
Expogrande 2017 vai
acontecer de 30 de
março a 9 de abril

Estado amplia políticas de 
apoio à produção e estimula 
expansão do agronegócio

SUSTENTABILIDADE | ILPF aumenta em cinco vezes a produção de carne em MT | PÁGINA 13

Calendário foi anunciado de forma 
bastante antecipada pela Acrissul. Data 
foi  escolhida de forma consensual entre 
diretoria e organização do evento. 

Ações e programas do governo do Estado dão 
suporte para superar barreiras sanitárias e facilitam 
acesso dos produtores a linhas de crédito mais 
acessíveis, benefícios fi scais e incentivos.  

ACRISSUL EM AÇÃO ACRISSUL EM AÇÃO
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Taxas com 

condições especiais:
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CDC (Banco Cnhi)  

(67) 3354-0085  •           (67) 9.8154-1817
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Brasil deve colher entre 210,5 
e 214,8 milhões de toneladas 
de grãos na safra 2016-2017
Conab aponta crescimento de até 15,3% em relação ao ciclo anterior

A safra 2016/2017 deverá fi car 
entre 210,5 e 214,8 milhões de 
toneladas. É o que aponta o 1º 

levantamento da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), divulgado 
no início de outubro. Com isso, o cres-
cimento poderá ser de até 15,3% em 
relação à safra 2015/2016, de 186,4 mi-
lhões. A projeção para a soja é de cres-

cimento entre 6,7% e 9% na produção, 
podendo atingir de 101,8 a 104 milhões 
de toneladas. A área plantada de grãos 
deve fi car entre 58,5 e 59,7 milhões de 
hectares, crescimento de até 2,3%, se 
comparado com a safra 2015/2016. Com 
exceção do algodão, todas as culturas 
de primeira safra tiveram incremento de 
área plantada. PÁGINA 4



2 OUTUBRO 2016

E���������
A Folha do Fazendeiro é 

uma publicação mensal da Via Livre 
Comunicação e Agromarketi ng

www.folhadofazendeiro.com.br

EDITOR: 
José Roberto dos Santos

folhadofazendeiro@gmail.com 

TEXToS: 
José Roberto dos Santos, Fabiano Reis, 
Leonardo Silva e Scot Consultoria com 

colaboradores
(67) 9984-8906 | 3056-7587

folhadofazendeiro@terra.com.br
folhadofazendeiro@gmail.com

VIA LIVRE 
Comunicação e Agromarketi ng

CNPJ. 05.212.423/0001-99

Cartas para a redação
CEP  79.050.970 - Cx. Postal 3516

Campo Grande – MS
Fone: (67) 3056-7587
vialivre@terra.com.br

DEP. CoMERCIAL 
ANA RITA BoRToLIN 

(67) 9604-6364
folhadofazendeiro@gmail.com

RIMEIRA IMPRESSãOP

@folhafazendeiro

Folha do Fazendeiro

Mais rural do que nunca
VIA LIVRE 

Comunicação e Agromarketing
Av. Américo Carlos da Costa, 320
Parque de Exp. Laucídio Coelho

Jardim América – CEP  79.080.170
Campo Grande – MS
vialivre@terra.com.br

www.folhadofazendeiro.com.br

A���� �� 2011 • ANO XIII – Nº 327 |  N�� ������ R$ 3,50

Expogrande 2011 abre seus portões dia 14;

Acrissul garante edição histórica da exposição
NESTA EDIÇÃO

Julgamentos vão de

14 a 23 na Acrissul
PÁGINA 8

Shows Expogrande

14 
abril

15 
abril

16 
abril

18 
abril

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santana
sexta

Bruno &

Marronequinta
Restartquarta

Munhoz 

& Mariano
terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

segunda

Amannda

Inimigos da HP

Hugo Pena & 

Gabriel

sábado
João Bosco 

& Viníciussexta
Michel Telóquinta

Zé Henrique 

& Gabrilel

Informações: 3029-9033

Leilão Max QM leva 

58 lotes para tatersal
PÁGINA 25

Sindicato Rural CG promove 24º 

Encontro de Tecnologias dia 18

Expogrande é palco da primeira

edição da MS Expo Genéti ca

PÁGINA 5

PÁGINA 13

www.acrissul.com.br
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Leilão King Horse vende

égua a R$ 75 mil PÁGINA 16

Shows Expogrande

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santanasexta
Bruno &
Marrone

quinta
Restart

quarta
Munhoz  
& Mariano

terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

Informações: 3029-9033

Expogrande define primeiros campeões
NESTA EDIÇÃO

www.acrissul.com.br

Expogenética conta com campeão nacional Nelore PÁGINA 11

Vapor da 

Rancharia, grande 

campeão cavalo 

pantaneiro

Isidoro do DER, 21 meses, grande campeão guzerá

KA do Pingado, 

campeão touro 

jovem nelore 

mocho

Feitiço da Esmeralda, grande campeão touro adulto canchim
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Embrapa-CNPGC

promove Dinapec 

de 23 a 25 em MS

Nesta edição

OIE reconhece a fronteira de 

MS como área livre de aftosa
PÁGINA 25

PÁGINAS 2 e 3

Ex-presidentes 

aprovam projeto

‘Acrissul Amanhã’

O colégio de ex-presidentes 

da Acrissul conheceu o projeto   

e aprovou as mudanças pro-

gramadas para acontecer no 

Parque de Exposições Laucídio 

Coelho. PÁGINA 14

Ântônio de Moraes Neto, Cândido de Castro Rondon, Laucídio Coelho Neto, atual 

presidente Francisco Maia, e Flávio Benjamin Corrêa Andrade: AVAL PARA AS MUDANÇAS

Com a tradição de mesclar dinâmi-

cas ou roteiros tecnológicos, palestras 

e mini-cursos na mesma ocasião, Em-

brapa-Gado de Corte promove entre 

os dias 23 e 25 de fevereiro, na sua 

sede em Campo Grande, a VI Dinapec, 

uma oportunidade de o produtor ver 

as tecnologias, em contato direto com 

técnicos e pesquisadores. PÁGINA 5

Câmara aprova mudança em lei 

e permite shows na Expogrande

Projeto reconhece a tradiçao da feira. PÁGINA 11

via livre

arquivo
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Associados
aprovam contas

da Acrissul
Reunidos em assembléia geral, 

os associados da Acrissul aprova-
ram no dia 10 de maio a prestação 
de contas da gestão do presidente 
Francisco Maia. A diretoria apro-
veitou e fez um balanço de suas 
atividades durante os dois anos 
de mandato, que termina em ju-
nho, quitando dívidas superiores 
a R$ 3 milhões  e, hoje, a entida-
de tem certidão negativa e cre-
dibilidade em todos os âmbitos.  
BOLETIM ACRISSUL EM AÇÃO

Tecnologias ajudam  
a proteger o solo

Embrapa desenvolve e transfere tecno-
logias para que os produtores rurais ado-
tem práticas agrícolas sustentáveis, como 
o plantio direto na palha (foto). PÁGINA 12

Demanda por etanol
exige mais 15 usinas
O Brasil precisaria de ao menos 15 novas 
usinas produtoras exclusivamente de álcool 
- e já em funcionamento - para aumentar a 
oferta do combustível. PÁGINA 26

PÁGINA 10PÁGINA 10

Nesta edição

Confinamento Malibu
www.leiloboi.com.br

MS enfrenta baixa oferta de gado magroMS enfrenta baixa oferta de gado magro

Junho de 2011 • ANO XIII – Nº 330 |  Nas bancas R$ 3,50 | Edição EspecialAcrissul realiza eleiçãono dia 7 de junho
No dia 7 de junho, entre 19 e 22 horas, a Acrissul (Associação dos Cria-dores de Mato Grosso do Sul) realiza assembleia geral para eleger a nova diretoria, que irá dirigir os destinos da entidade de 2011 a 2013.  Duas chapas concorrem ao pleito. ACRISSUL EM AÇÃO

Pecuária de MS vive desafiosentre quantidade e qualidade

www.agroline.com.br

Nesta edição

Fazenda São Marcosé um modelo em MS
Fazenda São Marcos do Riacho Fun-do, em Corguinho, MS, é uma proprieda-de diferenciada por conta da tecnologia empregada e o seu profissionalismo. Com uma área de 2.149 hectares, ge-orreferenciada, a fazenda tem números que impressionam. É a personagem da coluna Fazenda Modelo. PÁGINA 18

Izabella Costa é a novapromessa do sertanejo
Natural de São Gabriel do Oes-te, a cantora de 26 anos já em-placa seus sucessos no cenário nacional.  PAGINA 37

Indústria chinesa ameaçao mercado de máquinas
Indústria nacional critica a invasão estrangeira de máquinas e implementos agrícolas no país.  PAGINA 13

Com o 3º maior rebanho de corte do País, Mato Grosso do Sul permanece 

sendo um gigante na produção de animais, genética e carne. Neste mês 

eventos de grande relevância movimentam todo o setor. NESTA EDIÇÃO

DEP. COMERCIAL 
ANA RITA BORTOLIN 

(67)  9604-6364
folhadofazendeiro@gmail.com

Boi segue fi rme e expectati va é de cenário alti sta
POR FABIANO REIS

Há muitas alterações no 
mercado do gado pronto 
no Brasil. É imperativo 
afi rmar que se por um 
lado os negócios aque-
cem em alguns esta-
dos mantendo postura 
de alta para a matéria 
prima, por outro, a in-
dústria segue tentando 

esfriar uma alta, inevitável, oscilando a fre-
quência de abates de acordo com a disposi-
ção e oferta em cada uma de suas plantas. 

