de seleção. O documento orienta a definição de 
planos nutricionais com os quais se espera diminuir o 

custo da produção de touros, minimizar problemas de 
casco, de ordem digestória e de qualidade seminal, bem 
como produzir reprodutores com adequada aparência 
para a comercialização, procurando também adequar 
a adaptação dos touros comercializados aos diferentes 
sistemas de produção, de forma que apresentem bom 
desempenho reprodutivo e adequada manutenção no 
rebanho ao longo do ano.

Rodrigo Gomes, um dos pesquisadores envolvidos 
na formatação da parceria e na elaboração da obra, o 
zootecnista da Embrapa Campo Grande (MS), afirma 
que tais parcerias amplificam a atuação da instituição, 
auxiliando a colocar no campo o que é construído pela 
Embrapa. “Outro benefício é unir diferentes habilida-
des e experiências para trabalhar problemas cada vez 
mais complexos. Além de materializar o conhecimento 
em formato acessível, como o impresso, preferido por 
muitos produtores”, finaliza.

Pesquisador Rodrigo Gomes



#pecBR | AGOSTO/SETEMBRO 201986

VEM AÍ : 

Mais uma vez comemorando a 
união das raças zebuínas, quatro 

exposições serão promovidas 
simultaneamente em setembro, 
no Parque Fernando Costa, em 

Uberaba (MG)

CAROL PAULINO E CARLOS LOPES

D
ia 19 começa a Expoinel Nacio-
nal, promovida pela Associação 
dos Criadores de Nelore do Brasil 
(ACNB). Em seguida, no dia 22 
começa a Exposição do Gir Lei-
teiro (ExpoGil), promovida pela 
Associação Brasileira dos Criadores 
de Gir Leiteiro (ABCGil). No dia se-
guinte (23) começa a ExpoBrahman, 

feira oficial da Associação dos Criadores de Brahman 
do Brasil (ACBB), e no dia 26 inicia e Expo Guzerá, 
promovida pela Associação de Criadores de Guzerá do 
Centro-Sul. Todas elas seguem até o dia 29 de setem-
bro. 

O gerente executivo da ACNB André Locateli re-
força o convite para os criadores participarem de mais 
uma edição da Expoinel. “Os julgamentos acontecerão 
de 23 a 28 de setembro, sendo os grandes campeona-

EXPOINEL NACIONAL, 
EXPOBRAHMAN, EXPOGIL

E EXPO GUZERÁ

RAÇA
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tos realizados no dia 28. A Expoinel 2019 tem grande pro-
gramação, com julgamentos, leilões e o Simpósio Nelore A 
Carne do Brasil”, conta. 

A ExpoBrahman 2019 comemora sua 15ª edição e o ani-
versário de 25 anos da primeira importação da raça para o 
país. Nesse clima de comemoração, o pecuarista e presiden-
te da entidade Paulo Sérgio Scatolin está comprometido em 
manter as boas discussões técnicas e oportunidades de bons 
negócios, em meio ao clima de confraternização que “só os 
brahmistas sabem construir”. 

A comercialização ficará por conta de mais um Shopping 
Brahman, ferramenta criada para disseminar a boa genética 
da raça e fomentar o surgimento de novos criadores, que 
nesse ano disponibilizará mais uma vez animais avaliados 
e campeões de pista. A organização técnica promete trazer 
bovinos que traduzem toda a evolução do melhoramento 
realizado no Brasil, hoje responsável por inserir a raça na 
pauta de exportações da bovinocultura de corte. “Precisa-
mos fazer justiça a este momento importante do brahman, 
quando seus criadores, novos ou tradicionais, voltam a se 
reunir em torno dos seus eventos com entusiasmo e satisfa-
ção”, reforça Maria De Lamare, gerente executiva da ACBB. 

Sempre sintonizada com o mercado internacional da 
América do Sul e do mundo, a ACBB ainda convidou a As-
sociação de Criadores de Brahman do Paraguai, anfitriã do 
próximo Congresso Mundial da raça, a ser realizado em 2020, 
para participar do evento. Fechando a programação, no sába-
do, dia 28, acontecerá a escolha dos grandes campeões da 
ExpoBrahman, tanto os avaliados a campo como na pista.
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RAÇA

Terceira edição do concorrido Leilão Encontros será promovida em 

Brasília, e promete ser o evento do ano 

DIVULGAÇÃO

M
uita genética de ponta e os maiores 
selecionares do país estarão reuni-

dos em Brasília (DF) na noite de 2 
de outubro de 2019 para um even-

to que ficará na memória da família 
nelorista. É o 3º Leilão Encontros, 

organizado pelo tradicional pecuarista 
de Manaus (AM) Aciole Castelo Branco Maués e pelo go-
vernador do Distrito Federal e também pecuarista Ibaneis 
Rocha. A ideia é reunir forças para reanimar o mercado 
de leilões de elite na cidade, que já foi muito famosa pelos 
seus grandes e luxuosos remates. A expectativa é entrar 
para história e inaugurar uma nova época de prosperidade 
para pecuária seletiva em Brasília. 

Por isso, Aciole atendeu ao pedido de Ibaneis e aceitou 
o desafio de promover o Leilão Encontros fora de seu es-
tado natal, o Amazonas. Conhecido pela sua receptividade 
e costume de promover remates memoráveis, Aciole ga-
rante que o evento vai encantar e surpreender os convida-
dos com a genética selecionada em seu plantel e nos dos 
convidados.  Ibaneis aposta na experiência do dele, tanto 
que o primeiro exemplar da raça adquirido por ele veio da 
genética do criatório de Aciole. A escolhida foi vendida 
em 2018, no Leilão Sampa: 50% da bezerra Seleta FIV 
TAJ, animal que Ibaneis comprou inaugurando a entrada 
do governador para a família nelorista e reforçando a fama 
do selecionador amazonense de atrair investimentos para 
raça. 

Marcado para as 21 horas no glamoroso e históri-
co Brasília Palace, o leilão conta com a SAP Assessoria 
para selecionar os melhores lotes que serão disputados 
por compradores do país inteiro, a Programa Leilões para 
conduzir as negociações (que prometem ser acirradas) e 
transmissão pelo Canal Rural e Remate Web. Os lotes ain-
da estão sendo selecionados, mas os já confirmados dão 

a dimensão da qualidade que será oferecida. “Vamos dis-
ponibilizar a melhor genética do Brasil”, garante Aciole, 
proprietário da Taj Mahal. 

Um dos lotes mais disputados será o embrião da Mem-
beca TN TAJ com Kayak, uma combinação genética cam-
peã. A matriz da Taj Mahal é considerada um tesouro da 
raça por conta dos vários filhos campeões, e em 2018 foi 
doada por Aciole para o beneficente Leilão do Instituto 
de Neymar, onde a fêmea foi o grande destaque. Somente 
com a venda de embriões, Membeca já rendeu mais de R$ 
1,2 milhão. Além do embrião dela, também serão ofer-
tados outros com combinações genéticas comprovadas. 
Entre eles, embriões da Taberna, Lakota, Tajayama, Itália, 
Farusca, Cartilha 4 e Lakshimi, todas inseminadas do pro-
vado touro Landau. Também serão ofertados animais nas-
cidos, como uma bezerra progênie da Parla AJJ x Landau, 
que demonstra muito padrão racial desde o nascimento. 
Tudo isso e muito mais está sendo selecionado com muito 
critério para que esse remate bata todos os recordes das 
edições anteriores e entre para história. Por isso, coloque 
na agenda: próximo dia 2 de outubro, às 21h, 3º Leilão 
Encontros. 

para entrar na história

Ibaneis Rocha e Aciole Castelo Branco Maués



AGOSTO/SETEMBRO 2019 | #pecBR 89

2  d e  O u t u b r o  -  q u a r ta - f e i r a  -  2 1 h

B r a s í l i a  -  D F

B R A S í L i a  P A L A C e  H O T E L

Agência Fotos Sociais Fotos Promotor Informações e Reservas

Icléa
(43) 98802-5134

Silvia
(43) 98811-0163

(43) 3026-7777 (92) 3584-3338

(61) 33193543

Realização

(43) 3373-7077

Transmissão Exclusiva Retransmissão

CADASTROS E LANCES
(43) 99186-8139 (34) 98401-1526(43) 98406-1109

Assessorias

Z E Z Ã O
a s s e s s o r i a

Agência de Turismo

SHTN Trecho 01 Conjunto 01
Setor de Hotéis e Turismo Norte

Brasília - DF 70800-200

Hospedagem sugerida

(43) 3373-7000



#pecBR | AGOSTO/SETEMBRO 201990

Missão indiana visita Brasil e se interessa pela genética da raça

JADIR BISON

De olho no sindi

D iferentemente da maioria dos ze-
buínos, que tem origem indiana, o 
sindi originou-se no Paquistão, país 

vizinho da Índia. Nem por isso a raça 
é menos conhecida pelos indianos. O 

que eles desconheciam, até agora, era a 
qualidade genética da raça inserida no 
rebanho brasileiro. Ao menos foi o que 

afirmou o pecuarista indiano Ajaypal 
Singh Aswal, criador de sindi que visitou o Brasil esse ano 
juntamente com uma comitiva de oficiais do governo de lá. 

O objetivo da visita foi o interesse daquele país em conhe-
cer a pecuária brasileira e suas tecnologias. A comitiva visitou 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
a Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), cen-
trais de genética e várias propriedades rurais. Entre elas, a 
Fazenda Bom Jesus, localizada no município de Veríssimo 
(MG), que se dedica à seleção do sindi. Anfitrião da pro-
priedade, presidente da Associação Brasileira dos Criadores 
de Sindi (ABCSindi) e vice-presidente da ABCZ, Ronaldo 
Andrade Bichuette participou da recepção da comitiva na 
ABCZ e depois recebeu a comitiva na fazenda.  Foi nessa 
ocasião que o criador de sindi Ajaypal Singh demonstrou 
muito interesse pela qualidade dos animais que viu. 

“É gratificante ver como o zebu brasileiro impressiona 
positivamente o pessoal que vem da Índia. O olhar de ad-
miração, assim como os elogios de um criador de sindi que 
diz ter cerca de 700 matrizes na Índia, dá satisfação para o 
criador brasileiro. Afinal, eles estão na origem das raças mais 
puras, fazem parte da história natural dessa espécie. Eles 
também falaram sobre como nós incrementamos o desem-

penho das raças indianas aqui”, conta Ronaldo, que sele-
ciona sindi há mais de uma década. “Eu tenho convicção 
de que o trabalho de melhoramento genético com base 
em metodologias científicas desenvolvido no Brasil pode 
agregar muito valor ao gado que os indianos tem atual-
mente”, afirma o criador. 

Visitando a ABCZ, o grupo formado por cinco re-
presentantes do Ministério da Agricultura do país asiático 
conheceu um pouco mais do Programa de Melhoramen-
to Genético de Zebuínos (PMGZ) desenvolvido pela 
entidade. “Há o interesse deles de uma parceria envol-
vendo o governo indiano, a Embrapa e a ABCZ para o 
desenvolvimento de um projeto de melhoramento das 
raças zebuínas leiteiras. Após essa visita eles irão enviar 
dois representantes do governo para acompanhar com 
maior detalhe o nosso PMGZ Leite. Há também um 
interesse, inclusive demonstrado em outras ocasiões, 
de importação de material genético dessas raças para a 
Índia”, destaca Arnaldo Manuel de Souza Machado Bor-
ges, presidente da ABCZ.

Durante a visita, o secretário-adjunto do Ministé-
rio da Agricultura do Governo da Índia, Mihir Kumar 
Sing, que liderou o grupo, destacou a importância do 
trabalho desenvolvido no Brasil. “O principal moti-
vo desta visita, basicamente, foi conhecer o que está 
acontecendo no setor pecuário do Brasil, quais são os 
desenvolvimentos tecnológicos que o país trouxe para 
o setor de produção de leite e carne, e também a coleta e 
gerenciamento de dados que tem sido feitos pela ABCZ, 
que está fazendo um excelente trabalho em favor da pecu-
ária”, ressalta o indiano. 

RAÇA
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RAÇA

3º  Mega Encontro do Senepol atraiu vis i tantes de todo o país 
e teve l ançamento do Sumário Genômico,  degustação de 

carne,  curso,  le i lões e mostra de animais

DIVULGAÇÃO

D
o pasto ao prato, os avanços da raça den-
tro e fora das porteiras foram apresen-

tados durante a terceira edição do Mega 
Encontro do Senepol. O principal evento 
da raça no Brasil reuniu, de 30 de agosto 

a 7 de setembro, no Parque de Exposições 
Camaru, em Uberlândia (MG), visitantes de 

todo o país que conheceram desde a qualidade dos animais 
até o sabor e a maciez da carne senepol. 

No interior do recinto, o Espaço Mundo do Senepol 
contou com uma mostra de 119 animais puros e 54 exem-
plares meio-sangue, pertencentes a criatórios de vários esta-
dos, dentre eles Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul 
e São Paulo. Segundo o presidente da Associação Brasileira 
dos Criadores de Bovinos Senepol (ABCB Senepol), Pedro 
Crosara, a demanda pela genética senepol vem crescendo, as-
sim como por informações sobre a raça. “Por isso, durante o 
Mega Encontro, realizamos o Curso PMGS para Criadores, 
que foi uma oportunidade para difundir todas as tecnologias 
disponíveis para a evolução do senepol”, conta o presidente. 
Participaram cerca de 120 pessoas, entre pecuaristas e forma-
dores de opinião de várias partes do Brasil. 