Ressalto ser uma movimentação real, en-
tre a última semana de setembro e a pri-
meira de outubro, uma queda para o boi 
casado e certa difi culdade com os valores 
de carne bovina, que chegaram mais barato 
na linha fi nal da cadeia produtiva. Aspectos 
que servem para a indústria tentar manter 
a pressão sobre os preços do gado gordo. 
Além disso, ressalto o mês de outubro ter 
um feriado no meio de semana (no caso do 
Mato Grosso do Sul dois, 11 e 12) fator de 
forte contribuição para a indústria frigorí-
fi ca conseguir fechar escalas.

Não se enganem. É momentânea e dura 
apenas uma semana. Semana quebrada, ali-
ás. Provavelmente, quando o leitor da Folha 
do Fazendeiro estiver lendo o período já es-
tará superado.

Entretanto, por isso digo que a situação 
ainda será altista para o mercado do gado 
gordo no Brasil, a oferta é limita. Limita-
díssima, pode-se dizer. Tanto é, ser fato nas 
principais praças comercializadoras do País, 
não haver registro de queda para os valo-
res do boi gordo, em linha geral. Os preços 
seguem fi rmes mesmo com a constatação 
acima.

Portanto, a regra de oferta e demanda 

devem se manter como fator de fi rme ba-
lizamento para o gado gordo. E mais: não 
visualizo uma situação de recuperação mais 
acelerada para a oferta e também tenho vis-
to lenta disposição de elementos que pode-
riam levar a um cenário mais positivo para 
oferta de boi terminado.

Explico:
- O cenário para aquisição de alguns pro-

dutos para terminação (preço) melhorou 
muito na maior parte do mês de setembro. 
Houve uma queda perceptível para os va-
lores de milho, sorgo e até soja, a última 
por conta da infl uência do dólar. Entretan-
to, entre a última semana de setembro e o 
começo do feriadão, houve uma recupera-
ção para os valores de milho e sorgo, alta 
mesmo. Além disso, as pastagens, em linha 
geral, estão distantes de apresentar recu-
peração quando falamos de Centro-Oeste 
ou Brasil. A disposição, neste momento é 
extremamente heterogênea, as chuvas ain-
da não atingem todas as áreas e a previsão 
não é das melhores até o fi nal de outubro.

Também, uma alta, já registrada nos pre-
ços do frango no Brasil, dão o cenário de 
que o carne bovina vai subir, no atacado e 
varejo. É claro, os grupos empresariais são 
os mesmo, por isso, os mercados se comple-
mentam tão bem. Enfi m, não é o caso agora.

Com isso, o pecuarista pode estar certo 
de ter um produto com raridade no mer-
cado; das exportações brasileiras seguirem 
em bom ritmo; no fi nal do ano, a população 
geral, com a disposição de mais recursos, 
vai consumir mais. Em resumo: fi rmeza na 
estratégia.

FABIANO REIS É JORNALISTA, 
MESTRE EM PRODUÇÃO E GESTÃO 
AGROINDUSTRIAL, APRESENTADOR 
DO AGRICULTURA BR/CANAL DO BOI 
(FABIANO@SBA1.COM)
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agronegócio s.a.

Balança do agronegócio tem superávit de 
US$ 57,57 bilhões no acumulado do ano
Um dos destaques das exportações é o açúcar, com crescimento de 37,5% em receita de janeiro a setembro

As exportações brasileiras do 
agronegócio alcançaram US$ 
67,36 bilhões de janeiro a se-

tembro deste ano, crescimento de 
0,6% em relação ao mesmo período 
de 2015. As importações, por sua 
vez, somaram US 9,79 bi. Com isso, 
a balança foi superavitária em US$ 
57,57 bi. Os dados foram divulgados 
nesta sexta-feira (7) pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento.

Segundo a Secretaria de Relações 
Internacionais do Agronegócio (SRI), 

os produtos de origem vegetal foram 
os que mais contribuíram para as 
vendas externas do setor no perío-
do. Um dos destaques é o complexo 
sucroalcooleiro. Só o açúcar cresceu 
37,5%, com uma receita de US$ 7,37 
milhões.

As vendas externas de milho che-
garam a US$ 3,13 milhões de janeiro 
a setembro, 43,8% de aumento na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado. Em quantidade, a 
alta foi ainda maior: 52,3% (18,78 
milhões de toneladas).

A soja em grão teve uma redu-
ção de 3,4% na receita (US$ 18,5 
bilhões). Segundo a SRI, o motivo é 
uma queda de 3,5% no preço médio.

O setor de carnes somou U$S 
10,74 bilhões nas vendas externas, 
nos nove primeiros meses deste ano. 
Quase a metade é de carne de frango 
(48,2%). Depois, vêm a carne bovina 
(37,7%), carne suína (9,8%) e a car-
ne de peru (2,2%).

Em relação ao mesmo período de 
2015, apenas a carne suína e a de 
peru cresceram em valor (+12,2% 

e +1,8%, respectivamente). Mas, 
em volume, quase todas as carnes 
aumentaram, com destaque para a 
carne suína in natura, que cresceu 
41,2% (474 mil toneladas).

Em setembro, as exportações do 
agronegócio brasileiro somaram US$ 
6,91 milhões, o que representa uma 
queda de 4,5% em relação ao mesmo 
período de 2015. Já nos últimos 12 
meses (outubro de 2015 a setembro 
de 2016), as vendas externas totali-
zaram US$ 88,63 bi, 1% de acrésci-
mo sobre o período anterior.
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MS deve plantar 2,5 milhões de haectares de soja

A estimativa da produção de grãos para a 
safra 2016/17 poderá ficar entre 210,5 e 214,8 
milhões de toneladas. É o que aponta o 1º levan-
tamento da safra para este período, divulgado 
nesta quinta-feira (6) pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). Com isso, o cresci-
mento poderá ser de até 15,3% em relação à sa-
fra anterior 2015/2016, que foi de 186,4 milhões.

O arroz apresenta retomada nas áreas não 
cultivadas na safra anterior, com uma produção 
entre 11,6 e 12 milhões de toneladas. Com rela-
ção ao feijão primeira safra, o forte incremento 
de área poderá refletir numa produção de 11,9 
a 18,7% superior à safra passada. Já o milho, 
também primeira safra, deverá ter produção 
superior à anterior, após três anos consecutivos 

Brasil deve colher 
entre 210,5 e 214,8 
milhões de toneladas 
na safra 2016/2017

de queda. A projeção para a 
soja é de crescimento de até 

6,7 a 9% na produção, podendo atingir 
de 101,8 a 104 milhões de toneladas. O 
amendoim deve ter uma produção de 
408,8 a 421 mil toneladas, incremen-
tada pelo ganho de área e produtivi-
dade. O levantamento também indica 
um aumento na produção de algodão.

Safra de inverno 2016 
No caso da safra de inverno 2016, 

o grande destaque é para o trigo, cuja 
produção deverá ser de 6,3 milhões 
de toneladas, ou seja, 14,5% superior 
à safra passada, mesmo tendo sofrido 
redução de área. A aveia e o centeio 
apresentam um aumento significativo 
de área e produtividade. No caso da 
cevada, há uma leve redução de área, 
mas a produção será superior a 26,1% 

em relação à safra anterior devido à 
recuperação da produtividade. Final-
mente, a canola e o triticale também 
apontam um aumento de área e produ-
tividade, o que resulta em um aumento 
de 39,7 e 14,1% em relação à safra 
passada, respectivamente.

Área 
A área plantada está prevista se si-

tuar entre 58,5 e 59,7 milhões de hec-
tares. O crescimento previsto poderá 
ser de até 2,3% se comparada com a 
safra 2015/16, que teve 58,3 milhões 
de hectares. Com exceção do algodão, 
todas as demais culturas de primeira 
safra tiveram incremento de área plan-
tada.

(As informações são da Conab)

A Aprosoja/MS espera que se-
jam utilizados 2,520 milhões de 
hectares nesta safra, projeta pro-
dução de 7,787 milhões (7,79) de 
toneladas do grão e estima produ-
tividade de 51,5 sacas por hecta-
re, mesma média de produtividade 
obtida no ciclo passado.

Em relação ao avanço do plan-
tio, verifica-se que a região sul está 
com porcentagem média de área 
plantada mais avançada, em torno 
de 8,3%. Na relação entre todas as 
cidades produtoras, apenas cinco 
municípios apresentam plantio aci-
ma dessa média. Ponta Porã, Sete 
Quedas, Laguna Carapã, Amambai 

e Aral Moreira apresentam 15% da 
semeadura concluída.

Já a região centro está com 0,6% 
da área plantada, sendo que apenas 
as cidades de Nova Alvorada do Sul 
e Rio Brilhante iniciaram o plantio. 
Na região norte, que apresenta 
0,9% da semeadura concluída, ape-
nas os municípios de Chapadão do 
Sul, Costa Rica e São Gabriel do 
Oeste começaram a plantar. Com 
isso, estima-se que, até o momento, 
foram plantados aproximadamente 
124 mil hectares e o levantamento 
indica que a semeadura poderá se 
estender até a primeira quinzena 
de novembro.
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em relação à safra anterior devido à 
recuperação da produtividade. Final-
mente, a canola e o triticale também 
apontam um aumento de área e produ-
tividade, o que resulta em um aumento 
de 39,7 e 14,1% em relação à safra 
passada, respectivamente.