Durante os dois dias de curso, uma novidade apresentada 
foi a nova edição do Sumário PMGS de Touros, que traz, 
pela primeira vez na história da raça, DEPs Genômicas. “Os 
bancos de dados genealógicos, fenotípicos e genotípicos usa-
dos foram os mais completos e seguros possíveis para esta 
finalidade. A metodologia estatística ‘single-step GBLUP’, 
adotada para a predição da DEPs genômicas, é reconhecida, 
atualmente, como a melhor opção pela comunidade cientí-
fica internacional, sendo a eleita para as maiores avaliações 
genômicas de bovinos de corte”, explica Gilberto Menezes, 
pesquisador da Embrapa Gado de Corte. 

O professor adjunto da Unesp Araçatuba, José Fernando 
Garcia, reforça que o senepol está incorporando a genômica 

DAS DEPS GENÔMICAS 
AO SABOROSO CHURRASCO

da forma mais moderna e produtiva que existe atualmente 
no mundo e utilizando-a da forma mais correta. “O PMGS 
criou uma população de referência com mais de cinco mil 
animais que possuem, além do genoma, as informações ge-
notípicas. Com isso, através dos cálculos da Embrapa/Ge-
neplus, o programa consegue gerar as DEPS com acurácia 
muito mais elevada”, acrescenta José Fernando, que também 
é membro do Conselho Deliberativo Técnico da raça e con-
sultor da Agropartners Consulting. 

A degustação de carne foi outro ponto dentro alto. Nesta 
edição, a novidade foi a presença do grupo “As Braseiras”, 
que vem mostrando, há três anos, porque as mulheres estão 
conquistando cada vez mais espaço no universo da carne. 
“Queremos fomentar a participação das mulheres na pecu-
ária e em eventos do setor e, através disso, divulgar as boas 
práticas na criação de gado para toda a sociedade. Promo-
vemos cursos para ensinar mulheres a fazerem churrasco 
e, também, realizamos palestras e participamos de eventos 
como o Mega Encontro”, diz Carolina Barretto, pecuaris-
ta e idealizadora das Braseiras que já atuou por vários anos 
na indústria da carne no Brasil e na América do Sul. Foi a 
primeira vez que as Braseiras assaram carne de senepol e a 
experiência surpreendeu. “É uma carne muito padronizada 
e macia”, acrescenta Carolina.  

E quando o assunto é churrasco, ninguém melhor que 
o agrônomo e especialista em carnes nobres, Roberto Bar-
cellos, para trazer as novidades desse segmento que cresce 
a cada ano. “O mundo ainda não sabe que o Brasil produz 
uma das melhores carnes do mercado internacional e com 
uma diferença importante, que é a pecuária a pasto e a termi-
nação com grãos. Isso faz com que a carne tenha um sabor 
especial, sem deixar de ter as características desejadas de aca-
bamento. Muito em breve, as marcas de carne vão começar 
a exportar mais produtos de qualidade e aí será uma grande 
revolução para a pecuária nacional”, destaca Roberto.
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CARCAÇA
EFICIÊNCIA

CARNE
PRODUÇÃO . MERCADO . ARROBA

Fronteiras abertas
CARNE BRASILEIRA GANHANDO MERCADOS
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CARNE

Certificar
O Brasil  tem as condições ideais para continuar f i rme no posto de maior 

exportador mundial de carne, mas, para desbravar mais mercados 
como a China, é necessária qualidade cert i f icada

DIVULGAÇÃO

pecuária brasileira tem um rebanho de 220 milhões 
de bovinos, produção anual de 9,5 milhões de tone-
ladas e 1,3 milhão de pecuaristas trabalhando. Os nú-
meros são expressivos, e o mercado externo dá sinais 
claros de que está cada vez mais interessado na carne 
brasileira. Em 2018, as exportações brasileiras de carne 
bovina bateram um recorde histórico e fecharam o ano 
com 1,64 milhão de toneladas exportadas, volume 11% 

acima do registrado em 2017, segundo dados da Associação Brasi-
leira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). O resultado 
representa o maior volume já exportado pelo Brasil e consolida a 
posição do país como principal exportador mundial do produto. 
Foi o maior volume já exportado do alimento entre todos os países 

A

para exportar
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exportadores. Em receita, o valor alcançou US$6,57 
bilhões, crescimento de 7,9% frente ao resultado de 
2017. 

Agora, mercados estão se abrindo e reabrindo 
cada vez mais. Porém, para entrar nos melhores 
mercados é preciso qualidade certificada. Alinhar as 
novas estratégias de negócios da empresa com um 
mercado consumidor cada vez mais exigente e rigo-
roso quando o assunto é qualidade de alimentos e in-
formações sobre origem e sustentabilidade da cadeia 
produtiva não é uma tarefa simples. E o consumidor 
é o grande desafio de quem atua para garantir cum-
primento de protocolos e compromissos valorizados 
pelos clientes finais. 

Por esse motivo, o setor de certificação de produ-
tos alimentícios vem crescendo bastante no mundo 
e o mesmo deve ocorrer no Brasil, pois é uma exce-
lente saída para quem tem produtos diferenciados 
e quer ser reconhecido na ponta da cadeia com a 
chancela de uma certificadora reconhecida. Como 
é o caso da Certificação Sisbov, que chega a pagar 
até R$4 a mais por arroba ao pecuarista e que nos 
últimos anos vem trazendo lucro para toda a cadeia, 
premiando o pecuarista, valorizando os negócios 
dos frigoríficos, obtendo proteína de qualidade para 
comercialização e ganhando a confiança dos consu-
midores exigentes.

 “Sempre trabalhamos certificando o que é pro-
duzido nas fazendas, para que o produtor tenha qua-
lidade crescente no que faz, busque compradores 
exigentes e consiga vendas mais valorizadas. Perma-
necemos assim, mas com o mercado nos olhando 
diretamente. O novo consumidor quer muitas coi-
sas de nós. Rigidez nos procedimentos, ritos, nor-
mas. Quer saber como fazemos o nosso trabalho. 
Mudou quem olha a gente. E são olhos cada vez 
mais exigentes, inúmeros, e que também precisam 
de informações para entender o que eles estão con-
sumindo”, conta o responsável técnico do Serviço 
Brasileiro de Certificações (SBC), Matheus Modolo 
Witzler. A empresa é líder no mercado de fazendas 
certificadas para exportação de carne bovina à Euro-
pa e iniciou há um ano um processo de internaciona-
lização para trabalhar com produtores de frutas e ve-
getais que desejam exportar para exigentes mercados 
internacionais. Para isso, obteve a acreditação para o 

protocolo GLOBALG.A.P., criado há 20 anos para 
que os supermercados e as redes de varejo europeus 
tivessem um protocolo uniforme para a compra 
de produtos dentro e fora do continente, seguindo 
requisitos sociais de segurança alimentar, proteção 
ambiental, fomentando uma agricultura segura e 
sustentável. Hoje, esse protocolo existe em mais de 
160 países e é o de maior abrangência em alimentos 
frescos, produção animal e aquicultura.

“É uma nova etapa para o SBC. Já atuamos com 
a carne certificada que chega às gôndolas, ao consu-
midor final. Caso da Rubia Galega, uma certificação 
da indústria, com acompanhamento e avaliação da 
raça para o produto ser rotulado nos supermerca-
dos. O selo da Cadeia de Fornecimento da JBS, que 
de alguma forma vai chegar à mesma gôndola. E 
ainda com os supermercados, pois alguns dos nos-
sos clientes são eles mesmos, com o selo de Uso de 
Energia Renovável, que supermercados e indústrias 
usam no seu marketing de vendas. Agora, pisamos 
fundo para atender as necessidades dos supermerca-
dos que pedem padronização dos fornecedores atra-
vés do GLOBALG.A.P.”, complementa  Matheus. 

Atentos à tendência de certificação, em janeiro 
deste ano um grupo de produtores criou a Asso-
ciação Brasileira das Empresas de Certificação (Ab-
car), entidade integrada, em sua grande maioria, 
pelas empresas credenciadas junto ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
para a certificação de propriedades e rastreabilidade 

Responsável técnico do Serviço Brasileiro de Certificações (SBC), 
Matheus Modolo Witzler
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CARNE

de animais de produção que têm como destino a 
União Europeia através do Sistema Brasileiro de 
Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (Sis-
bov). A entidade também conta com a participação 
de certificadoras de outros protocolos e fabrican-
tes de equipamentos de identificação. São elos de 
uma cadeia produtiva importante no agronegócio 
brasileiro, responsável direto pela exportação de 
109 mil toneladas de carne in natura no ano pas-
sado somente para a União Europeia, segundo o 
levantamento realizado pela Abiec.

“A Abcar nasceu com o propósito de atuar em 
conjunto, para fortalecer a pecuária e as exporta-
ções brasileiras, atuar ao lado dos órgãos governa-
mentais e, assim, tornar mais rápidos os processos 
de atualização dos protocolos”, afirma o médico 
veterinário Luiz Henrique Witzler, presidente da 
primeira diretoria da entidade e Diretor do Serviço 
Brasileiro de Certificações (SBC). Ele possui mais 
de trinta anos de experiência no segmento e é um 
dos nomes mais respeitados quando o assunto é 
rastreabilidade, habilitação de fazendas pecuárias 
para comercializar carne bovina para a Europa e 
certificação de dezenas de produtos orgânicos co-
mercializados no mundo inteiro.

Na prática, a cadeia produtiva de alimen-
tos está cada vez mais na mira dos consumi-
dores, e um dos principais norteadores são 
as certificações. Exemplo de sucesso nesse 
sentido é a Korin, empresa que produz e co-
mercializa linhas orgânicas e sustentáveis de 
origem animal e vegetal como carne bovina, 
arroz, café, mel, entre outros, e é pioneira no 
Brasil na produção de frangos e ovos livres de 
antibióticos. O empreendimento sempre teve 
a preocupação em evidenciar os certificados 
nas suas embalagens. Essa é uma das razões 
que levaram a marca ser a mais conhecida de 
orgânicos do Brasil, segundo pesquisa com 
consumidores, encomendada pelo Conselho 
Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentá-
vel (Organis) e publicada pelo jornal Valor 
Econômico em 2017. 

Entre as certificações conquistadas pela 
Korin, está o selo Certified Humane Brasil, 
que garante que a criação animal cumpra um 
protocolo rígido de bem-estar animal, incluin-
do regras como nutrição equilibrada, abrigos, 
áreas de repouso e espaço adequado para 
manifestação dos comportamentos naturais 
de cada espécie. A empresa foi a primeira no 
Brasil a receber a certificação, no ano de 2012.

Já os bovinos, mercearia, sementes, insu-
mos agrícolas e os frangos e ovos orgânicos 
apresentam a certificação Produto Orgânico 
Brasil, que refere-se à maneira pela qual os 
produtos são cultivados e processados. Ela 
diz respeito a um sistema de produção, trans-
formação, distribuição e vendas que garante 
aos consumidores que os produtos mantêm a 
integridade orgânica que começa na unidade 
de produção. Para o diretor superintendente 
da marca, Reginaldo Morikawa, a empresa 
segue a missão voltada para a sustentabilida-
de. “A Korin produz e comercializa alimen-
tos que promovem a saúde e o bem-estar do 
consumidor, assim como a prosperidade do 
produtor, utilizando métodos produtivos que, 
gradativamente, concretizam a agricultura na-
tural preconizada por Mokiti Okada através 
de um modelo ambiental, social e economica-
mente sustentável”, conta Reginaldo. 
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Cerca de 200 pecuaristas de corte com propriedades em Goiás 
e Tocantins já abateram mais de 20 mil bovinos com carcaças 

avaliadas em programa pioneiro

DIVULGAÇÃO

eficiente
Carcaça 

O Programa de Eficiência de 
Carcaça (PEC) é uma iniciati-

va da Phibro Saúde Animal e da 
Minerva Foods com objetivo de 

fomentar as melhores práticas de 
produção para atender aos merca-

dos interno e externo. Somente no 
primeiro semestre desse ano, mais de 

20 mil bovinos foram abatidos e avaliados por pesquisa-
dores da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegó-
cios (APTA), de Colina (SP). 

O objetivo principal é produzir hoje o bovino do 
amanhã. Os animais participantes são avaliados em ter-
mos de idade, acabamento uniforme de gordura, pH da 
carne e peso da carcaça. O PEC também conta com um 
modelo de reconhecimento, valorização e divulgação das 
melhores práticas para uma pecuária eficiente e é susten-
tado pela convicção de que a padronização gera resulta-
do.  “O PEC quer reconhecer o trabalho e investimento 
dos pecuaristas, identificando os melhores perfis de car-
caça e estimulando-os a continuar entregando produtos 
de melhor qualidade”, explica Mauricio Graziani, presi-
dente da Phibro.