Área 
A área plantada está prevista se si-

tuar entre 58,5 e 59,7 milhões de hec-
tares. O crescimento previsto poderá 
ser de até 2,3% se comparada com a 
safra 2015/16, que teve 58,3 milhões 
de hectares. Com exceção do algodão, 
todas as demais culturas de primeira 
safra tiveram incremento de área plan-
tada.

(As informações são da Conab)
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Com melhora das margens, o que esperar para o mercado do boi gordo nos próximos dias

Análise Juliana Pila – Zootecnista
Scot Consultoria

FEliPPE REiS – 
Da Scot Consultoria

Este tem sido um ano 
de incertezas, não ape-
nas para o mercado do 
boi gordo, mas em prati-
camente todos os setores 
da economia.

Com a crise econômica 
e a consequente descapi-
talização da população, o 
consumo de carne bovina 
andou em ritmo lento no 
primeiro semestre.

O fraco escoamento da carne bovina 
derrubou os preços no mercado atacadis-
ta e o boi casado chegou, em julho último, 
ao menor preço real dos últimos dois anos.

Esses fatores deixaram as margens de 
comercialização dos frigoríficos abaixo da 
média histórica em boa parte do ano.

No dia 20 de setembro a plataforma Global 
Dairy Trade (GDT), referência no mercado in-
ternacional, realizou o leilão de número 172. 
Os produtos lácteos ficaram cotados, em mé-
dia, em US$2.975,00 por tonelada.

Na comparação com o leilão anterior, hou-
ve alta de 1,7% nos preços. Em um ano os 
preços subiram 15,8%. O movimento de alta 
começou em agosto. Veja a figura 1.

O leite em pó ficou cotado,em média, em 
US$2.782,00 por tonelada na segunda quin-
zena de setembro. Desde o início das altas a 
cotaçãosubiu 33,8%.

O volume de vendas de produtos lácteos 
totalizou 35.086 toneladas no último leilão, 
2,7% menos que o volume comercializado em 
igual período do ano passado.

Motivo da alta de preços
A oferta mundial de matéria-prima, ao con-

trário do que está acontecendo no Brasil, está 
desacelerando.

O período de entressafra na produção está 
começando nos Estados Unidos e na União 
Europeia. Assim como no Brasil onde estamos 
na transição de mudança de estação, de in-
verno para primavera, o hemisfério Norte se 
prepara para as estações de outono/inverno, 
período de menor produção (entressafra).

Na Nova Zelândia, a produção está em queda 
desde janeiro. De janeiro a julho, o volume pro-
duzido aumentou 0,4%, segundo dados da Asso-
ciação de Laticínios da Nova Zelândia (DCANZ).

Com isso, os preços do leite em pó integral 
apresentaram reações positivas nos contratos 
futuros do leilão GDT para outubro, tendo alta 
de 4,5% a preço de US$2.983,00 por tone-
lada. É esperado que de outubro em diante 
os preços caminhem para uma tendência de 
estabilização até março de 2017.

Reação nos preços dos lácteos no mercado 
internacional. Por que e até quando?

As projeções de preço médio para os pró-
ximos seis meses apontam para um patamar 
entre US$2.695,00/tonelada a US$2.983,00/
tonelada.

Considerações finais
No Brasil, as importações em alta ao lon-

go deste ano geraram uma preocupação com 
relação aos preços no mercado interno. 

Com essa alta nos preços dos lácteos no 
mercado internacional, as importações po-
dem diminuir e colaborar positivamentecom 
a balança comercial brasileira de lácteos.

Em setembro, porém,as margens melho-
raram, puxadas pelas altas da carne com e 
sem osso, no varejo e no atacado. Figura 1.

As valorizações têm sido sustentadas 
principalmente pela oferta limitada de boia-
das e estoques enxutos.

A melhora das margens de comercia-
lização permite, em certa medida,que os 

compradores façam ofertas de compra me-
lhorespela arroba do boi gordo. Foi o que 
aconteceu nos últimos três anos. Veja a fi-
gura 2

Em função dessa mudança de cenário, 
para os últimos três meses do ano a expec-
tativa é de preços firmes, para o boi gordo, 
com possibilidade de altas. 
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Importância da idade de bovinos e a bonificação da indústria frigorífica
Devido as novas restruturações dos progra-

mas de governo e das indústrias frigoríficas 
fica claro cada dia mais a necessidade de rea-
lizar o controle de idade dos animais através 
da troca das pinças. Este é um fator extrema-
mente determinante para o pagamento das bo-
nificações (R$/@) recebidas durante o abate 
pois é através deste método que o frigorífico 
consegue avaliar a idade das carcaças. 

Vamos discutir aqui alguns pontos para que 
o amigo pecuarista possa verificar melhor a 
idade de seus animais e correlacionar com 
o controle da fazenda. Para isso, precisamos 
primeiro entender como acontece a troca das 
pinças (dentes de leite) dos bovinos.

A seguir o demonstrativo que realizamos 
para exemplificar melhor:

Tendo estas informações em mãos o pro-
dutor pode começar a controlar a idade de 
seus animais através do romaneio de abate, 
sabendo exatamente a faixa etária que os ani-
mais estão sendo abatidos. Dessa forma pode-
rá comparar com as informações coletadas na 

Tabela 01. Comparativo da troca de pinças com as 
respectivas faixas de idade dos Zebuínos.

fazenda,levando em consideração que os animais 
irão receber as bonificações do frigorífico e do go-
verno de acordo com a categoria abatida (Machos 

Inteiros, Castrados, Novilhas ou Vacas).
Em caso de dúvida quanto a idade dos ani-

mais para definição de escala para abate, o 
pecuarista pode optar por “colocar a mão na 
massa” e verificar a dentição no tronco de con-
tenção. É claro que é de extrema importância 
que o animal esteja muito bem contido e que 
todo cuidado seja tomado. Se o lote é padro-
nizado por idade, sugerimos que faça uma ve-
rificação de 15 a 20%. Este controle vai auxi-
liar na tomada de decisão se os animais serão 
bonificados na indústria ou não,ou seja, se os 
animais podem “esperar” um pouco mais para 
serem abatidos. 

Conclusão
Para tanto é importante que o pecuarista 

esteja atento e entenda quais as possíveis bo-
nificações fornecidas e os critérios avaliados 
pela indústria. Conhecer a idade dos animais 
permite que o produtor tenha uma melhor to-
mada de decisão para aumentar o valor rece-
bido pela arroba, podendo optar por diferentes 
estratégias de venda. 

andré Pastori D’aurea 
Zootecnista e Doutor em Nutrição Animal 

A palavra recria significa “criar novamente”. As-
sim, quando compramos bezerros recém desmama-
dos com o intuito de transformá-los em novilhos, 
nós seremos os responsáveis por esta transforma-
ção, ou seja, o desempenho destes animais está 
em nossas mãos.

O objetivo da fase de recria é desenvolver o 
animal para que ele possa expressar o máximo do 
seu potencial genético, imprimindo conformação e 
estrutura e, consequentemente, ganho em peso no 
menor tempo possível.

O manejo nutricional é o principal influenciador 
na produção de bovinos de corte. Com a variação 
na quantidade e qualidade das forragens ao longo 
do ano, devido a sazonalidade climática, as estraté-
gias de suplementação são a principal ferramenta 
para influenciar nos índices produtivos e econômi-
cos da propriedade.

Animais jovens que sofreram restrição alimen-
tar podem resultar em animais adultos com bai-
xos índices produtivos e menor peso. Portanto, as 
estratégias de suplementação existentes desde o 
nascimento até o abate são ferramentas que devem 
ser utilizadas para redução do tempo de abate.

A fase de crescimento em que o animal se encon-
tra tem influência direta na utilização dos nutrientes 
da dieta, assim como na composição do ganho. Na 
Figura 1 é apresentada a curva de crescimento de 
bovinos proposta por Owens et al. (1993).

Podemos observar que entre o nascimento (b) e 
a puberdade (c), os bovinos apresentam maior taxa 
de crescimento, proporcionando melhor conversão 
alimentar. Portanto, para aumentar a rentabilidade 
da produção de bovinos de corte devemos investir 
na suplementação durante a recria.

Como os animais em recria apresentam maior 
potencial de crescimento, o investimento em su-
plementação nesta fase pode acelerar o ganho em 
peso, aumentando a eficiência de produção, im-
primindo melhor ganho em peso e estrutura aos 
animais, levando a benefícios produtivos e econô-
micos.

Conforme apresentado na Figura 2, a relação de 
troca do bezerro por boi gordo diminuiu ao longo 
dos anos.    Além da diminuição no poder de compra 
da reposição, os custos com alimentação aumenta-
ram, em média, 25,54% em 2016 devido ao aumento 
no preço dos insumos, favorecidos pelo aumento da 
exportação de grãos e a quebra na safra em decor-
rência da falta de chuva (Zen, et al. ,2016).

O aumento nos insumos teve impacto importan-
te no confinamento, elevando o preço da arroba 
colocada. Por isso, existe a necessidade de produzir 
uma arroba mais barata a pasto antes da termina-
ção em confinamento.

Para a recria eficiente de animais a pasto não 
basta simplesmente suplementar o animal. Deve-
mos ter controle dos índices zootécnicos, manejo 
e adubação das pastagens para obtenção de altas 
performances. É fundamental o controle da suple-
mentação, garantindo consumo na dosagem corre-

ta e utilização do suplemento adequado de acordo 
com a recomendação do técnico responsável.

Assim, para contornar o ágio da compra do be-
zerro e o aumento nos custos na terminação em 
confinamento, investir na suplementação da recria 
é a saída mais viável para encurtar ciclos e produzir 
uma arroba de forma eficiente e econômica, explo-
rando a fase de crescimento do animal.
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Leite: Captação crescente 
e demanda fraca derrubam 
preço após 7 meses de alta
Segundo pesquisas do Cepea (, da Esalq/USP, o preço médio 
recebido pelo produtor na “média Brasil” foi de R$ 1,5257/litro

ECUÁRIA LEItEIRAP

Após subir por sete meses se-
guidos e atingir recordes re-
ais, o preço do leite ao pro-

dutor caiu em setembro. Além do 
aumento na captação, observado na 
maioria dos estados pelo terceiro 
mês, a fraca demanda interna foram 
os principais motivos das quedas nos 
valores.

Segundo pesquisas do Cepea 
(Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada), da Esalq/USP, 
o preço médio recebido pelo produ-
tor na “média Brasil” (sem frete e 
impostos) foi de R$ 1,5257/litro, re-
dução de 3,2% (ou de 5,1 centavos) 
em relação a agosto.Mesmo com a 
queda, a cotação ainda acumula al-
tade 50,8% no ano, em termos reais 
(valores deflacionados pelo IPCA de 
agosto/16).O preço bruto médio do 
leite (que inclui frete e impostos) 
também caiu 3,2% de um mês para 
outro, passando para R$ 1,6377/litro 
em setembro. As médias calculadas 
pelo Cepea são ponderadas pelo vo-
lume captado em agosto nos estados 
de GO, MG, PR, RS, SC, SP e BA.

A captação de leite aumen-
touem quase todos dos estados 
analisados,refletindo a recuperação 
das pastagens, favorecida pela che-
gada das chuvas em algumas regi-
ões, e o início da safra no Sul do País. 
De julho para agosto, o Índice de 
Captação de Leite do Cepea (ICAP-
L/Cepea) aumentou significativos 
6,2%, com destaque para Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul, com sig-
nificativas altas de 11,76% e 11,37%, 
respectivamente. A exceção ficou por 
conta da Bahia, onde o volume capta-
do permaneceu praticamente estável 
(ligeira queda de 0,08%), sustentan-
do as cotações. 

Para outubro, representantes de 
laticínios/cooperativas consultados 
pelo Cepea apontam nova queda 
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nos preços do leite. A maioria dos 
agentes entrevistados (96,2%),que 
representa 99,8% do leite amostra-
do, indica que haverá baixa nos va-
lores. Outros 3,8%, que representam 
0,2% do volume amostrado de leite, 
acreditam em estabilidade. Ningué-
mespera alta de preços para o pró-
ximo mês.

No mercado de derivados, a de-

manda enfraquecida, diante dos ele-
vados patamares de preços nos últi-
mos meses, e os estoques elevados 
em algumas regiões,pressionou os 
valores dos produtos lácteos. Os pre-
ços médios do leite UHT e do queijo 
muçarela negociados no atacado de 
São Paulo em setembroforam de R$ 
2,49/litroe R$ 19,20/kg, respectiva-
mente, quedas de 23,1% e 8,41% em 

relação às médias de agosto. Com o 
cenário de quedas intensas nos últimos 
dois meses, a variação acumulada do 
leite UHT desde o início do ano pas-
sou para 6,3%.A pesquisa de derivados 
do Cepea é realizada diariamente com 
laticínios e atacadistas e tem o apoio 
financeiro da Organização das Coope-
rativas Brasileiras (OCB).

(As informações são do Cepea)

Boletim da acrissul - associação dos criadores de mato Grosso do sul 



Com o objetivo de adiantar os tra-
balhos de preparação e de forma 
inédita, a Acrissul acaba de anun-
ciar que a Expogrande de 2017 
será promovida de 30 de março a 
9 de abril. Segundo o presidente da 

entidade, Jonatan Pereira Barbosa, a data foi 
uma escolha consensual, depois de consulta-
dos todos os setores envolvidos na realização 
da maior exposição agropecuária do Centro-
Oeste. 

“É fim de um mês e começo de outro, irá 

coincidir com dois finais de semana, além de 
anteceder à Semana Santa e bater com a se-
mana de pagamento de salário. Não tinha data 
melhor”, analisa Jonatan.

Para a entidade, o objetivo da antecipação 
do anúncio da data visa dar um tempo maior 
para a preparação do Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, sede da Expogrande, além 
de permitir que expositores, leiloeiras, produ-
tores rurais, instituições,  e todos os agentes 
envolvidos na promoção e produção do even-
to, se organizem em suas tarefas.

As empresas envolvidas na agenda de sho-
ws já estão trabalhando para preparar uma 
programação à altura dos maiores eventos 
nacionais do gênero.

“Vamos aproveitar o bom momento pelo 
qual a agropecuária passa, com boas cotações 
nos mercados agrícola e pecuário, com a rea-
ção do preço da cria e dos investimentos que 
estão sendo feitos em tecnologias para melho-
rar a produção e a produtividade. E vamos, de 
novo, promover mais uma Expogrande para 
ficar na história”, desfecha Jonatan.

Boletim da acrissul - associação dos criadores de mato Grosso do sul - outuBro 2016 | acrissul@terra.com.br | 67 3345-4200
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Acordo entre Brasil e 
Bolívia permite comércio de 

material genético animal 
Brasil e Bolívia assinaram proto-

colos sanitários que permitem o co-
mércio bilateral de embriões fertiliza-
dos in vitro e ovos para produção de 
vacinas e diagnóstico laboratorial. O 
acordo também possibilitará ao país 
vizinho enviar material biológico (cé-
lulas epiteliais) bovino de alto padrão 
para clonagem no território brasileiro. 
Depois disso, os animais clonados se-
guirão para a Bolívia.

Os protocolos foram assinados 
pelo Departamento de Saúde Animal 
(DSA) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o 
Serviço Nacional de Sanidade Agro-
pecuária e Inocuidade Alimentar 
(Senasa) da Bolívia. Na avaliação do 
DSA, o acordo reforça a cooperação 
regional.   

A assinatura dos protocolos ocor-
reu durante a reunião da Federação 
Internacional de Criadores de Zebu 
(Ficebu), em Santa Cruz de la Sier-
ra, na sexta-feira (23 de setembro). O 
ministro do Desenvolvimento Rural 
e Terras da Bolívia, César Cocarico, 
participou do encontro. Ele destacou 
os esforços públicos e privados que 
resultaram no estabelecimento do 
acordo.

 Os participantes da reunião tam-

bém enfatizaram que os governos e o 
setor privado do continente precisam 
apoiar cada vez mais o comércio re-
gional de genética bovina, a fim de 
melhorar os rebanhos dos países.

Acrissul presente 
nA expocruz
A convite da Assocebu (Associa-

ção Boliviana de Criadores de Zebu), 
o presidente da Acrissul, Jonatan Pe-
reira Barbosa permaneceu em Santa 
Cruz de la Sierra de 19 a 22 de se-
tembro para participar de protocolos 
e agenda de interesse da pecuária de 
Mato Grosso do Sul durante a re-
alização da 41ª Expocruz, um dos 
maiores eventos comerciais da Amé-
rica do Sul. 

Na oportunidade Jonatan entregou 
convites oficiais para a participação 
da Assocebu na Expogrande e Expo 
MS Rural de 2017, além de ter feito 
importantes contatos com empresá-
rios da América Latina na Expocruz 
e visitado pavilhões de gado zebuíno 
de elite. Na feira boliviana deste ano 
haviam 680 animais expostos, das ra-
ças nelore padrão e mocho, gir leiteiro 
e guzerá.

A Expocruz 2016 é a maior mostra 
do setor pecuário da Bolívia. O even-

Ministério da Agriculturra brasileiro e governo boliviano estabelecem cooperação sanitária

to é realizado dentro da Fexpocruz 
que atrai mais de 500 mil visitantes 
por ano pela exibição de produtos e 
serviços de empresas multissetoriais 
da América Latina, e também pela 
promoção de dezenas de atividades 
culturais e educativas.

No ano passado, o evento reuniu 
2,3 mil expositores e mais de 493,3 
mil visitantes, contando com a par-
ticipação de 17 países – Alemanha, 
Argentina, Brasil, China, Espanha, 
Estados Unidos, França, Itália, Mé-
xico, entre outros. A ExpoCruz reúne 
autoridades, empresários, investido-
res, especialistas e visitantes em geral 
e se coloca como a aposta mais efetiva 
para maximizar relações comerciais 
no mercado regional e mundial.

Jonatan Pereira Barbosa compôs 
uma missão representando os produ-
tores rurais de Mato Grosso do Sul. 
Para ele, nos últimos anos Brasil e 

Bolívia têm estreitado cada vez mais 
as relações comerciais e aquele tem 
tornado-se um importante destino 
para a genética do Estado, tanto de 
corte quanto de leite. “Hoje a pecu-
ária boliviana, cuja participação de 
produtores brasileiros cresce a cada 
ano, tem um dos mais relevantes pa-
trimônios genéticos bovino da Amé-
rica do Sul”, avalia o ruralista. “Por 
isso é a Acrissul apoia o movimento 
de um mercado bilateral, permitindo 
também que pecuaristas brasileiros 
comprem animais vivos de elite na 
Bolívia”, finalizou.

Expogrande 2017 já tem data marcada: de 30 de março a 9 de abril
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Estado amplia políticas de 
apoio à produção e estimula 

expansão do agronegócio

Pautada na diversificação, com fo-
mento e incentivos a expansão da área 
plantada, aumento da produtividade 
e transformação da matéria prima em 
produtos acabados, a atual política para 
o desenvolvimento da agroindústria em 
Mato Grosso do Sul traduz o compro-
misso do Governo do Estado com o 
campo, uma das bases de sustentação 
da economia estadual.