 “Mesmo estando no início, surpreende o número 
de pecuaristas inscritos, o que comprova que eles estão 
interessados em melhorar a qualidade das carcaças por-
que isso representa carne de padrão superior”, destaca 
Newton Teodoro, gerente de produtos para bovinos da 
empresa de saúde animal.  

Fabiano Tito Rosa, diretor de compra de gado da Mi-
nerva Foods concorda. “O programa está superando 
as expectativas tanto no que diz respeito ao número de 
pecuaristas participantes quanto em termos da qualida-
de dos animais que estão sendo abatidos. Estamos bem 
animados”, diz. 

 Com o fomento de melhores práticas de produção, 
orientações técnicas e apresentação de novas tecno-
logias, o pecuarista tem o apoio necessário das em-
presas envolvidas para produzir a desejada carne de 
qualidade superior. ”Os produtores participantes re-
cebem orientação para focar nos pontos de melhoria 
da carcaça, atingindo um novo patamar de eficiência”, 
conta Newton. 

“O PEC objetiva contribuir para a pecuária brasi-
leira atingir um novo patamar de eficiência, a partir da 
disseminação de boas práticas, integração dos vários 
elos da cadeia produtiva – criadores, indústria da carne, 
indústria de insumos e pesquisa – e apoio aos pecu-
aristas para produzir mais e melhor e, assim, atender 
às necessidades da indústria frigorífica e satisfazer as 
crescentes exigências dos consumidores finais”, fina-
liza Maurício.

CARNE

Mauricio Graziani, da Phibro, e Luís Ricardo Luz, da Minerva Foods 



AGOSTO/SETEMBRO 2019 | #pecBR 101

LEITE
NUTRIÇÃO . PRODUÇÃO . ORDENHA

Queijo de leite gir 
DESTAQUE INTERNACIONAL PARA QUEIJOS DA RAÇA ZEBUÍNA

#pecBR
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Nova normativa 

Mapa estabeleceu novas 
regras para as disputas de 
produção de leite em todo 
Brasil ,  visando preservar o 

caráter salutar das mesmas, 
mas, nem todo setor aprovou

CARLOS LOPES E DIVULGAÇÃO 

para concursos leiteiros

LEITE
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Secretaria de Inovação, Desenvolvimento 
Rural e Irrigação (SDI) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) publicou em abril a Instrução 
Normativa (IN) número 6, que estabele-
ce as boas práticas em torneios leiteiros 
“para fins de uso racional da fauna”. 
De acordo com o órgão, os princi-
pais objetivos da normativa são evitar 

abusos de animais, suprir a falta de regras, corrigir 
prejuízos causados à imagem do setor, bem como os 
econômicos gerados por concorrência desleal entre 
produtores de genética. Segundo a entidade, tais pro-
blemas foram apontados na Câmara Setorial da Ca-
deia Produtiva de Leite e Derivados.

“A IN atende a demanda da Câmara Setorial de 
2015. O primeiro passo foi formar um grupo de tra-
balho, que produziu um documento que passou por 
duas consultas públicas. Finalmente, o texto foi con-
cluído em janeiro deste ano”, explicou Mirela Eidt, 
auditora fiscal da Coordenação de Boas Práticas e 
Bem-estar Animal da SDI.

A partir da publicação do texto, todo torneio lei-
teiro deve ser autorizado previamente pelo órgão ofi-
cial de defesa agropecuária. Para obter autorização, 
os organizadores devem apresentar a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) e o plano de desti-
nação do leite oriundo do torneio.

Agora também é obrigatório que as instalações e 
equipamentos assegurem condições que promovam 
o bem-estar dos animais, considerando os seguintes 
aspectos: limpeza, controle térmico, piso que mini-
mize lesões e acesso fácil a bebedouros e comedou-
ros contendo água e alimento de boa qualidade. Fica 
estabelecido ainda que o ingresso dos animais deva 
ocorrer no mínimo 48 horas antes da primeira orde-
nha do torneio.

Fica proibido ministrar medicamentos e empre-
gar substâncias ou qualquer agente químico ou físi-
co capaz de alterar, efetiva ou potencialmente, o de-
sempenho dos animais no torneio leiteiro. Porém, a 
aplicação de ocitocina será tolerada, desde que seja 
fornecida e monitorada pela organização do evento 
e previamente comunicada ao responsável técnico. O 

A
André Rabelo Fernandes, superintendente técnico da ABCGil
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Marinaldo Divino Ribeiro, presidente da ABZ

uso de suplementos vitamínicos, minerais, pré e pro-
bióticos administrados por via oral serão permitidos, 
desde que comunicado e autorizado pelo responsável 
técnico.

A definição e a divulgação do regulamento geral 
do concurso continuam sendo de responsabilidade 
dos organizadores, porém, deverão estabelecer al-
guns itens mínimos obrigatórios. Entre eles, o núme-
ro total de ordenhas, do intervalo entre elas e de sua 
duração, e os critérios de classificação e desclassifica-
ção dos animais, considerando aspectos quantitativos 
ou qualitativos, ou ambos.  Em caso de descumpri-
mento das regras, os organizadores, proprietários, 
manejadores e demais profissionais responsáveis pe-
los animais ficam sujeitos às sanções cíveis, penais e 
administrativas previstas na legislação vigente.

Para a Associação Brasileiros dos Criadores de 
Gir Leiteiro (ABCGil), que inclusive participou das 
reuniões para elaboração do documento, a normati-
va veio apenas corroborar com práticas já rotineiras. 
“Não houve grande repercussão entre os criadores 
de gir leiteiro, mesmo porque não houve mudança 
significativa frente ao que já é feito nos concursos 
leiteiros promovidos por nós. A normativa é pratica-
mente idêntica ao regulamento que já existe dentro 
da ABCGil”, explica André Rabelo Fernandes, supe-
rintendente técnico da entidade. 

Polêmica 
Apesar de ter seu caráter razoável, um ponto em 

especial da nova normativa causou desacordo. É o 
terceiro artigo, que estabelece que “todo torneio lei-
teiro deve estar sob a responsabilidade de um res-
ponsável técnico médico veterinário devidamente 
registrado no Conselho Regional de Medicina Veteri-
nária (CRMV) do estado”. Os zootecnistas, que ante-
riormente podiam desempenhar a função, não acham 
a norma pertinente. 

LEITE
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Por isso, a diretoria executiva da Associação 
Brasileira de Zootecnistas (ABZ) acionou a sua as-
sessoria jurídica para elaboração de procedimento 
judicial com objetivo de revogar o artigo. “Nós, en-
quanto zootecnistas, temos respaldo legal para ser-
mos responsáveis técnicos neste tipo de torneio e 
por isso, iremos para vias judiciais na tentativa de 
reverter a medida. Entendemos que, se necessário, o 
médico veterinário deve ser contratado para prestar 
serviços, mas, não ter exclusividade da anotação de 
responsabilidade técnica, já que o zootecnista tem 
competência e qualificação para ser responsável téc-
nico da atividade”, garante o presidente da entidade, 
Marinaldo Divino Ribeiro.

Ele relembra que o direito desses profissionais 
atuarem como responsáveis técnicos em torneios 
deste tipo é assegurado pelo o que prevê a Lei Fe-
deral nº: 5.550/1968, que dispõe sobre o exercício 
do deles, especialmente em seu artigo terceiro, que 
descreve as atribuições privativas. “Nós já somos 
mais de 35 mil zootecnistas no Brasil, não podemos 
continuar à margem de decisões importantes e que 
afetam o dia a dia dos nossos profissionais. E para 
conseguirmos efetivamente as alterações na legisla-
ção que avaliamos como primordiais, a participação 
efetiva de zootecnistas politicamente é essencial”, 
frisa o presidente da ABZ.
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L
eite grosso, saudável, abundante, com muitos nutrientes e sabor 
inigualável. Nas fazendas de todo Brasil, a qualidade do leite 
proveniente de vacas zebuínas é atestada todos os dias. Entre 
elas, a raça gir vem ganhando destaque, até mesmo internacio-
nal, pela sua qualidade diferenciada, especialmente para pro-
dução de lácteos. 

Um exemplo é o Queijo do Gir, produzido por Túlio Ma-
dureira, quinta geração de produtores de queijo na família. 
Em Serro (MG), ele transforma o leite das vacas gir há mais 

de dez anos, e, desde 2014, está explorando o valorizado mercado 
da maturação, fazendo jus ao nome e à tradição que está na família 
há muito tempo. Em 2017, o produto foi premiado no 3º Prêmio 
Queijos do Brasil, onde concorreu com outros 405 queijos, e tam-

ARQUIVO PESSOAL 

Raça é destaque internacional
através de seu leite de excelente

qualidade para produção de queijos

LEITE
DE GIR

LEITE
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bém foi agraciado com medalha de bronze em Tours, na França, no 
Mondial du Fromage, maior concurso de queijos do mundo. Em 2019, 
Túlio repetiu o feito com outro queijo: o Curupira, produzido em parte 
com leite de gir, recebeu medalha de bronze também. 

Tendo como cenário a região do Serro, patrimônio imaterial mi-
neiro que virou história ao ser registrado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), o Queijo do Gir é matu-
rado em prateleiras de madeira por até 90 dias. No período, ele vai ga-
nhando uma casca rugosa e rústica, que evolvem um interior de textura 
macia. O resultado é um sabor marcante e aroma único. 

Túlio conta que a escolha pela raça se deu pela qualidade do leite. 
Como o gir é um animal rústico, necessita de menos medicamentos por 
ter maior resistência, o que resulta em um produto com elevado nível 
de sólidos, excelente para produção de lácteos. “Percebemos que de-
pois da inserção do gir em nosso rebanho o sabor do queijo produzido 
ficou diferenciado. Por isso, escolhemos levar o nome da raça em nossa 
marca, como uma maneira de valorizar o leite e o queijo que é possível 
produzir através dela”, diz Túlio, que é técnico em agropecuária. 

Além disso, o produtor destaca que o produto tem maior durabi-
lidade. “O leite de gir dura, em média, de oito a dez horas a mais, 
em temperatura ambiente, se comparado com o leite de girolando, por 
exemplo. Tem algum conservante natural nele que o deixa mais resis-
tente”, afirma. Essa informação é confirmada pelos produtores de leite 
que utilizam a raça, tida como uma das raças mais antigas do planeta e 
considerada responsável pela consolidação do zebu no Brasil, contan-
do hoje com seu sangue presente em 82,4% dos rebanhos leiteiros do 
país. No país, os criadores da raça são representados pela Associação 
Brasileira dos Criadores de Gir (Assogir), fundada em 1956, que tem 
projetos de ampliar ainda mais a projeção mundial da raça através de 
uma parceria com o produtor do Serro. 

Túlio Madureira, quinta geração de produtores de queijo na família
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O diretor de Marketing da Assogir Jorge Sab e Túlio Madureira no
curso da Trem-ruá Escola Artesanal 

Escola de queijo
O produto de Túlio faz tanto sucesso que já virou até cur-

so. Isso porque o interesse no “modo de fazer” a iguaria vem 
crescendo, e o mestre queijeiro gosta mesmo é de divulgar esse 
segredo que começa nas vacas gir. Por isso, em 2018, ele criou 
dentro da fazenda a Trem-ruá Escola Artesanal. Nela são ofe-
recidos periodicamente cursos para formação de mestres quei-
jeiros, que contam com a presença de renomados nomes da 
arte da queijaria, como Cleube Boari, doutor em Ciência dos 
Alimentos e pesquisador de queijos artesanais.

Uma das últimas edições do curso foi prestigiada pela As-
sogir, representada pelo seu diretor de Marketing Jorge Sab. 
Ele conta que já tinha ouvido falar muito bem do trabalho de 
Túlio com a raça selecionada para dupla aptidão. “No Serro 
ele tem um ambiente muito adequado para criação de gir, o 
que gera um produto diferenciado. O Túlio não apenas coloca 
a raça no mapa mundial do queijo como também coloca o 
Brasil em foco no cenário mundial de produção de lácteos, 
valorizando a qualidade da matéria prima produzida pelo gir”, 
afirma Jorge.

Agora, a Assogir quer mostrar para todos os criadores da 
raça essa expertise em produzir queijo de qualidade superior 
em um modelo simples, barato e artesanal. “Estamos organi-
zando um workshop em parceria com a Escola Artesanal para 
ExpoZebu 2020. Também faremos uma degustação, e o dou-
tor Cleube Boari vai apresentar um estudo sobre a qualidade 
diferenciada do leite gir. Com isso, queremos mostrar que é 
possível produzir com qualidade e de maneira simples, incen-
tivar a produção e colaborar ainda mais com a internacionali-
zação da raça e seus produtos”, finaliza o diretor de Marketing.
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Em um setor predominantemente masculino, mulheres provam que não 
existe machismo nenhum que as impeça de part icipar e

revolucionar a pecuária leiteira

A
mulher carimbou o protagonismo 
no meio rural. Com ou sem ma-
quiagem, lá estão elas na lida do 
campo, acompanhando a produ-
ção de perto, e mais, tomando 
frente na gestão do negócio, pla-
nejando, executando e tomando 
decisões. Exercendo seu papel e 
deixando clara sua força. Prova 

disso foi o grupo criado pelas mulheres que, de algu-
ma maneira, estão envolvidas na pecuária leiteira atra-
vés da raça mais expressiva no setor, o girolando. É o 
“Girolando Mulher”, que começou como um grupo 
de conversa no aplicativo WhatsApp, e agora é uma 
confraria de mulheres promotoras de ações em prol 
da valorização da participação feminina na raça e na 
pecuária como um todo. 