Também produtor rural, o gover-
nador Reinaldo Azambuja aposta no 
agronegócio para superar a crise. Para 
o Governo do Estado, a agricultura e 
a pecuária são os pilares da economia, 
mas para que esses setores cresçam, é 
necessário desenvolver uma forte políti-
ca de incentivos para fortalecimento de 
todos os setores que integram a cadeia, 
passando pela indústria até o mercado 
consumidor.

Ações do governo dão suporte para superar barreiras sanitárias e 
facilitam acesso dos produtores a linhas de crédito mais acessíveis

Dia de Campo sobre integração de culturas e extensão da famasul em parceria com a UEMS
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Plantio direto: cuidados com o solo em busca de mais produtividade

Com um conjunto de ações, dentre 
as quais a redução de tributos, garantia 
de créditos via FCO (Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Centro-
Oeste) e a pavimentação e manuten-
ção de rodovias para eliminar gargalos 
como o escoamento, o Estado sedimen-
ta um novo cenário para os setores de 
produção primária e de beneficiamento. 
Para Azambuja, a construção de uma 
forte agroindústria depende de medidas 
seguras e estáveis e de competitividade.

“Quando dissemos lá atrás, há um 
ano, que Mato Grosso do Sul não se 
abalaria com a crise do País por causa 
do agronegócio, reafirmamos não só a 

confiança e pujança no setor, mas no 
comprometimento do nosso governo 
com a transformação do campo, que 
alavanca este País e tem resultados po-
sitivos na balança comercial”, declarou 
o governador.

Atuando em várias frentes, o gover-
no estadual busca a atração de novos 
empreendimentos para ampliar a base 
produtiva e incorporar bolsões vazios e, 
recentemente, lançou quatro ações de-
senvolvidas em parceria com o sistema 
Famasul (Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS): regulamentação do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) Pan-
tanal e os programas para recuperação 
de pastagens degradadas, apoio e forta-
lecimento da avicultura e suinocultura 
e estratégias de irrigação.

Segundo o secretário estadual de 
Governo e Gestão Estratégica (Segov), 

Eduardo Riedel, nas ações do governo 
estadual um dos focos principais é a me-
lhoria de produtividade por área. “Mas 
o Estado criou políticas para atrair in-
dústrias ligadas ao setor do agronegócio, 
uma medida que fortalece toda a cadeia 
produtiva”, avaliou.

incentivos
O Terra Boa tem como meta incor-

porar dois milhões de hectares de ter-
ras degradadas na produção integrada 
lavoura-pecuária-floresta e renovação de 
pasto, com o Estado assegurando apoio 
técnico, financiamento, infraestrutura e 
logística e incentivos fiscais da ordem 

de R$ 250 milhões. Ao longo de cinco 
anos de execução do programa, serão 
aportados recursos de R$ 12,46 milhões, 
com previsão de investimentos somente 
este ano de R$ 3,5 milhões.

O governo também criou incentivos 
para a avicultura, destinados a capitali-
zação aos produtores e a novas indús-
trias, com facilidades no FCO e ainda 
energia mais barata. O Estado garantiu 
a atração de importantes investimentos 
integrados, em 2015, com o JBS, Frango 
Bello e BR Foods. Para o presidente da 
Associação de Avicultores de MS (Avi-
masul), Adroaldo Hoffman, a presença 
do governo dará um fôlego ao setor e 
elevará a eficiência de produção.

A redução expressiva de ICMS da 
eletricidade também beneficiou a agri-
cultura irrigada, fortalecendo um setor 
ainda pouco tradicional no Estado. A 
maior parte da produção é de arroz, por 
inundação. O benefício incentivará com 
o uso de tecnologias os novos polos que 
começam a se consolidar na região de 
Naviraí e Nova Andradina. “Com as 
medidas, queremos incentivar os pro-
dutores e ampliar o uso deste sistema 

produtivo”, afirmou Azambuja.

Fco – crédito Acessível
O Governo do Estado firmou um 

grande pacto com as federações repre-
sentativas dos setores produtivos (Fie-
ms, Faems, Fecomércio e Famasul) e o 
Banco do Brasil para garantir a utiliza-
ção integral de R$ 1,5 bilhão que Mato 
Grosso do Sul tem à disposição para 
o financiamento de novos empreendi-
mentos rurais e empresariais por meio 
do Fundo Constitucional de Financia-
mento do Centro-Oeste (FCO). Ficou 
definido que o setor rural terá um aporte 
maior, de R$ 975 milhões

“Temos um painel de investimentos 
no setor da agroindústria de R$ 36 bi-
lhões, previstos para serem implementa-
dos até 2018. Sem contar a expansão da 
produção agrícola e pecuária, trazidos 
para o PIB do setor, que é R$ 15 bilhões, 
a agroindústria pode fazer com que ele 
cresça em torno de 25%. O PIB do 
Estado, de R$ 78 bilhões, deve crescer 
13%”, estima Jaime Verruck, secretário 
estadual de Desenvolvimento e Meio 
Ambiente.

Com o objetivo de recuperar, a médio prazo, sete milhões de hectares de áreas degradadas 
do Mato Grosso do Sul, o Governo lançou o Programa Terra Boa



Reestruturado, Programa Novilho Precoce
ganha novas regras a partir de 2017
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Dia de Campo sobre integração de culturas e extensão da famasul em parceria com a UEMS A busca em produzir carne de qualidade e em ter uma gestão eficiente têm apoio do Estado

Pavimentação de estrada atende propriedades na região de Capão Seco, em Campo Grande
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Com o objetivo de recuperar, a médio prazo, sete milhões de hectares de áreas degradadas 
do Mato Grosso do Sul, o Governo lançou o Programa Terra Boa

O antigo Novilho Precoce, agora um 
subprograma do Programa de Avanços 
na Pecuária de Mato Grosso do Sul 
(PROAPE) oferece isenção de até 67% 
no imposto sobre circulação de serviços 
em mercadorias (ICMS) aos produtores 
que reduzem consideravelmente a idade 
de abate dos animais. A produção de 
animais para abate precoce é um dos 
fatores que fazem com que a carne pro-
duzida em Mato Grosso do Sul seja re-
conhecida pela qualidade dentro e fora 
do País.

Com a modernização, o programa 
terá ampliados os critérios de produção, 
que vão abranger não só os atributos do 
animal, mas também as condições das 
propriedades criadoras. Atualmente, 
100% da avaliação dos animais classifi-
cados como ‘novilho precoce’ é feita no 
frigorífico. A partir de reformulação, a 
tipificação da carcaça terá peso de 70% 
e os 30% restantes serão decorrentes das 
condições do estabelecimento.

Desenvolvido pela Secretaria de 
Produção e Agricultura Familiar e a 
Secretaria de Fazenda, o programa 
busca estimular os produtores a ado-
tarem modernas técnicas de criação, 
favorecendo a produção de animais 
de qualidade de carcaça superior uti-
lizando-se de boas práticas agropecu-
árias, para melhoria da sustentabili-
dade ambiental da atividade e para 
avanços na gestão sanitária individual 
do rebanho sul-mato-grossense.

Para Jonatan Pereira Barbosa, presi-
dente da Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul), com as 
mudanças o programa ganha regras que 
permitiram a participação mais ativa 
das entidades representativas, tornando-
se assim mais próspero, seguro e livre de 
riscos de fraudes.

Fundersul mudA pArA 
gArAntir projetos e evitAr 
desperdício

O Governo do Estado, com apro-
vação da Assembleia Legislativa, fez 
mudanças no Fundersul (Fundo de 
Desenvolvimento do Sistema Rodovi-
ário de Mato Grosso do Sul) para ga-
rantir qualidade e mais tempo de vida 
às obras. De acordo com o secretário de 
Governo e Gestão Estratégica, Eduardo 
Riedel, o objetivo é evitar que recursos 
públicos sejam aplicados em obras sem 
planejamento, como as vias e pontes 
que ruíram com as chuvas no início 
deste ano.

Neste ano, as contribuições dos pro-
dutores e por meio da compra de com-
bustíveis, resultaram na arrecadação 
de R$ 348 milhões, dos quais mais de 
R$ 256 milhões já foram aplicados em 
obras de restauração e manutenção de 
estradas e pontes. Até agosto deste ano 
os municípios receberam R$ 87 milhões 

do Fundersul, para a conservação de vi-
cinais.

Segundo o secretário de Infraestru-
tura, Marcelo Miglioli, a destinação de 
recursos do Fundersul para projetos é 
fundamental para a boa aplicação. “O 
Estado não tem tradição de considerar 
projetos nas obras públicas, uma falha 
técnica que o governo está corrigindo. 
Termos o projeto representa, necessaria-
mente, uma boa obra”.

terrA BoA incorporA 
novAs áreAs Ao processo 
produtivo
O Programa Terra Boa, criado pelo 

Governo do Estado para recuperação 
de pastagens degradadas, dá condição 
ao produtor de incorporar novas áreas 
ao processo produtivo. Por meio do pro-

grama é ampliado o acesso a crédito do 
FCO e financiamento de projetos alter-
nativos, como a integ3ração lavoura-
pecuária-floresta.