A primeira ação do grupo foi uma das novidades 
da Megaleite 2019, maior feira especializada em leite 
do país. Elas promoveram um encontro para as pro-
dutoras rurais com o tema “Descobrindo as mulheres 
do leite”, no dia 21 de junho. Com participação exclu-
sivamente feminina, o momento foi de troca de co-
nhecimentos e experiências, debatendo sobre os de-
safios da mulher na pecuária leiteira. Contando com 
a participação de quase 50 mulheres, o evento teve 
palestra com a professora e vice-reitora da Universi-
dade Federal de Viçosa (UFV), Viviane Lírio, doutora 
em Economia Aplicada, que falou sobre o papel da 
mulher no agronegócio. Em seguida, foi promovida 
uma rica e emocionante roda de conversa, que con-
tou com a participação da médica veterinária doutora 
Tatiane Tetzner, da criadora Ângela Ma e da criadora 
e diretora da Girolando Magnólia Martins da Silva. 

“As mulheres vêm exercendo funções estratégicas 
e são responsáveis pela tomada de decisões de várias 
propriedades rurais e entidades do setor. Apesar dos 
desafios que temos de vencer todos os dias, estamos 

empenhadas em contribuir para a evolução do 
setor. Este encontro foi um momento para de-
batermos os desafios das mulheres no setor e 
aprender com a experiência de cada uma”, conta 
Magnólia, que na Fazenda Valinhos administra 
um rebanho com uma produção diária de três 
mil quilos (kg) de leite por dia. 

Também foi anunciado que, a partir de ago-
ra, as mulheres ganharão um espaço especial 
nos canais de comunicação da entidade. A cada 
semana, fotos e histórias das criadoras e das 
profissionais que atuam na atividade, nas mais 
diversas funções, serão divulgadas no Informa-
tivo Semanal da Girolando e também nas redes 
sociais da entidade. As fotos podem ser envia-
das para o e-mail suportemkt@girolando.com.
br, juntamente com as informações sobre a pes-
soa retratada na imagem e da fazenda.

A também criadora de girolando Ângela 
Rodrigues, idealizadora do evento, conta que o 
envolvimento das Mulheres do Leite tem sido 
ampliado pela divulgação nas mídias sociais da 
associação, o que tem gerado mais interação e 
mais ideias. “Seguimos em direção ao futuro 
com desejo de participação ativa das mulheres 
do seguimento”, diz. 

CARLOS LOPES

Mulheres do leite
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ABCZ e Girolando divulgam mudanças, a principal 
delas referente ao valor do serviço 

A
Associação Brasileira dos Cria-
dores de Zebu (ABCZ) anun-
ciou mudanças no regulamento 
do Serviço de Controle Leiteiro 
da entidade. Dois comunicados 
foram divulgados, sendo que um 
deles trata, inclusive, de uma ação 
conjunta com a Associação Bra-

sileira dos Criadores de Girolando 
(Girolando). Pelos documentos, algumas alterações já 
passam a valer imediatamente. Entre elas, o valor da 
diária de controle leiteiro da ABCZ passa a ser 40% do 
salário mínimo vigente, não tendo mais valores adicio-
nais em função do número de ordenhas, conforme o 
novo regulamento do serviço.

Outra grande mudança tem a ver com a inclusão de 
pesagens de Concurso Leiteiro e fora do rebanho de 
ordenha. “Não será permitida a inclusão de pesagens 
de concurso leiteiro na lactação oficial das matrizes par-
ticipantes do Serviço de Controle Leiteiro da ABCZ. 
Além disso, é importante ressaltar que o serviço deve 
ser efetuado no horário e na rotina habitual da ordenha 

do rebanho, não podendo ser realizado fora da 
propriedade rural submetida ao controle leiteiro”, 
destaca Mariana Alencar, gerente do PMGZ Leite.

Já a pesagem da ordenha de esgota passa a ser 
facultativa. Quando não for realizada, o criador 
deverá garantir que o animal foi ordenhado no 
mesmo horário da última ordenha no dia anterior, 
completando as 24 horas. 

No que diz respeito às mudanças para os 
criadores inscritos no Controle Leiteiro tanto da 
ABCZ quanto da Girolando, Mariana revela que 
será cobrado apenas um único valor, prevalecen-
do o maior deles de uma das duas tabelas, respei-
tando-se as regras de cada associação. Nesse caso, 
para o reembolso do deslocamento o critério é o 
mesmo, e a mudança já está valendo. 

“Com a implantação dessas medidas será pos-
sível aumentar a quantidade de rebanhos partici-
pantes e, consequentemente, a quantidade de da-
dos coletados, que são essenciais para a realização 
das avaliações genéticas de seus respectivos pro-
gramas de melhoramento”, finaliza Mariana. 

DIVULGAÇÃO

Mudanças no 
controle leiteiro
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Presidente do Hospital de Amor, 
Henrique Duarte Prata e o 

coordenador do projeto Agro Contra 
o Câncer, José Rubens de Carvalho

ZONA RURAL

O agronegócio
contra o

câncer

DIVULGAÇÃO

C
onhecido pela excelência em on-
cologia, o Hospital de Amor (atu-
al nome do Hospital de Câncer de 
Barretos) registra mais de seis mil 

atendimentos por dia, totalmente 
gratuitos. Com cinco unidades fixas 
de tratamento e onze unidades de 

prevenção, o trabalho da instituição 
abrange boa parte do território na-

cional, onde foram realizados quase um milhão de aten-
dimentos, somente em 2018. No mesmo ano, 2,7 milhões 
de procedimentos foram realizados em 192,2 mil pacien-
tes, através de 3,8 mil colaboradores e 380 médicos, que 
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atuam nas unidades físicas (que atendem mais de dois 
mil municípios) ou em uma das 27 unidades móveis 
que viajam por todo país.  

Em 2018, o hospital assumiu o topo do ranking da 
Scimago Institutions Rankings (SIR), entre todos os 
centros de saúde do Brasil e da América Latina. O le-
vantamento é uma ferramenta de reconhecimento in-
ternacional, que avalia a qualidade de instituições (pú-
blicas ou privadas) em todo o mundo, considerando os 
critérios: pesquisa, inovação e impacto social. A insti-
tuição também foi o grande destaque da 4ª Edição do 
Prêmio “Melhores Hospitais”, projeto realizado pela 
Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, realizado 
em dezembro de 2014. O hospital ganhou em três ca-
tegorias: melhor hospital, internação e ambulatório. O 
principal objetivo da premiação é monitorar a qualida-
de de atendimento e a satisfação do usuário, reconhe-
cer os bons prestadores, identificar possíveis irregula-
ridades e ampliar a capacidade de gestão eficiente da 
saúde pública. Na categoria Internação, o Hospital de 
Amor liderou o ranking interior, com mais de 97% de 
aprovação. A instituição também teve um alto índice 
no quesito Ambulatório: 96,5% dos usuários disseram 
estar satisfeitos com o trabalho realizado.

A missão é promover saúde através de atendimento 
médico hospitalar qualificado em oncologia, de forma 
humanizada, apoiado em programas de prevenção, en-
sino e pesquisa. A visão é de ser reconhecido a nível 
nacional e internacional pela excelência na prestação 
de serviços, com ênfase na humanização ao paciente 
em prevenção, diagnóstico, tratamento, ensino e pes-
quisa em oncologia. Assim, através desses princípios, 
a entidade tornou-se “instituição irmã” do MD An-
derson Cancer Center (EUA), o maior centro de trata-
mento e pesquisa de câncer do mundo, e em 2000, o 
complexo com mais de 120 mil m² em Barretos (SP) 
foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como o me-
lhor hospital público do país. 

A grandiosidade do trabalho gera custos exorbi-
tantes, o que resulta em um déficit operacional anual 
de mais de R$294,2 milhões (em 2018). Mais de 60% 
desse valor é suprido pelo setor do agronegócio, que 
se mobiliza através do projeto Agro Contra o Cân-
cer, uma iniciativa pioneira iniciada em 2017 após uma 
conversa dos empresários barretenses Geovane Barro-
ti e José Rubens de Carvalho, conhecido como Rubi-
kinho, que atua como coordenador deste projeto que 
acabou virando um departamento dentro da Fundação 
Pio XII, instituição que gerencia o Hospital de Amor. 

“A participação do agronegócio é vital para o Hos-
pital do Amor. Conseguimos parcerias onde o produ-
tor doa, por exemplo, R$1 real a cada boi abatido. É 
muito pouco para o produtor, mas, para nós, faz um 
diferença enorme”, conta Rubikinho, tradicional sele-
cionador de genética e produtor rural em Barretos e 
Miranorte (SP). 

O Agro Contra o Câncer busca atingir todos os 
setores do agronegócio no país, tanto na área de pro-
dução de matéria-prima quanto na agroindústria para 
combater uma doença que só no Brasil afeta mais 
de meio milhão de pessoas todos os anos. A iniciati-
va surgiu na tentativa de encontrar outras formas de 
arrecadação diferente das já existentes, conseguindo 
doadores fidelizados, que doam de acordo com sua 
produção. A colaboração pode ser feita de diversas 
maneiras. O primeiro setor que colaborou, por exem-
plo, foi a citricultura, através de produtores de laranja 
que doaram alguns caminhões do fruto. Foi a partir 
daí que nasceu o projeto, inicialmente voltado para a 
soja, cana, café e boi, e agora abrangendo todo o meio 
rural. Hoje são frigoríficos, pecuaristas, selecionadores 
de genética, leiloeiras, produtores dos mais diversos 
produtos agrícolas e até mesmo uma empresa de nu-
trição animal, todos destinando uma parcela da renda 
de suas produções em prol do projeto. 

“Desde o início do meu trabalho frente ao hospi-
tal, venho buscando um diálogo mais próximo com os 
produtores rurais. Por sermos pecuaristas, a pecuária 
sempre foi o setor mais forte. Esse trabalho, inclusive, 
surgiu em 1989 através da doação inicial de 40 pecu-
aristas que acreditaram nesse sonho. De lá para cá já 
construímos com a ajuda do setor mais de 200 mil me-
tros. São mais de R$100 milhões em doações vindas 
somente do agronegócio a cada ano, e por isso pode-
mos continuar esse trabalho”, conta o presidente do 
Hospital de Amor, Henrique Duarte Prata, filho dos 
fundadores da instituição. 

História 
Na década de 1960, o único centro especializado 

para tratamento de câncer situava-se na capital do es-
tado de São Paulo e os pacientes que apareciam no 
Hospital São Judas de Barretos com a doença, eram, 
em sua maioria, previdenciários de baixa renda, com 
alto índice de analfabetismo. Por isso, tinham dificul-
dades de buscar tratamento na capital, por falta de re-
cursos, receio das grandes cidades, além da imprevisi-
bilidade de vaga para internação.
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Ajude você também!

Importante: o ganhador fica responsável 
pelo envio da inserção publicitária pronta 
para publicação até o dia 15 de outubro.

Inspirados pelo projeto Agro Contra o 
Câncer, a diretoria da Revista Pecuária Brasil 
sentiu o desejo de colaborar com o grandio-
so trabalho realizado pelo Hospital de Amor. 
Por isso, vamos sortear uma página dupla de 
publicidade em nossa edição 32 (outubro/
novembro) entre as pessoas e empresas que 
doarem a partir de R$100 para entidade. 
Cada doação no valor de R$100 valerá um 
cupom para participar. Para concorrer, bas-
ta fazer o depósito diretamente em uma das 
contas do Hospital de Amor (abaixo) e enviar 
o comprovante para paginasdeamorpecbr@
gmail.com até o dia 28 de setembro, quando 
o sorteio será realizado, ao vivo, pelo Insta-
gram da @revitsapecuariabrasil durante a 
Expoinel Nacional, em Uberaba (MG), com a 
presença de Rubikinho. Todas as pessoas ou 
empresas que participarem serão citadas em 
um post de agradecimento em nossas redes 
sociais. 

CONTAS PARA DEPÓSITO:

Banco do Brasil
Agência: 3371-5
Conta: 10.000-5

Banco Santander
Agência: 0021
Conta: 13002025-2

Banco Bradesco
Agência: 3499-1
Conta: 870-2 

CNPJ 49.150.352/0001-12
Fundação Pio Xll

Em 27 de novembro de 1967, foi instituída a Fun-
dação Pio XII e o médico Décio Pacheco Pedroso 
passou a atender pacientes portadores de câncer. Este 
pequeno Hospital contava com apenas quatro médi-
cos: Miguel Gonçalves, Domingos Boldrini e o casal 
Paulo Prata e Scylla Duarte Prata. Eles trabalhavam 
em tempo integral, dedicação exclusiva, caixa único e 
tratamento personalizado. Filosofia de trabalho que 
promoveu o crescimento da Instituição.