Pelo FCO é possível financiar ma-
quinário, irrigação e calcário, que é 
uma grande oportunidade, junto com 
o próprio incentivo fiscal que o progra-
ma oferece. Além da linha no FCO, o 
Terra Boa também se integra ao Estado 
Carbono Neutro, programa por meio do 
qual Mato Grosso do Sul estipula a re-
cuperação de 2 milhões de hectares de 
pastagens degradadas como uma contri-
buição estadual para as metas brasileiras 
nos compromissos assumidos na COP 
21.

AtrAção de indústriAs, 
Fco e energiA mAis BArAtA 
dão Fôlego à AviculturA

O decreto que reduziu a alíquota do 
ICMS sobre a energia elétrica para os 
avicultores de Mato Grosso do Sul foi 
publicado em maio pelo governador 
Reinaldo Azambuja e demonstrou a 
importância do setor na nova estraté-
gia de desenvolvimento econômico do 
Estado. “Esse foi o ponto culminante 
de uma série de ações de fomento e in-
centivo ao setor”, lembrou o secretário 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico, Jaime Verruck.

No âmbito do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO), o governo do Estado atuou, por 
meio da Semade – gestora do fundo 

em Mato Grosso do Sul – para que o 
financiamento de reformas, ampliações 
de aviários e instalação de novas unida-
des fosse incluído entre as prioridades 
do fundo no ano passado e também em 
2016. Somente em 2015, foram apro-
vados 244 aviários, em 12 municípios 
do interior com recursos do FCO. A 
capacidade de produção destas unida-
des será de 7,7 milhões de aves/ano e 
irão abastecer as indústrias do setor em 
operação no Estado.

cAdAstro AmBientAl dá 
mAis segurAnçA Ao plAne-
jAmento AgrícolA

Investir com a garantia da segurança 
jurídica e sustentabilidade. São pontos 
que hoje os produtores podem contar 
para investir sem a preocupação de um 
embaraço jurídico ou passivo ambiental 
no futuro, daí a presença do Governo 
do Estado no processo de regularização 
das propriedades por meio do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR).

Em MS o sistema flexibilizou o ca-
dastramento, de modo que os produ-
tores pudessem optar por prazos com-
patíveis às suas demandas. O mesmo 
decreto que definiu os prazos traz os 
benefícios para quem aderir ao progra-
ma MS mais sustentável, que estabele-
ce as condições de harmonização das 
atividades no campo e preservação do 
meio ambiente.

(colaborou marina dobashi, da 
sepaf-ms)

Incentivo à produção de aves e outros segmentos da pecuária estimulam indústria frigorífica
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Agronegócio cresce e aparece
O agronegócio brasileiro não 

para de surpreender. Apesar 
das turbulências vividas pelo 
País, que afetaram o mercado 
consumidor interno, o cresci-
mento das exportações de grãos 
e carnes compensam as perdas 
no mercado doméstico, além de 
alcançar mercados consumido-
res altamente exigentes e que 
remuneram melhor. 

A ampliação de mercados 
neste ano, principalmente nos 
setores das carnes, colocam o 
Brasil com um dos principais ex-
portadores de proteína animal 
do mundo. A  confi ança no “bra-
zilian beef”, produzido a partir 

do boi a pasto, é tamanha que 
até mesmo o hermético merca-
do norte-americano rendeu-se à 
qualidade da carne brasileira, 
passando a receber desde o mês 
passado uma cota considerável 
de carne bovina in natura. 

A abertura do mercado dos 
EUA ao produto brasileiro é um 
passaporte para o ingresso da 
nossa carne em qualquer e exi-
gente destino internacional.  A 
própria JBS avalia que em 2017 
os Estados Unidos estarão entre 
os cinco principais destinos de 
carne bovina brasileira devido 
à competitividade do produto 
nacional.

A reboque desta importante 
parceria, outros países como 
Turquia, Japão, Coreia do Sul, 
Rússia, China, Índia, Vietnã, Co-
reia do Sul, Myanmar, Tailândia 
e Malásia já se posicionaram 
no sentido de ampliar seus ne-
gócios com o Brasil, visando a 
importação de proteína animal. 

O Brasil poderá receber 15 
missões veterinárias de vários 
países, até o fi nal do ano, para 
inspeção sanitária em estabele-
cimentos registrados junto ao 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa). 
Quatro delas já estão confi rma-
das: duas do Chile (para car-
ne bovina e farinha de carne e 
osso); uma de Cuba (para carnes 
suína e de aves) e uma da Bolí-
via (para carnes de aves, bovina 
e suína).

Além disso, ainda, um espeta-
cular mercado de genética bovina 
vem sendo conquistado pelos pe-

cuaristas brasileiros, com a Bolí-
via, Uruguai e, mais recentemente 
Israel, que podem importar bovi-
nos vivos ou sêmen do Brasil.

Soja e milho foram as lavouras 
que mais impulsionaram a agri-
cultura brasileira em 2015, crian-
do um clima de otimismo para a 
safra 2016-2017, que deve fi car 
entre 210 e 214 milhões de tone-
ladas, já anunciou a Conab, o que 
deve representar um crescimento 
de 15% face à safra anterior.

E como as boas notícias não 
param por aí, o Ministério da 
Agricultura acaba de anunciar 
que o Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) de 2016 
chegará a R$ 518,1 bilhões. Na 
série iniciada em 1989, esse é o 
terceiro melhor resultado.

E é nesse clima que vamos 
promover a Expogrande 2017, 
de 30 de março a 9 de abril. 

Bons negócios a todos.

Acrissul denuncia arrendamento de 
terras invadidas por indígenas e a

obstrução da vacinação contra aftosa

Conselheiro da Acrissul 
vai assumir direção da 

Embrapa Pantanal
O segundo conselheiro da 
Acrissul, Luiz Orcírio Fia-
lho de Oliveira, solicitou seu 
afastamento do cargo para 
atender exigência da Embra-

pa, onde assume a função de diretor geral da 
Embrapa Pantanal, em Corumbá (MS), onde 
já atua como pesquisador. A nova função de 
Luiz Orcírio é resultado de um trabalho exe-
cutado com competência e responsabilidade, 
totalmente focado numa produção agropecu-
ária sustentável e eficiente.

Ele possui graduação em Agronomia pela 
Universidade Federal de Viçosa (1985), gra-
duação em Medicina Veterinária pela UFMS 
(1997), mestrado em Zootecnia pela UFMG 
(2001) e doutorado em Ciência Animal pela 
UFMG (2005). Atualmente é Pesquisador 
da Embrapa Pantanal (CPAP) em Nutrição 
Animal. Faz parte da equipe de revisores da 
Revista Brasileira de Zootecnia e da Revista 
Ciência Animal. Além de produtor rural, tem 
experiência na área de Zootecnia, com ênfase 
em nutrição e produção de bovinos de corte.

Em atendimento às  denúncias encaminhadas 
por proprietários rurais das regiões de Sidrolândia, 
a Acrissul encaminhou insistentes cobranças à Ia-
gro, para que a agência intensifique a fiscalização 
em áreas invadidas por indígenas em Mato Grosso 
do Sul, que não estão permitindo a vacinação do 
gado contra a febre aftosa e, de forma criminosa, 
os indígenas estão arrendando as terras invadidas 
para a criação de gado, de forma totalmente clan-
destina, colocando em risco o status sanitário de 
livre de febre aftosa com vacinação, conquistado 
por Mato Grosso do Sul.

As denúncias de que as terras invadidas estão 
sendo arrendadas por terceiros partiram dos asso-
ciados da Acrissul, Ricardo Augusto Bacha e Vanth 
Vanni Filho (fazendas Cambará, São José e Buriti), 
no município de Sidrolândia, que sofreram esbulho 
de suas propriedades em 2013, tiveram casas quei-
madas e bens e animais furtados pelos indígenas. 

A denúncia encaminhada pela Acrissul também 
envolve o fato de que os “arrendatários” estão ex-
traindo GTAs (Guia de Trânsito Animal) de for-

ma fraudulenta, para conseguir movimentar o gado 
para as áreas invadidas pelos indígenas.

Na denúncia encaminhada pelos proprietários, 
eles ressaltam o fato de que a economia do nosso 
Estado tem a pecuária como um dos seus pilares 
de sustentação. “Temos a consciência, enquanto 
produtores e cidadãos, de que a sanidade do nos-
so rebanho é condição necessária e imprescindível 
para a sustentabilidade da atividade”, diz o texto 
da denúncia dos proprietáriios invadidos.

Em resposta ao ofício da Acrissul, a Iagro in-
formou que tem feito todos os esforços possíveis 
para fiscalizar as aldeia, porém os indígenas só 
permitem que a Iagro vacine os animais nos pon-
tos indicados por eles e apenas aqueles que eles 
conduzem ao local.

Para tentar resolver o problema, a agência sani-
tária encaminhou ofício à Superintendência Federal 
da Agricultura, solicitando apoio e orientações so-
bre como adentrar as áreas invadidas, para maiores 
investigações sobre as denúncias protocoladas pelos 
produtores rurais associados da Acrissul.



OUTUBRO 2016 13

Produção em sistema de integração lavoura-pecuária permite o uso em máxima potência do planti o direto
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notícias do mercado 
agrícola brasileiro.
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Con�ira o mercado 
da pecuária e veja 
mais indicadores

ILPF aumenta em cinco vezes a produção de carne em MT
Melhor desempenho foi na área que integra lavoura, pecuária e fl oresta, com o ganho entre 29 e 32 arrobas por hectare

lém da área de ILPf, foram comparados outros tratamentos com pecuária exclusiva, com integração lavoura-pecuária  e em sistema silvipastoril, om renques de linhas triplas de eucalipto a cada 30 metros
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C
om uma produtivi-
dade de até 32 arro-
bas por hectare em 
um ano, o sistema 
de integração lavou-
ra-pecuária-fl oresta 

(ILPF) conseguiu uma produtivi-
dade cinco vezes maior do que a 
média nacional e oito vezes maior 
do que a média de Mato Grosso. 
O resultado foi obtido no primeiro 
ano de avaliação do componente 
animal na Embrapa Agrossilvipas-
toril, em Sinop (MT).

A área avaliada conta com pas-
to de Brachiaria brizantha cv Ma-
randu semeado após dois anos de 
lavouras de soja na safra e milho 
consorciado com braquiária na sa-
frinha. Além disso, a área possui a 
cada 37 metros uma linha de eu-
calipto. As árvores proporcionam a 
ciclagem de nutrientes no sistema 
e acesso à sombra aos animais da 
raça Nelore.

O período de avaliação do gado 
foi de julho de 2015 a julho de 
2016. Além da área de ILPF, foram 
comparados outros tratamentos 
com pecuária exclusiva, com inte-
gração lavoura-pecuária (ILP) e em 
sistema silvipastoril (IPF), com ren-
ques de linhas triplas de eucalipto 
a cada 30 metros.

O melhor desempenho obtido foi 
na área que integra lavoura, pecuá-
ria e as árvores, com o ganho entre 
29 e 32 arrobas por hectare. O se-
gundo tratamento mais efi ciente foi 
a integração lavoura-pecuária, sis-
tema que vem sendo amplamente 
adotado em Mato Grosso. Em pasto 
formado após dois anos de lavoura, 
porém sem as árvores, a produti-
vidade fi cou entre 20 e 24 arrobas 
por hectare.

De acordo com o pesquisador da 
Embrapa Agrossilvipastoril Bruno 
Pedreira, a produtividade obtida 
é refl exo do manejo adotado e da 

sinergia entre os componentes do 
sistema produtivo.

“Um bom manejo do pastejo, 
ajuste da taxa de lotação com or-
çamentação forrageira da fazenda, 
uso da lavoura e uso do componen-
te fl orestal. Tudo isso para que se 
tenha os benefícios da lavoura, que 
propicia maior produção de capim, 
o benefício da árvore oferecendo 
ambiência e desempenho melhor 
para os animais, para que no fi m 
do dia possamos colher mais num 
mesmo hectare de terra”, explica o 
pesquisador.

No sistema silvipastoril e na pe-

cuária exclusiva, a produtividade 
média obtida no experimento foi 
em torno de 17 arrobas por hecta-
re. O número é menor do que nos 
sistemas precedidos pela lavoura, 
mas ainda assim é bem superior à 
média da pecuária em Mato Gros-
so, que está em torno de quatro 
arrobas por hectare, e à média na-
cional, de seis arrobas por hectare.

De acordo com Bruno Pedreira, 
esse número também deve ser res-
saltado, uma vez que mostra que 
mesmo sem adotar a ILPF, é pos-
sível aumentar a produtividade. 
Para isso, é preciso que o produtor 
faça a adubação de manutenção da 
pastagem e o ajuste da taxa de lo-
tação em função da disponibilidade 
forrageira.

Em todos os tratamentos da pes-
quisa, a pastagem recebeu aduba-
ção de manutenção no mês de de-
zembro. Foram adicionados 50 kg 
de nitrogênio e potássio e 40 kg de 
fósforo por hectare. O pasto, por 
sua vez, foi manejado na altura de 
30 cm, adicionando ou retirando 
animais de acordo com a demanda 
da planta forrageira. Os animais, 
que entraram no experimento com 
cerca de 335 kg, receberam suple-
mento proteinado de 0,1% do peso 
vivo.
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Técnica comprova que conforto térmico melhora ganho de peso

Agora Campo Grande poderá contar com mais uma opção em decoração de festas infantis com todo o 
“glamour e bom gosto” que seus filhos merecem. O Ateliê Baís Festas dispõe dos mais atuais e sofisticados 
temas infantis e muitas variedades para sua festa, vem fazer um orçamento conosco através do telefone 
(67) 9984–9899 Ivana Baís.

“onde seus contos de fada se realizam”

Rua Eduardo Santos Pereira, 1875 
Casa 1 – Vila Célia - Campo Grande (MS)
www.facebook/Ateliê Baís Festas
Instagram: atelie_bais_festas

(67) 9984–9899

Os resultados do primeiro ano 
de avaliação da pecuária de corte 
em sistema ILPF também demons-
traram a importância do confor-
to térmico para o ganho de peso 
dos animais. Mesmo tratando-se 
da raça Nelore, considerada mais 
rústica e adaptada às altas tempe-
raturas, a disponibilidade da som-
bra apresentou resultados conside-
ráveis.

Bruno Pedreira explica que, na 
avaliação, o ganho de peso médio 
diário variou de 660 g/dia no sis-
tema com árvores para 550 g/dia 
do sistema sem arborização, o que 
resultou em uma diferença de oito 
arrobas por hectare.

“Penso que a gente achou aquilo 
que está escrito nos livros, que é o 
sinergismo entre os componentes. 
Quando a gente junta os compo-
nentes, há um ganho que não con-
seguimos nem pegar onde ele está 
exatamente. Mas tem mais oito ar-
robas a mais ali”, pondera.

Dados do comportamento ani-
mal também reforçam a tese do 
benefício das árvores para a pecuá-
ria no sistema ILPF. Levantamentos 
feitos no mesmo experimento mos-
traram que os bois ficaram 90% do 
tempo de ruminação e 76% do seu 
período de ócio na sombra.

“Temos um indicativo de que o 
desempenho pode melhorar com 

a sombra. A única diferença que 
temos entre os tratamentos ILP 
e ILPF é a presença de árvores. 
Então, por algum motivo, em al-
gum lugar lá dentro esse ganho 
está sendo aditivado ao sistema. 
Isso pode estar relacionado à ci-
clagem de nutrientes, à sombra, 
à temperatura. Há quem diga, in-
clusive, que os animais estão mais 
tranquilos com as árvores”, diz o 
pesquisador.

De acordo com Pedreira, é pos-
sível que no segundo ano do expe-
rimento sejam obtidas mais infor-
mações que ajudem a entender o 
efeito das árvores no desempenho 
da pecuária. Além da avaliação da 
qualidade da forragem, serão utili-
zados animais mais jovens, de 230 
kg. Com este perfil, os bezerros 
tendem a ser mais sensíveis a alte-
rações do ambiente, acusando de 
maneira mais acentuada os efeitos 
do sombreamento.

Outra novidade neste segundo 
ciclo de avaliação é o aumento da 
oferta de nutrientes para as forra-
geiras e de suplemento proteinado 
aos animais. Em ambos os casos, 
as doses serão dobradas, chegan-
do a 100 kg de nitrogênio e po-
tássio, 80 kg de fósforo e 0,2% de 
proteinado.

Parcerias
As pesquisas sobre ILPF volta-

das para a pecuária de corte na 
Embrapa Agrossilvipastoril são re-
alizadas por meio de uma parceria 
com a Associação dos Criadores de 
Mato Grosso (Acrimat), Associação 
dos Criadores do Norte de Mato 
Grosso (Acrinorte) e Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT).

As instituições envolvidas acom-
panham de perto a pesquisa, por 
meio de reuniões, visitas técnicas 
e dias de campo. Para o superin-
tendente da Acrimat, Francisco 
Manzi, os resultados obtidos re-
forçam uma iniciativa já presente 
no campo, que é a intensificação 
da produção.

“A intensificação é a grande sa-
ída para os pecuaristas tanto pelo 
aumento da rentabilidade, garan-
tindo a sobrevivência do negócio 
em algumas propriedades, quanto 
pela diversificação das atividades 
e pelo atendimento da demanda da 
sociedade por uma produção maior 
em uma mesma área”, afirma Man-
zi, que ainda destaca o papel desta 
pesquisa no incentivo aos pecua-
ristas para que possam intensificar 
ainda mais a atividade.

(Gabriel faria – Da Embrapa Agros-
silvipastoril)

foTo | REPRoDUÇÃo
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Um dos grandes problemas 
enfrentados pelos pecuaristas é 
causado por um parasita peque-
no: o carrapato. Ele prejudica o 
crescimento e transmite doen-
ças. Mas o lado bom é que tem 
jeito de prevenir.

Em Santa Isabel (SP), na 
propriedade do cliente Real H, 
Pedro Manzano, há mais de 15 
anos ele não sabe o que é ter 
prejuízo com o parasita.O cria-
dor adiciona ao sal mineral do 
rebanho leiteiro, o produto Car-
rapat 100, que age auxiliando 
na prevenção das infestações do 
carrapato. 

“Quando a vaca tem infes-
tação de carrapatos o couro do 
animal fica irritado, perde pro-
dutividade e quando não tem 
carrapato, o pelo fica mais bo-
nito porque não tem o parasita 
no couro do animal”, descreve 
Manzano.

Pesquisadores iniciam 
novos experimentos em 
controle de carrapatos

 A chegada do período das chu-
vas proporciona um aumento na 
umidade do ar e de temperatura, 
ambiente propício para a multipli-
cação do carrapato-do-boi (Rhipi-
cephalus microplus), principalmen-
te nas condições do Brasil Central. 
Além disso, estima-se que os prejuí-
zos causados pelo ectoparasita che-
guem a 3,24 bilhões de dólares ao 
ano no País, com impactos negativos 
na produção de carne, leite e couro. 
Diante desse cenário, os pesquisa-
dores da Embrapa (Campo Grande-
MS), baseados em recomendações 
e dados de pesquisas já disponíveis, 
apresentam uma nova proposta de 
controle de carrapatos, associada ao 
manejo da pastagem para bovinos 
de corte, na fase de recria, com ên-
fase em animais cruzados.