Devido à grande demanda de pacientes e ao velho 
e pequeno hospital não comportar todo crescimento, 
Paulo Prata, idealizador e fundador, recebeu a doação 
de uma área da cidade e propôs a construção de um 
novo Hospital que pudesse responder às crescentes 
necessidades. No ano de 1989, Henrique Prata, filho 
do casal de médicos fundadores do hospital, abraça a 
ideia do pai e com a ajuda de fazendeiros da cidade e 
da região realiza mais uma parte do projeto. O pavi-
lhão Antenor Duarte Villela, onde, hoje, funciona uma 
parte dos ambulatórios do novo hospital, é inaugurado 
em 6 de dezembro de 1991.

Dando sequência ao projeto, que vem ganhando 
grandes proporções com a ajuda do agronegócio e 
outros setores da sociedade, outras áreas do hospital 
estão sendo construídas para atender, gratuitamente, 
os pacientes com câncer, além das unidades espalha-
das pelo país: Barretos (SP), Jales (SP), Fernandópo-
lis (SP), Campinas (SP), Porto Velho (RO), Campo 
Grande (MS), Nova Andradina (MS), Ji-Paraná (RO), 
Lagarto (SE), Juazeiro (BA) e Rio Branco (AC). Além 
disso, há projetos em andamento nas cidades de Ma-
capá (AP) e Palmas (TO). 

Presidente do Hospital de Amor, Henrique Duarte Prata e o coordenador
do projeto Agro Contra o Câncer, José Rubens de Carvalho
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em novo formato atrai 
zootecnistas de todo o país

O 29º  Congresso Brasileiro de Zootecnia foi realizado em 
Uberaba (MG) entre 13 e 16 de agosto e reuniu

mais de 1300 pessoas

ZOOTEC

DIVULGAÇÃO

ZONA RURAL
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D
epois de 16 anos, Ube-
raba (MG) teve o privi-

légio de receber, pela se-
gunda vez, o Congresso 
Brasileiro de Zootecnia 

(Zootec 2019), onde reu-
niu mais de 1300 zootec-
nistas de todo o país e do 

exterior. O 29º Zootec foi 
realizado pela Fazu (Faculdades Associadas de Uberaba), 
a ABZ (Associação Brasileira de Zootecnistas), a ABCZ 
(Associação Brasileira dos Criadores de Zebu) e o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas), com o apoio organizacional do Instituto Federal do 
Triângulo Mineiro (IFTM), entre 13 e 16 de agosto.

Desenvolvido em novo formato, o Zootec 2019 foi 
palco principal das discussões consideradas importantes 
para a zootecnia brasileira, aliadas à temática central do 
evento: “Tecnologias que alimentam o mundo”, valori-
zando e dando espaço às apresentações de trabalhos aca-
dêmicos da graduação e pós-graduação de diversas Insti-
tuições de Ensino Superior do Brasil. Nos quatro dias de 
evento, foram realizadas palestras, painéis, visitas técnicas, 
minicursos, apresentações de trabalhos científicos e pôs-
teres acadêmicos e reuniões, com o objetivo de promover 
o profissional de Zoootecnia, os serviços, a produção e as 
tecnologias zootécnicas.

Para o presidente do Zootec 2019, Carlos Henrique 
Cavallari Machado, a edição deste ano superou as expec-
tativas e atingiu o objetivo proposto pelo novo modelo 
de congresso. “O Zootec 2019, sem dúvida, superou as 
expectativas e foi muito bem trabalhado. Nossa equipe foi 
muito bem cuidadosa na escolha dos profissionais. Foram 
1331 congressistas, mais de mil trabalhos apresentados, 
então cumprimos a proposta de ter o lado científico e aca-
dêmico em um ambiente único. Por fim, agradeço toda 
nossa equipe e desejo boa sorte à Manaus que vai receber 
a Zootec em 2020”, enfatiza.

Com o objetivo de capacitar e atualizar os par-
ticipantes, a comissão organizadora desta edição 
promoveu minicursos simultâneos, no primeiro dia 
do evento, capacitando mais de 500 profissionais da 
Zootecnia. Ao todo, 15 minicursos foram promovi-
dos no Parque Fernando Costa, Alta Genetics, Fazu 
e IFTM.

 O Zootec 2019 foi dividido em quatro painéis, 
a fim de abordar amplamente as áreas de atuação do 
zootecnista: Melhoramento Genético, Reprodução, 
Nutrição e Bem-Estar Animal. Cada painel contou 
com palestras de especialistas e profissionais de 
cada área, apresentação de trabalhos acadêmicos 
(plenárias) e ainda o Momento TechMundo, com 
palestras de representantes das empresas parceiras 
do Zootec 2019, com temas relacionados aos dis-
cutidos em cada um dos painéis.

Ao todo, oito palestras foram realizadas no 
Zootec 2019. Esp. Adilson de Paula Almeida 
Aguiar (Fazu) e Melina Bonato (ICC Brazil), no 
Painel Nutrição Animal; Luís Antônio Josahkian 
(Fazu/ABCZ) e Natalia Irano (Agroceres PIC), no 
Painel Melhoramento Animal; André Penido (Epa-
mig) e Anita Schmidek (Apta Colina/SP), no Painel 
Manejo e Reprodução Animal; Mateus Paranhos 
da Costa (FCAV/Unesp) e Iran J. Oliveira da Silva 
(Esalq/USP), no Painel Bem-Estar Animal.

Com o objetivo de incentivar a pesquisa, a Fazu 
ainda promoveu a premiação dos melhores traba-
lhos nas categorias pôster e apresentação oral. Ao 
todo, 18 estudantes da graduação e pós-graduação 
foram premiados nas categorias agronegócio, bem-
-estar animal, ciência e tecnologia de produtos de 
origem animal, ensino e extensão, forragicultura, 
manejo e produção animal, melhoramento animal, 
nutrição animal e reprodução animal.
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FECHAMOS 
NEGÓCIO 
COM A 
EUROPA

Mercosul finalmente comemora acordo 
comercial com União Européia, depois 
de 20 anos de negociação. O que 
muda para a agropecuária?

M
ais de duas décadas se passaram desde que co-
meçaram as negociações entre a União Européia 

e o bloco econômico sul-americano formado ofi-
cialmente pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Para-

guai, o Mercado Comum do Sul (Mercosul). Ape-
sar da demora, está valendo desde julho o acordo 

de livre comércio firmado. Um dos pontos acorda-
dos foi a liberação de 99% das importações agríco-

las do Mercosul por parte do bloco europeu. 
A maior parte desse percentual entrará em desgravação tarifária 

(82%) e o restante terá acesso via cotas. Produtos como suco de 
laranja, frutas, café solúvel, peixes, crustáceos e óleos vegetais terão 
suas tarifas zeradas.Com relação às cotas, a maioria será concedida 
gradualmente, em um período de seis a dez anos. A carne bovina, 
por exemplo, terá cota de 99 mil toneladas e tarifa reduzida. Além 
disso, a cota Hilton, que engloba as exportações de cortes finos da 
carne brasileira terá a sua tarifa atual de 20% zerada após a entrada 
em vigor do acordo.Para a carne de frango serão 180 mil toneladas 

DIVULGAÇÃO

ZONA RURAL
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com alíquota zero. A cota para a carne suína ficou em 
25 mil toneladas, com taxa de 83 euros por tonela-
da. Também está prevista uma cota para o etanol de 
450 mil toneladas com tarifa zero. Para combustíveis 
e outras utilizações, a cota será de 200 mil toneladas 
com imposto reduzido.

Para a superintendente de Relações Internacionais 
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), Lígia Dutra, o acordo aumenta a competiti-
vidade do setor agropecuário brasileiro, uma vez que 
a União Europeia é destino de quase 18% das ex-
portações. “A decisão abre as portas para que outros 
acordos possam ser concluídos em breve e outras 
negociações sejam lançadas para benefício do agro”, 
disse Lígia.

Segundo a coordenadora de Relações Internacio-
nais da CNA, Camila Sande, o acordo Mercosul-U-
nião Europeia também estabelece prazos e proce-
dimentos para protocolos sanitários, fitossanitários 
e normas técnicas, buscando melhorar o acesso aos 
mercados e evitar medidas injustificadas e arbitrárias. 
“Ele garante maior previsibilidade e transparência re-
gulatória pela redução de inspeções físicas, harmoni-
zação de procedimentos aduaneiros, dentre outros”.

Superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra
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ZONA RURAL

Iniciativa pretende identif icar necessidades reais dos produtores e 
solucioná-las por meio de inovação tecnológica

O
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (Senar) lançou em 
abril uma iniciativa pioneira, a 
Rede de Inovação para a Agri-
cultura e Pecuária. A ideia é con-
tribuir com a transformação tec-
nológica do campo, identificando 
as reais necessidades dos produ-

tores rurais e buscando meios para 
solucioná-las através de inovação tecnológica.

“O projeto é implementar uma metodologia que 
permita realizar de forma estruturada o  levantamento 
constante de problemas do produtor e realizar ações 
para buscar soluções desses problemas pontuais. Vamos 
estruturar uma rede nacional de inovação para o agro, 
conectando o ecossistema de inovação, gestão de dados, 
inteligência analítica, criativa e visão empreendedora”, 
explicou o coordenador de Inovação do Senar, Paulo 
Sérgio Araújo de Sousa.

A iniciativa é uma parceria com a Associação para 
Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex) 
e será implantada na Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio 
Grande do Sul, Rondônia e Minas Gerais.  “Buscaremos 
soluções que sejam aplicáveis à realidade do produtor. 
Por isso, essa iniciativa é o pontapé para que possamos 
trabalhar conjuntamente para fazer o acompanhamento 
e desenvolvimento das inovações tecnológicas no agro”, 
afirmou o secretário-executivo do Instituto CNA, André 

Sanches.
No lançamento do projeto na Faculdade CNA, 

em Brasília, o produtor rural Adolfo Petry, falou 
sobre as dificuldades enfrentadas para levar tec-
nologia à sua propriedade, em Campo Novo dos 
Parecis (MT). “O grande desafio para fazer a coisa 
fluir no campo é a conectividade. Existem muitas 
soluções de startups, mas como chegar à proprie-
dade sem internet? Além disso, faltam profissionais 
capacitados para essas tecnologias, por isso preci-
samos estudar, avançar e nos desenvolver e o Senar 
tem papel fundamental nisso”, afirmou. 

Para o superintendente do Senar MT, Otávio 
Celidônio, ter cultura de inovação é fundamental 
para obter resultados em iniciativas como essa. “A 
gente consegue ter resultados tendo uma cultura 
de inovação, de empreendedorismo e colaboração 
sem necessariamente ter um programa. Agora, se 
tiver um programa e não tiver uma cultura voltada 
para isso, talvez os resultados sejam pontuais e não 
tão duradouros quanto gostaríamos”. 

A Rede prevê, entre outras ações, a criação de 
comitê de inovação, a integração com Assistência 
Técnica e Gerencial do Senar para identificação de 
problemas e implementação de soluções nas fa-
zendas, além de eventos de imersão nos estados 
para gerar ideias e soluções para as necessidades 
identificadas.

DIVULGAÇÃO

Rede de inovação para 
agricultura e pecuária
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GENTE

Nelore Geny
RONALDO DE BRITO LEITE E SEUS FILHOS RODRIGO E RONALDO DE BRITO LEITE FILHO, 

PROPRIETÁRIOS DE TRADICIONAL SELEÇÃO LEITEIRA EM IRANDUBA CHEGAM À UBERABA
COM GRANDES INVESTIMENTOS NA GENÉTICA NELORE 

PECUARISTAS . ESPECIALISTAS . CRIADORES

#pecBR

PERFIL 
CARLA MARTINS
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RAÇA, 
FERTILIDADE E 
PRECOCIDADE

N
ascido em Manaus, o empresário Ronaldo de Brito 
Leite, pai dos irmãos Rodrigo e Ronaldo de Brito 
Leite Filho, iniciou a atividade pecuária em Iranduba, 
interior do Amazonas, em 2007. Tudo começou pelo 
desejo de produzir o próprio leite, e, por muito tem-

po, o foco da propriedade era apenas este, chegando 
a produzir mais de mil litros por dia através das raças 
zebuínas Gir Leiteiro e Girolando. Em 2010, Ronaldo 
adquiriu genética dos melhores exemplares das raças, e 

começava ali uma história de amor pela criação e pelo melhora-
mento genético. Ainda hoje, nas pistas de julgamento, a seleção da 
família Leite arremata muitas premiações com as raças, devido à 
genética refinada que conseguiram selecionar. 

GUSTAVO MIGUEL

Do Amazonas para Minas Gerais, tradicional criatório
leiteiro aposta alto na raça nelore

CRIADORES
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Trabalhando com essas raças, o patriarca e seus filhos fizeram 
grandes parcerias com tradicionais selecionadores, como Aciole 
Castelo Branco, Ângelus Cruz Figueira e Luiz Humberto di Mar-
tino Borges. Em 2017, o Ronaldo arrendou uma propriedade em 
Uberaba (MG), onde continuou a seleção genética das raças lei-
teiras. Hoje, treze anos depois, os irmãos Ronaldo e Rodrigo con-
tinuam o trabalho iniciado por seu pai no município de Iranduba 
(AM), mas, decidiram apostar mais forte na raça nelore. 

Sempre muito criteriosa em seus investimentos, a família de-
cidiu que esse era um mercado do qual valia a pena prospectar 
negócio. Através da melhor genética disponível no mercado, a Fa-
zenda Geny entrou com o pé direito na raça, “pela porta da fren-
te”, como definiu o selecionador e amigo Aciole. Então, em 2017 
mudaram para Uberaba, conhecida como a “Terra do Zebu”, 
onde começaram a investir na maior raça de corte do Brasil. Em 
2018, pela primeira vez levaram três animais para a ExpoZebu, em 
parceria com a Fazenda Baronesa. 

“Viemos para cá para acertar, por isso, investimos no que o 
mercado tem de melhor e pretendemos trabalhar muito. Busca-
mos quem tem experiência para iniciar nossas parcerias”, afirma 
Ronaldo. “Queremos crescer junto com a raça e os criadores”, 
acrescenta Rodrigo. Com um pensamento mercadológico, os ir-
mãos sabem o quanto a raça é apaixonante, mas, mais do que 
amor, veem nela um mercado promissor. “Nós já iniciamos a 
seleção buscando animais mais produtivos. Primamos pela visão 
de negócio, esse é nosso foco, e é isso que levaremos para nossa 
criação de nelore”, conta Ronaldo. No futuro, o plano é usar essa 
genética de ponta para produzir carne de alta qualidade através da 
pecuária extensiva. 

Pelo que tudo indica, o plano vai dar certo. A bezerrada que 

Virgilio Júnior, Ronaldo Leite Júnior, Ronaldo Leite e Rodrigo Leite
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Animais da marca GENN mostrando precocidade desde muito jovens

nasceu com a marca GENN esse ano na fazenda dá até 
gosto de ver, sendo um exemplo claro do que o melho-
ramento genético pode fazer pela produtividade da pecu-
ária. Já são quase 200 animais das melhores doadoras de 
genética superior nascidos na segunda safra do plantel da 
Fazenda Geny, e os irmãos planejam continuar investindo. 

“O que a Fazenda Geny tem em Uberaba é um plantel 
de excelente genética, com potencial para crescer muito. 
Agora que nasceram as primeiras prenhezes, começa nosso 
trabalho de descobrir quem realmente tem a melhor genéti-
ca. Através das avaliações vamos verificar quem tem mérito 
genético e quem não tem, quem tem precocidade e quem 
não tem. É um trabalho constante de busca pelo melhor e 
mais produtivo animal”, explica o responsável técnico e o 
gerente operacional da Fazenda Geny, Virgílio Cortez.

Quem conhece de nelore garante que a genética conti-
da dentro do plantel da Fazenda Geny é o refinamento de 
genéticas selecionadas e consagradas há mais de 40 anos 
nos melhores criatórios do país. “É um projeto inovador. É 
uma genética diferenciada, proveniente de várias parcerias 
com criatórios como Kubera, Matinha, Camparino e Gené-
tica Aditiva. É a nata da nata, a cabeceira da cabeceira, elite 
da elite, selecionada com um direcionamento muito forte 
para precocidade, funcionalidade, habilidade materna e be-
leza racial”, conta o tradicional pecuarista Ângelus Figueira, 
um dos parceiros de longa data da família Leite. 

O objetivo principal é selecionar exemplares funcionais, 
que produzam bem no sistema pecuário do país. Por isso, a 
Fazenda Geny está empenhada em produzir animais super 

Primeira geração dos animais da marca GENN

CRIADORES

Virgilio Júnior, Ronaldo Leite Júnior, Ronaldo Leite e Rodrigo Leite
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precoces para uma pecuária de ciclo curto. “O que está sendo 
feito ali é o nelore do futuro: um bovino que vai na mesma 
direção da tendência produtiva do Brasil. Tem tourinho de 12 
meses cobrindo vacada, e novilhas prenhes aos 12 meses. É o 
nelore do futuro”, sentencia Ângelus. 

Hoje, a Fazenda Geny, com unidades no Amazonas e em 
Roraima além de Uberaba, é uma marca do Grupo RBL, 
propriedade da família Brito Leite, que também cria porco e 
peixe. “Tudo com muito amor pela criação e profissionalis-
mo, sempre”, sentencia o proprietário. É uma empresa que 
mantém em sua essência a filosofia de trabalho sério e inves-
timentos planejados que Ronaldo ensinou aos filhos desde 
cedo, antes mesmo de começarem a trabalhar com o leite, há 
mais de dez anos. Assim, também dentro da raça nelore, o 
pecuarista e seus filhos se consagram como uma referência 
de seriedade nos negócios e excelência de seleção genética no 
rebanho. 

Segunda geração dos animais da marca GENN

Pecuaristas Ângelus Figueira e Aciole Castelo Branco, 
parceiros da família Leite
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GENTE

Mineira de João Pinheiro, Carla Martins da Silva é uma profissional 
que representa com excelência a mulher do agronegócio. 

Responsável e exigente com seu próprio trabalho, a zootecnista de 
33 anos é conhecida pela sua competência e pela sua muito bem 

recomendada atuação na Associação dos Criadores de Guzerá e 
Guzolando do Brasil (ACGB), na qual trabalha há quase cinco anos
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O
senso de responsabilidade veio 
na infância. Mais nova entre 
nove filhos, Carla teve uma cria-
ção muito rigorosa, firmemente 
embasada na honestidade e no 
trabalho. Desde criança, ia para 
fazenda da família nas férias, e 
passava o dia ajudando seu pai 
na lida da roça. Com apenas cin-

co ou seis anos, pegava um copo e ficava na cerca do 
curral vendo o pai tirar leite, ansiosa pelo momento 
em que seria autorizada a tirar o seu “da vaca mais 
mansa e da tirada mais mole”. Um pouco mais cres-
cida, ainda criança ficava na porteira de entrada dos 
bezerros, apartando os animais sob o comando do 
pai.  Já um pouco mais velha, em sua adolescência 
Carla tinha a função de colocar a ração para as vacas 
no cocho. O gosto pela criação foi inevitável. “Não 
tive outra opção a não ser fazer isso para o resto da 
vida”, conta ela, que tem nesses momentos da infân-
cia suas memórias favoritas.

Em 2014, graduou-se em Zootecnia pela Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG), que cursou no 
campus de Jataí, município no sudoeste goiano que 
abriga o maior número de confinadores do estado. 
Diploma na mão, Carla foi trabalhar no laticínio 
de produção própria dos irmãos, também em Goi-
ás, onde ficou responsável pelo manejo da fazenda, 
controle leiteiro, administração, compra de matéria-
-prima e venda de produto. Porém, seu destino pro-
fissional já tinha sido traçado antes. Em 2011, ainda 
no 6° período da graduação, fez estágio na Feicorte, 
em São Paulo (SP), onde teve seu primeiro contato 
com o julgamento de raças zebuínas. Depois disso, 
nunca mais ficou longe desse universo. Fez o curso 
de julgamento da Associação Brasileira dos Criado-
res de Zebu (ABCZ), estagiou em mais de 20 expo-
sições em quatro estados e mais de 10 cidades, auxi-
liando outras 15 até se efetivar como jurada oficial, 

em 2014. 
No início de 2015, Carla foi convidada para integrar 

a equipe da ACGB, e começava sua trajetória no car-
go de técnica da entidade. Com o tempo foi ganhan-
do mais reponsabilidades, e hoje é responsável pelos 
setores técnico e administrativo, além de organizar os 
concursos leiteiros da raça e muitas outras tarefas que 
equilibra na sua agenda. Como técnica de concurso lei-
teiro, assumiu a coordenação de todo o processo. “Faço 
a captação e inscrição dos expositores, monto a turma 
de estagiários que serão fiscais e providencio todos os 
outros trâmites necessários para que tudo ocorra bem”, 
conta. Quando começa o concurso leiteiro, sua rotina 
inclui acompanhar a pesagem do leite em todas as dez 
ordenhas, o que muitas vezes significa sair do trabalho 
quase meia-noite e retornar às 5h30 da manhã. “Com 
certeza esse é o trabalho mais gratificante que realizo na 
ACGB. Já aconteceram sete recordes nos concursos que 
organizei, e fico imensamente feliz quando isso aconte-
ce, pois mostra a evolução da raça e demonstra onde o 
guzerá pode chegar”.

Quando pensa em sua missão como profissional, 
Carla acredita que seu papel é colaborar para produção 
de alimento respeitando toda cadeia produtiva. “Tenho 
ainda um sonho pessoal de ter algum projeto voltado 
para qualidade de carne. Não adianta produzirmos altís-
sima qualidade se as pessoas não sabem comer ou não 
sabem preparar. Quero ensinar as pessoas sobre as dife-
renças entre os cortes, ponto ideal para que o sabor seja 
evidenciado e técnicas de preparo. Outra preocupação 
que tenho é de ensinar as crianças como os alimentos 
são produzidos. Mostrar que o leite não vem da caixinha 
e a carne não nasce na bandejinha. As crianças, que são 
nosso futuro, precisam saber da importância primordial 
que a agropecuária tem na vida das pessoas”, finaliza 
a profissional, católica devota de Nossa Senhora Apa-
recida, que além do guzerá também é apaixonada por 
gastronomia, futebol e rodeio.

Competência

CARLOS LOPES 
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SOCIAL

Beto Mendes e Jorge Matsuda Ademir, Elcio e Emanuel Angela, João, Zé Furtado, Ciça e Tatá

Armando, Eduardo, Henrique, Paulo e Cadu Ariane e Thiago Adir, Raphael e Fernando Arco Verde

Bavaresco, Raphael e Taynara

Daniel e Roberta Gabriela , Calu, Fernanda e Marcos Danielle, Miguel, Marilda, Júlia e Bony

Durval e Tonico Fabio, Daniela, Vitória e Helena Carol, Davi e Fred

Beto Moreira e Beatriz Barbosa, Murilo e Fábio JunqueiraCaio, Marcelo e Maurício
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Fernanda, Elisa, Alessandro, Helena e Kátia Rose, Dorival, Jader e Guilherme Alejandro, Jamila, Patrícia e Diogo

Bite Dias, Rachel Dias e Eros Victor e Elton Jader, Marina, Poliana e Guilherme  

Gabriel e Thaís Thiago e Marcus BrennerJosé Marques, Gildo Sette, Maria Cecília,
Luis Loureiro e Guilherme
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Celso Barros, José Nogueira, Adir e Davi Adalberto e Rafael Arnaldinho, Leda, Cláudio Totó, Fernando e Ledir

Flávia e Clebio Jaiminho, Bony, Niemayer, Adir, Cadu Tonico e Wagner Rubens, Rose, Everton e Zé Vitor

Felipe, Juan e Aldo

Sandra, Milene, York e Paulo Marcus e Stteffson Gustavo e Pedro

Eros, Ana Cláudia e Marcos, Ana Cláudia, Marcelo e Marcelo Bia e Fernando Luiz Otávio, Victor e Angelo

Guilherme e Antônio CarlosFernanda e Paulo

SOCIAL
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Nildo e Éder Matheus, Alvaro, Taisson, Elieu, Sergio, Marco Antônio, 
Josimar, Alvaro Borba, Alvaro Filho e Sergio

José Diniz, Vitor Márcio, Mica e Marco

Nacif, Eduardo Tamer e Ronaldo Bichueti Alexandre, João e Cristina Vera e Sr Moura

José Humberto, Adaldio e Ângelo Hanny, Bill, Betinho, Valeria, Betinho, Adir, Duda, 
Jaiminho e Solange

Gilmar e Tavinho
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Helena, Fabiana, João Paulo e Felipe Paulo e Luisa Fabiano e Rodolfinho

João Manoel, Tatiana e Marcelo Maria Olímpia e Karla Renato, Henrique, Maurício, Rubikinho e Carlos

As Divas do Girolando

Kinkão, Luiz Miguel, Zé de Castro e Adriano Arthur e Milene Arthur, Angela, Adelmo, Patrícia e Gerson

Ana Carla, Angela e Luiz Carlos Andrés e Franco Alexandre, Otto Vilela, Paulo Leonel, Maressa e
Diogo Bittencourt 

Juan Camilo, Alejandro e ManuelAlice e Otacílio

SOCIAL
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Cláudia, André, Mineiro, Cris, Arthur e Alice Paulinho, Júnior Baiano e Adilson Érica, Maria de Lourdes, Eurípedes da Silva e Thaís

 Juan Romero, Carlos Henrique, Márcio Andrade, 
José Márcio, Lauro e Felipe

Gabriel e João Gabriel José Vitor, Maria do Rosário, Rubens e Carlos

Maria Lúcia, José Coelho, Maurício, Tatiane e Rodrigo Saul, Sebastião, Maria Teresa e GlóriaMarco Antônio e Raíssa
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SOCIAL

José Aparecido e Jairo Zenilda, Aciole, Jairo e Geise Flávio Junqueira Filho, Flávio Junqueira, Guilherme e Edson

Pedro, Gustavo, Adriano, José Renato e Rogéria Jandovi e Loiurenço Raquel, Val, Maurício e Sergio Octávio

Paola Henriques, Rafael, Betina, Hélio e Luciana José Ribeiro, Betinho, Beto e PaulinhoPerciani, Fernanda, Hilda e Helder
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PONTO DE VISTA

Stefan Mihailov, 
presidente da Trouw Nutrition na América Latina

“O aumento da população, o crescimento 
do poder aquisitivo e a urbanização 

acelerada são fatores que interferem 
diretamente no volume de alimentos que é 
consumido diariamente no mundo. Diante 

do cenário de crescimento da demanda, 
as oportunidades do Brasil são enormes 

em se firmar como um dos grandes 
fornecedores mundiais de alimentos. O setor 

é responsável por um terço do PIB do agro 
no país e merece esse destaque”.
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“Somos um grande produtor brasileiro, grande 
player mundial. E o setor pode crescer muito nos 

próximos anos. Com tecnologia, atendendo aos 
novos processos que estão chegando, cada vez 

mais fortes, sempre respeitando o meio ambiente. 
E o governo pode contribuir criando melhores 

condições para que os produtores possam acessar 
os mecanismos legais para comercialização, com 
políticas públicas ágeis para simplificar a vida de 

quem trabalha e produz”. 

“Utilizamos apenas 10% do nosso solo 
para produzir em agropecuária, agricultura 

e floresta. Absorvemos as tecnologias 
tanto para a produção de grãos como de 
carnes. Criamos um caminho coeso que 

está funcionando. Temos que trabalhar 
o mercado internacional e diminuir os 

custos de produção”.

Mauro Mendes,  governador de Mato Grosso

Marcos da Rosa, presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso  (Famato)

Pedro França

Wagner Pires, agrônomo e 
especialista em pastagem

 “O maior patrimônio da fazenda de 
um pecuarista é o sistema produtivo, 
é a pastagem. Muitas vezes, a degra-

dação é tão grande que ele mal conse-
gue vender a propriedade. É a mesma 

coisa que você ter uma casa ou um 
carro e deixar estes bens estragarem e 

depois ninguém querer comprar.
A fazenda é um patrimônio como é 

uma casa ou um carro”.

“Já temos na raça gir leiteiro mais de 15 
mil animais genotipados para o Sumário 
de Fêmeas, o que demonstra o interesse 
dos criadores em utilizar a genômica. Já 

é uma ferramenta que está consolidada e 
inserida no dia-a-dia do selecionador da 

raça, e a tendência é que seja cada vez mais 
utilizada. No final de setembro, por exemplo, 

a ABCGil vai divulgar o resultado da 
bateria de touros que irão para pré-seleção, 

selecionados através da genômica. É um 
caminho sem volta”.

André Rabelo,  superintendente técnico da Associação 
Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGil) 
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Não suba o sapateiro além da sandália

Decio Luiz Gazzoni 
Engenheiro Agrônomo, pesquisador da Embrapa e membro do 

Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS)

agronegócio é o grande motor da 
economia brasileira. Sem ele, a re-

cessão brasileira seria muito mais 
profunda, o desemprego maior, a 

arrecadação fiscal menor, a exporta-
ção altamente deficitária. Parece que o 

sucesso incomoda. Nunca antes neste 
país o setor mais fulgurante da sua economia sofreu 
tantos assaques. Alguns vêm do exterior, e aí é com-
preensível, afinal, o mundo mantém uma relação de 
amor e ódio com o agronegócio brasileiro. Amor, 
porque o Brasil oferece um forte lastro para aten-
der à crescente demanda de alimentos. Ódio, porque 
nossa competitividade é de tal ordem, que desloca-
mos outros concorrentes, que buscam miná-la para 
manter-se no mercado.

Mas, parte das críticas provém de brasileiros. Crí-
ticas são sempre bem-vindas, mas, toda crítica cons-
trutiva deve compor-se de fundamentos sólidos (pre-
ferencialmente científicos) e de propostas alternativas 
viáveis e factíveis. Aí é que está o problema! Qualquer 
leitor que acompanha o noticiário constatará que é 
raro o dia em que não há uma notícia ruim associada 
ao agronegócio. Mas, quando se aprofunda a análise 
da notícia, fica-se com o sentimento de que se trata 
de desinformação, maldade, ou má fé. E nunca acom-
panhada de propostas viáveis para solução, é a crítica 
pela crítica. Duas notícias ilustram o exposto.

Na matéria de capa de uma grande revista sema-
nal, Isabela Bussade, professora de pós-graduação de 
endocrinologia na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio, afirma: “outro grupo vulnerável são os grãos 
transgênicos, entre eles a soja. Por serem mais susce-
tíveis a um número maior de pragas, exigem um uso 
significativamente maior de agrotóxicos quando com-
parados às culturas não transgênicas”.

Honestamente, não sei o que dizer desta afirmati-
va. Será que se trata simplesmente de uma médica que 
se intrometeu em outra área, e por isso o absurdo da 
afirmativa? Uma pessoa ligada à Ciência, que faz uma 
afirmativa destas, precisa comprová-la. O que não 
será nada fácil, até porque, por definição, isto não é 
possível: existem variedades transgênicas resistentes a 
insetos. Trata-se de substituição direta, planta-se uma 
variedade resistente a insetos para reduzir o uso de 
pesticidas. Seria o agricultor brasileiro tão burro que 
compraria gato por lebre? Ou, então, pagaria mais 
caro por uma variedade resistente a pragas e gastaria 
ainda mais com pesticidas? Se fosse tão burro, como 
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explicar seu sucesso? 
Vamos a um segundo exemplo. Um jornal de gran-

de circulação publicou um estudo do Instituto Butan-
tã. A afirmativa contida na matéria seria apavorante: 
“uma análise de dez agrotóxicos de largo uso no país 
revela que os pesticidas são extremamente tóxicos ao 
meio ambiente e à vida em qualquer concentração – 
mesmo quando utilizados em dosagens equivalentes 
a até um trigésimo do recomendado pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”. Encomenda-
do pelo Ministério da Saúde e realizado pelo Instituto 
Butantã, o estudo comprova que “não existe dose mí-
nima totalmente não letal para os defensivos usados 
na agricultura brasileira”. Para estabelecer a dose diária 
aceitável de qualquer substância química, aquela que 
uma pessoa pode ingerir durante sua vida sem apre-
sentar risco, são realizados testes exaustivos, seguin-
do rígidos protocolos. São utilizadas doses crescentes 
da substância, seja ela um remédio ou um pesticida, 
aplicados durante toda a vida das cobaias. Analisando 
todos os testes, é identificada a maior dose que não 
ocasionou qualquer problema aos organismos em tes-
te. Esta dose é dividida por 100, para ser obtida a dose 
diária aceitável.

Para finalizar, deixo para reflexão dos leitores este 
texto que ouvi em uma aula do meu professor de la-
tim, Renato Wendling, há 60 anos: “Ne sutor ultra 
crepidam”, traduzindo, “não suba o sapateiro além da 
chinela”. O famoso pintor grego Apeles, a quem de-
vemos o retrato de Alexandre, o Grande, costumava 
expor as suas pinturas na praça pública. Escondia-se 
atrás dos quadros para ouvir a opinião dos que por ali 
passavam. Quando concordava com as críticas, reti-
rava as suas obras, refazia-as e voltava a exibi-las para 
novos comentários.

Certo dia, um sapateiro notou um defeito no 
chinelo de um dos figurantes na tela e não poupou 
críticas. O pintor aceitou a crítica, voltou ao estúdio 
e corrigiu a pintura. Tornou a expô-la, e o mesmo 
sapateiro retornou no dia seguinte, e aí criticou a cor 
da camisa de Alexandre. Apeles saiu de trás do qua-
dro e teria, então, pronunciado a célebre frase “não 
suba o sapateiro acima da sandália”. Dito de outra 
forma, cada macaco no seu galho. Eu, agrônomo, 
jamais me aventuraria a discutir terapias para distúr-
bios glandulares, por reconhecer que não disponho 
de conhecimentos suficientes, no máximo cometeria 
um “achismo”.
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Compliance e sua aplicabilidade
no âmbito do agronegócio

Katiane Pereira Guerra 
Graduanda do 10º período de Direito

katianepguerra@gmail.com

agronegócio cada vez mais tem assumido uma 
posição de destaque na economia brasileira. E 
não é para menos. De acordo com o CEPEA/
EsalQ/USP, o agro é responsável por cerca de 
23% do Produto Interno Bruto (PIB)  e cerca 
de 42% das exportações. No ano de 2017, ele 
foi o setor com melhor desempenho na econo-
mia brasileira.  No referido ano, segundo dados 
do IBGE se, por um lado, o PIB cresceu 1%, por 

outro, o PIB-volume do agronegócio, calculado pelo Cepea/CNA, 
aumentou 7,2%. 

Dessa forma, notável é a importância desse setor que se constitui 
um pilar da economia brasileira e que, como os demais setores, deve 
ter uma gestão empresarial, com administração, controle e estrutura-
ção dos processos, visando à melhoria da atividade rural desenvolvida.

Para tanto, na prática, surgem alguns desafios para o produtor 
rural como, por exemplo, estar em conformidade com as leis e re-
gulamentos inerentes à sua atividade produtiva (legislação ambiental, 
trabalhista, tributária, previdenciária, dentre outras), burocracia com 
implantação e funcionamento das empresas rurais, dificuldades com a 
venda e/ou exportação de seus produtos entre outras.

E é, exatamente nesse contexto, que surge a figura do compliance 
como prática de governança corporativa no ambiente rural.  A origem 
da palavra “compliance” vem do verbo em inglês “to comply”, ou 
seja, agir de acordo com regras e regulamentos. Estar em “complian-
ce” significa estar em conformidade com leis, regulamentos e políticas 
internas, a fim de evitar atos de corrupção, fraudes e subornos. Além 
desse comprometimento com a ética, boas condutas e transparência, 
ele também propicia a delimitação jurídica dos administradores, ge-
rentes e demais funcionários da empresa.

No Brasil, o compliance ganhou força com a promulgação da Lei 
12. 846/13, regulamentada pelo Decreto 8.420/15. Trata-se da Lei 
Anticorrupção, a qual inflige penas em âmbito civil, administrativo 
e criminal às empresas pela prática de atos de corrupção contra o 
Poder Público.

Mas, foi com a deflagração da “Operação Carne Fraca”, em 17 de 
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março de 2017, que o termo adquiriu importância no âmbito do agro-
negócio. Tal operação culminou com o escândalo envolvendo grandes 
empresas do ramo alimentício, dentre elas a JBS e a BFR, acusadas de 
adulterarem as carnes comercializadas no mercado interno e externo, 
além de práticas de suborno para obtenção de licenças. Referido es-
cândalo abalou, profundamente, a credibilidade do Brasil, que é um 
dos maiores exportadores de carne do mundo do agronegócio.

Neste aspecto, o programa de compliance, em especial, o com-
pliance jurídico, tem importante papel no agronegócio, seja para pe-
quenas ou grandes propriedades rurais, sendo elas constituídas em 
empresas ou não, pois ele tem como escopo primordial garantir o 
engajamento das empresas com obediência às leis e adequação aos 
padrões éticos e de combate à corrupção. Sendo assim, o compliance 
jurídico no agronegócio, tem como funções primordiais informar so-
bre promulgação de novas leis, a análise dos riscos jurídicos, de forma 
a acompanhar, analisar e corrigir, de acordo com a legislação vigente, 
todas as ações e relações que envolvam as atividades realizadas na em-
presa/propriedade rural.

Não bastasse isso, a aplicação dessa ferramenta no ambiente rural 
também busca incentivar e guiar as ações sempre voltadas para a ética, 
transparência e atenção à conformidade com organismos de certifica-
ção de produtos, leis e demais normais aplicáveis ao ramo de atividade 
desenvolvida na propriedade/empresa rural.

Ainda no tocante às finalidades do compliance jurídico no agro-
negócio, cumpre ressaltar que ele promove mecanismos que previnem 
“brigas judiciais” porque “estar em compliance” significa, dentre ou-
tros, que a empresa encontra-se em conformidade com as leis e regula-
mentos próprios do seu negócio. Por fim, ao implementar um programa 
de compliance jurídico em sua propriedade/empresa rural, o produtor 
poderá prevenir ou reduzir demandas judiciais como também aplicações 
de penalidades por descumprimento da legislação, além de promover a 
geração de novas condutas que garantam maior transparência das ativi-
dades ali desenvolvidas, a fim de  mitigar riscos  jurídicos. E, nesta linha, 
atestar a idoneidade da propriedade/empresa rural agregando valor 
ao seu produto, fato este que o coloca em um degrau diferenciado, 
promovendo, assim, a sua competitividade no mercado.

O
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O período gestacional e sua importância

Luís Carlos Bittencourt
Zootecnista e especialista em produção de ruminantes, na Novo Horizonte Assessoria Pecuária LTDA

lc.bittencourt@terra.com.br

s descobertas acerca da importância do perí-
odo de gestação nos animais decorreram de 
uma adaptação do trabalho em humanos. 
Esse estudo versava sobre restrição alimen-
tar em gestantes e suas consequências na 
vida do ser humano gerado. Sob o mes-
mo aspecto, trataremos agora, da impor-

tância de não haver restrição alimentar nas vacas durante 
todo o período gestacional.

Embora haja destaque para a fase final, é incontes-
tável que o controle dos outros dois terços iniciais da 
gestação são tão importantes quanto o terço final, pois é 
justamente neste período que ocorre o desenvolvimento 
da placenta (responsável, entre outras coisas, por levar 
nutrientes ao feto). Além disso, no terço inicial há o de-
senvolvimento muscular dos animais que no primeiro ci-
clo acontece no terço inicial e no segundo ciclo no terço 
médio da gestação.

Como o desenvolvimento de fibras musculares se 
concentra nos dois terços iniciais da gestação, após esse 
período não conseguimos mais alterar a quantidade 
de células musculares (hiperplasia) que o animal vai 
carregar para o resto da vida, sendo possível apenas 
intervir no crescimento destas fibras musculares (hi-
pertrofia). A adipogênese (deposição de células de gor-
dura) ocorre no terço final.

Em resumo, no terço inicial acontece o desenvolvi-
mento da placenta, órgãos e da primeira onda de fibras 
musculares; no terço intermediário desenvolve-se prin-
cipalmente a segunda onda de fibra musculares, deter-
minando a quantidade de fibras musculares que a cria 
vai carregar pro resto de sua vida; e no terço final deter-
mina-se o tamanho, o peso e a quantidade de células de 
gordura o animal terá em sua musculatura. Sendo assim, 
o futuro do animal após o seu nascimento esta direta e 
basicamente condicionado à oferta de alimento, de qua-
lidade, que sua mãe recebeu durante a gestação. 

Daí a importância dada na pecuária de corte ao pe-
ríodo da estação de monta, que, dentre outros fatores, 
deve levar em conta que bezerros nascidos em agosto 
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e setembro são mais saudáveis. Essa constatação se 
explica na medida em que o terço inicial e médio da 
gestação ocorrem quando ainda temos boa oferta de 
alimentos. Pela mesma razão, quando se estende mui-
to o período da estação, os bezerros se desenvolvem 
em períodos de maior restrição de alimentos para as 
vacas, o que leva a necessidade de uma suplementação 
de correção desta deficiência. Caso contrário, invariavel-
mente serão gerados bezerros de qualidade e desempe-
nho inferiores.

Outro ponto que chama a atenção é a questão da qua-
lidade de carne. Para aqueles que pensam em produzir 
carne com marmoreio, o terço final da gestação é pri-
mordial, pois é justamente neste período que ocorre o 
aumento do número de células de gordura no musculo. 
Com base no exposto, se você quer produzir bezerros de 
qualidade, comece pela gestação. Grande abraço, e qual-
quer dúvida entrem em contato.

A
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Por que o agronegócio deve investir cada 
vez mais em pesquisa e desenvolvimento?

Marcelo Ribas
Médico veterinário doutor em Zootecnia e diretor executivo da Intergado

á não é mais novidade que os agricultores e 
pecuaristas têm uma margem de lucro cur-
ta. Para não ficarem no vermelho, é essencial 
que compreendam como funcionam os seus 

negócios e tenham um registro de receitas e 
despesas da fazenda, de forma a organizarem 
melhor o estabelecimento rural. Mas, não é só 

isso: é preciso que estejam preparados para lidar com fa-
tores externos que não podem ser controlados, como as 
variáveis de clima, mercado e valores de insumo.

Como existe uma certa questão global de definição 
de preços, os produtores têm que tentar ser mais eficien-
tes para contornar situações adversas. Adotar tecnologias 
que aumentam a precisão e a acurácia das tomadas de de-
cisões é o caminho para isso. Ou seja: é necessário que o 
agronegócio invista em pesquisa e desenvolvimento para 
garantir a evolução do setor. E apostar nisso nada mais é 
que buscar soluções que atendam a demanda do mercado 
e desenvolver dispositivos que tenham como proposta 
otimizar os resultados da propriedade.

Em relação à agricultura no Brasil, o ramo de pesqui-
sa e desenvolvimento é bem avançado. Em contraparti-
da, na pecuária ainda estamos atrasados, principalmente 
pela falta de soluções economicamente acessíveis aos 
criadores de gado. Além disso, nenhum profissional do 
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campo escolhe as suas tecnologias apenas por serem bo-
nitas, por exemplo. Comprovar que elas protegem o meio 
ambiente, mantêm os animais saudáveis, e dão lucro aos 
produtores ainda é um grande desafio.

Outro grande obstáculo para o setor diz respeito ao 
tempo de elaboração de um novo projeto. Para se ter uma 
ideia, na Intergado passamos a desenvolver soluções ba-
seadas em IOT e telemetria de dados com foco em pe-
cuária de precisão em 2009, passando a comercializar os 
produtos somente quatro anos depois. É claro que isso 
não é uma regra, mas, tivemos que aprimorar e tornar 
viável os softwares e hardwares que monitoram em tem-
po real o quanto o animal está comendo, bebendo água 
e se pesando por dia, a fim de auxiliar os produtores na 
rápida tomada de decisão.

Em minha opinião, o agronegócio brasileiro melho-
rou muito devido à qualificação das pessoas. A pós-gra-
duação é necessária para a contratação no setor, mas as 
empresas estão cada vez mais exigentes na seleção do seu 
time de pesquisa e desenvolvimento: existem diversos 
casos de funcionários que são incentivados pelas insti-
tuições a fazerem mestrado e doutorado, além das bolsas 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) que inserem mestres e doutores no 
setor privado.

J
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Estratégias de suplementação
na entressafra

Diego Magri Bernardes
Médico veterinário do departamento técnico da Matsuda Minas

hegou a seca em 2019. Além de muitas va-
riáveis no cenário econômico e político, as 

oscilações e previsões nos mercados de grãos 
e proteinados tem deixado o produtor preocu-
pado, porém, ele deve sempre optar por otimi-

zar seus lucros perante a mudança na qualidade 
do capim nessa época. Optar por proteinados de 

melhor desempenho é a ferramenta mais rápida para buscar 
melhores resultados a pasto. Reformar pasto, fazer rotacio-
nado, adubar, vedar piquete, deixar sobrar macega, entre ou-
tros, muitas vezes são planejamentos para ano seguinte, ou 
vão envolver muitos outros fatores para tomada de decisão. 
Escolher o proteinado certo hoje pode dar resultado já no 
fim do mês.

A diversidade de produtos para suplementação e a desti-
nação de cada um deles também preocupa o produtor rural 
no momento de tomar a decisão sobre qual suplemento ele 
deve optar. Procurar menor custo? O de menor consumo? 
Buscar maior ganho de peso? Ou escolher o produto e/ou 
estratégia de melhor resultado? O ideal é que o produtor bus-
que sempre o melhor aporte de minerais em todas as opções, 
atingindo as exigências de ganho e saúde de cada categoria e 
seus desafios diários. Mas, para melhorar de forma lucrativa o 
ganho de peso e reprodução à pasto na fazenda, é necessário 
o uso de proteinados de consumos variados e em diferentes 
épocas do ano. O ideal é fazer simulações de viabilidade em 
todos os lotes. 

Sugestões de estratégias de suplementação de alto, mé-
dio e baixo desempenho têm que estarem totalmente corre-
lacionadas com a qualidade e disponibilidade das pastagens. 
E estarem juntas de plano econômico na tomada de decisão. 
Variações nas condições ambientais como temperatura, lumi-
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nosidade e chuvas são responsáveis pelas alterações nas estru-
turas das plantas forrageiras, modificando seu valor nutricio-
nal, diminuindo assim sua digestibilidade e teor de nutrientes, 
principalmente de proteína. Essa, quando falta, diminui o 
crescimento dos microrganismos do rúmen e, consequente-
mente, a digestão da forragem.  O boi para de ganhar peso 
na seca.

E quanto custa a tecnologia? O produtor deve avaliar se o 
investimento na nutrição vai retornar em benefícios reais. Um 
proteinado mais caro vale a pena? É necessário fazer as con-
tas de custo por animal e avaliar não só a proteína e consumo, 
mas as dosagens de minerais e também a digestibilidade das 
matérias primas envolvidas. Dependendo do processamento 
e quais farelos estão sendo usados na composição, podem va-
riar o aproveitamento no trato digestivo do animal. São vários 
os fatores relacionados a isso.

Após essa avaliação criteriosa, transforme a diferença em 
reais do custo de cada opção nutricional, em quantidade de @ 
ou quilos de peso vivo, para pagar essa diferença. Essa medida 
o produtor sabe avaliar melhor, pois sabe que um produto de 
melhor qualidade faz o animal ganhar mais peso e render mais 
carcaça. Quando há mensuração, o produtor consegue enxergar 
muitas vezes que uma diferença considerável no preço por saco 
de proteinados pode fazer o barato sair mais caro!

Planejar o ciclo de produção animal e sua demanda por 
nutrientes, juntos com a oferta de pasto ao longo do ano, 
são alternativas para buscar maior desempenho por hectare.  
Uso de piquetes, adubação, confinamento, irrigação, e outras 
tecnologias, sempre devem ser feitas com uso de técnicas 
adequadas e prévio planejamento financeiro. O acompanha-
mento técnico para validar as decisões é fundamental. Nem 
sempre a grama do vizinho é mais verde. Ainda mais na seca.

C
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Está preparado para a maior revolução no 
melhoramento genético até hoje?

Eduardo Muniz de Lima “Mineiro”
Médico veterinário especialista em Produção de Ruminantes, MBA em Gestão Empresarial, 

MasterMind Aliança Agrotalento e diretor da Central de Receptoras Minerembryo 

ão é novidade para ninguém que o me-
lhoramento das raças bovinas vem se 
moldando ao longo dos anos. As ne-
cessidades do consumidor final sofrem 
transformações drásticas e propulsio-
nam estas alterações. O genoma surge 

para aumentar a acurácia deste sistema 
evolutivo.

Os critérios para melhoramento das raças sofrem 
mudanças ao longo das gerações. Modelos estatísti-
cos vão sendo criados para melhor avaliação fenotípi-
ca e funcional. A beleza por si só dá lugar a avaliação 
conjunta de racial com precocidade sexual, produtiva, 
idade ao primeiro parto, habilidade materna, GMD, 
IEP, etc. Do ponto de vista científico e de resultado 
financeiro à atividade pecuária, isto é de fundamental 
importância já que disputamos em rentabilidade com 
outros produtos do Agro como soja, milho e cana.

O consumidor, por seu lado, propulsiona este me-
lhoramento na qualidade final de seus produtos como 
carne e leite. Ele já paga o dobro por leites especiais 
como o A2A2 ou carnes de alta maciez e marmoreio e 
puxam os pecuaristas a selecionarem o rebanho nesta 
direção e receberem prêmios de alguns bons laticínios 
e frigoríficos.

Dentro disto tudo surge a avaliação do genoma 
com custos bastante acessíveis no Brasil. Em 2019 fo-
ram lançados sumários de raças baseados no genoma 
como ocorreu ExpoGenética em Uberaba com o gir 
leiteiro em agosto último e agora em setembro no Me-
gaencontro com o senepol chancelada pela Embrapa 
com Gilberto Menezes e pela Unesp com José Fernan-
do Garcia, experts mundiais no assunto.

Com esta tecnologia aumentamos de 20 a 25% em 
acurácia nos resultados de avaliação por DEPs, quali-
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dade de carne, tolerância térmica, resistência a parasitas 
e outros quesitos de melhoramento. Esta ferramenta 
permite a identificação correta de doadoras de embrião 
e intensificação do uso de reprodutoras jovens através 
da FIV diminuindo consideravelmente o intervalo de 
gerações. Isto já é realidade nos EUA (80% das aspira-
ções são de bezerras de quatro a oito meses em algumas 
fazendas) com a raça holandesa e jersey. Como exem-
plo uma fazenda tornou seus 20% melhores animais de 
produção leiteira em 20% dos piores após quatro anos 
de FIV intensa baseado na seleção por genoma.

Isto torna a FIV muito mais eficiente onde se iden-
tifica as 5% melhores fêmeas pelo genoma, aspira e 
transfere os embriões no restante do rebanho ou em 
Central de Receptoras certificadas com melhores resul-
tados. 

Hoje estamos pesquisando a genotipagem do pró-
prio embrião na Minerembryo, onde podemos selecio-
nar por exemplo os 5% melhores embriões e transfe-
ri-los em receptoras em cio natural e neste exemplo 
teríamos 0,25% dos melhores embriões das melhores 
doadoras para transferir e isto impulsionará anos-luz 
a pecuária de resultados. Ninguém segura este Brasil! 

N

GENÉTICA

diretoria@minerembryo.com.br
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EM FOCO

Vai boiadeiro que a noite já vem

Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem

De manhazinha quando eu sigo pela estrada

Minha boiada pra invernada eu vou levar

São dez cabeças

É muito pouco é quase nada

Mas não tem outras mais bonitas no lugar Luiz Gonzaga

Foto Wenderson Araújo
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