“A proposta foi construída para 
orientar produtores na implantação 

de um sistema produtivo que alia in-
tensificação da produção à base de 
pasto com a minimização da infes-
tação por carrapatos no rebanho”, 
explica Renato Andreotti, pesquisa-
dor da Embrapa e um dos idealiza-
dores do projeto. Ele complementa 
que esse manejo intensivo da pas-
tagem, em teste, será avaliado e va-
lidado em curto prazo, a partir de 
março de 2017, em um projeto com 
aporte da Fundação de Apoio ao De-
senvolvimento do Ensino, Ciência e 
Tecnologia do Estado de Mato Gros-
so do Sul (Fundect), Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) e Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq).

A metodologia consiste em di-
vidir em quatro quadrantes, uma 
área fixa de 100 hectares, formada 
por braquiária brizantha, em plena 

produção, em região de Cerrado no 
Mato Grosso do Sul. A pastagem 
terá adubação de manutenção, du-
rante as chuvas e logo após cada 
pastejo. Os 100 animais cruzados 
(Nelore x Angus), em recria, colo-
cados na área, ficarão em rotação, 
por período fixo de 30 dias em cada 
piquete. “A finalidade de estabelecer 
um prazo de 90 dias para o retor-
no ao primeiro piquete, atende ao 
mínimo de 82,6 dias como período 
estimado para uma “limpeza da pas-
tagem”, em relação à população de 
larvas infestantes, permitindo que 
a prática seja utilizada como medi-
da complementar para o controle 
do carrapato”, completa Andreotti, 
que estuda há mais de 20 anos os 
ectoparasitas na Embrapa Gado de 
Corte.

O excedente de forragem, segue 
o médico-veterinário, será armaze-

nado em forma de feno para 
uso na estação seca, como vo-
lumoso. Ao final do ciclo de um 
ano, 365 dias, a equipe com-
posta por Andreotti, Fernando 
Alvarenga Reis (Embrapa Ca-
prinos e Ovinos), Jacqueline 
Cavalcante Barros, Vinícius da 
Silva Rodrigues e Marcos Valé-
rio Garcia espera que o ganho 
esperado seja além da produ-
ção de animais com peso ideal 

no final da recria. Os especialistas 
acreditam em ganhos com a redu-
ção nos custos do controle químico 
do carrapato, a partir da eliminação 
da perda decorrente da infestação, 
com a adoção do manejo intensivo 
e recria bovina.

Andreotti lembra que não há 
restrições quanto ao modelo ser 
aplicado em sistema de produção 
de leite, com base ecológica ou 
com animais sensíveis, inclusive, 
em situações em que aja necessi-
dade de reduzir o uso de produtos 
químicos. Após esse período de 
um ano, os técnicos compilarão 
os resultados em uma nova reco-
mendação técnica disponibilizada 
na Série Documentos da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa), vinculada ao Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, com acesso livre a 
produtores e técnicos.

Criador de gado leiteiro controla infestação de carrapato com ajuda da homeopatia

Hoje o criador tem 60 cabeças 
de gado, a maioria vacas leiteiras. 
Ele produz queijo e garante que 
com essa dieta caprichada com o 
diferencial da homeopatia melho-

ra muito, inclusive, a qualidade do 
alimento que produz.

 Pedro Manzano lembra bem 
quando sofria com as infesta-
ções de carrapato no sítio. Além 

de ver o animal sofrer ele ar-
cava com grandes prejuízos. 
“O carrapato diminui demais 
a produtividade do animal de 
leite, acarretando também 
problemas reprodutivos e de 
crescimento dos bezerros, 
sem mencionar as doenças 
que o parasita transmite que, 
se o animal não tiver com boa 
imunidade pode até morrer”, 
salientou.

O custo com as medidas pre-
ventivas que ele adota já é fixo 
nas despesas, até porque se in-
terromper esse sistema os pa-
rasitas voltam, mas o produtor 
garante que vale a pena. “Não 
dá problema eu faço rodízio de 
pastagem e uso a homeopatia. 
Hoje eu estou com o rebanho 
livre das infestações”. 

O link da reportagem com-
pleta está disponível no site 
http://www.realh.com.br/blog/   

IMAGEM | REPRoDUÇÃo

foTo | DIVULGAÇÃo
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Frango segue em alta no Brasil
Os preços da carne de frango seguem em alta no 
mercado doméstico, especialmente nas regiões 
paulistas. No atacado da Grande São Paulo, o 
frango inteiro congelado se valorizou 2,6% en-
tre 6 e 13 de outubro, com o quilo negociado 
na média de R$ 4,71 na quinta-feira, 13. Para 
o resfriado, o aumento foi de 1,5% no mesmo 
período, para R$ 4,76/kg. No mercado interna-
cional, segundo pesquisadores do Cepea, a con-
corrência tem aumentado nos últimos meses. Os 
preços em dólar da carne brasileira vêm crescen-
do, reduzindo a competitividade de frigoríficos 

nacionais no comércio externo. Mesmo assim, 
as exportações brasileiras de carne de frango 
aumentaram em setembro, impulsionadas pelas 
maiores vendas ao Japão. O país asiático costu-
ma elevar as compras em naquele mês, voltando 
a segurá-las em outubro. Na primeira semana 
deste mês, o ritmo de embarques esteve lento. 

Suíno vivo se mantém estável 
Os valores do suíno vivo têm permanecido 

praticamente estáveis em outubro, especialmen-
te em praças voltadas para o atendimento da 
demanda interna. Na região de SP-5 (Bragan-
ça Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e 
Sorocaba), o valor médio do animal se manteve 
a R$ 4,07/kg na parcial do mês. Já em áreas 
tipicamente exportadoras do Sul do País, os va-
lores chegaram a subir um pouco em algumas 
praças. No Oeste Catarinense, o suíno se valo-
rizou 2,3% na parcial de outubro, com o quilo 
do animal passando para a média de R$ 3,82 
nessa quinta, 13. Quanto aos cortes, os preços 
apresentam movimentos distintos em outubro 
no atacado nacional. Na média do estado de São 
Paulo, enquanto as cotações da costela tiveram 
recuo de 2,2% entre 30 de setembro e 13 de 
outubro, os valores do pernil subiram 2,8% no 

mesmo período, passando para R$ 10,93/kg e R$ 
7,29/kg, respectivamente, na quinta, 13. 

Passa boi, passa boiada
O rebanho brasileiro de bovinos alcançou o 

recorde de 215,2 milhões de cabeças, em 2015, 
um aumento de 1,3% em comparação ao ano 
anterior. De todas as regiões, apenas o Nordeste 
registrou queda no número de animais (-0,9%). 
Os números fazem parte da Pesquisa da Pecuá-
ria Municipal (PPM) 2015, do IBGE.

O Centro-Oeste se destacou com o maior nú-
mero de cabeças entre as grandes regiões, com 

33,8% da participação nacional. Mato 
Grosso (13,6%), Minas Gerais (11,0%), 
Goiás (10,2%), Mato Grosso do Sul (9,9%) 
e Pará (9,4%) detiveram os maiores reba-
nhos. Os municípios com maior número 
de cabeças foram São Félix do Xingu (PA), 
Corumbá (MS), Ribas do Rio Pardo (MS), 
Cáceres (MT) e Marabá (PA).

Os russos vêm aí
Uma missão de técnicos da Rússia 

vem ao Brasil entre 21 de novembro e 
2 de dezembro para inspecionar plantas 
frigoríficas de carnes bovina, suína e de 
aves, além de indústrias de produtos lácteos. O comunicado foi feito ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) pelo Rosse-
lkhoznadzor, o serviço sanitário russo.

Segundo o documento enviado ao ministério pela Rússia, técnicos de 
outros países da União Eurasiática também podem vir ao Brasil para a 
inspeção, como determina a legislação do bloco econômico. A União Eu-
rasiática é formada pela Bielorússia, Armênia, Cazaquistão e Quisguistão, 
além da Rússia.

Alíquota zero sobre importação de milho 
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) prorrogou a alíquota zero 
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para a importação de milho até 31 de 
dezembro deste ano. A medida foi pu-
blicada no Diário Ofi cial da União de 
terça-feira (11). O limite de importa-
ção é de 1 milhão de toneladas.

Os países do Mercosul já tinham 
alíquota zero. Mas os outros países 
pagavam 8%. São eles que podem se 
beneficiar agora da decisão da Ca-
mex.

A medida deverá ajudar na impor-
tação para o abastecimento interno e 
regular o preço de mercado.

A primeira isenção da alíquota de 
milho ocorreu em abril deste ano.

Galo para mais de metro
Os irmãos Haroldo e Diogo Poliselli 

promoveram em outubro o inédito Leilão 
Índio Gigante, em Jaguariúna (SP). Inves-
tidores de todos os cantos se cadastram 
para disputar as 32 matrizes e reprodu-
tores da raça Índio Gigante em oferta. 
Este é o maior frango caipira do mundo, 
chegando a mais de um metro e vinte de 
altura. 

Em apenas três anos, a propriedade 
detém recordistas, com destaque a Caná-
rio Diamante, um galo com 1,24 metro, e 
a franga Viola, com 1,06 metro. “É um ne-
gócio promissor já no curto prazo. Acima 
de um metro, cada centímetro do animal 
chega a valer mais de R$ 1.000,00. Re-
velar aves desse porte é difícil, mas este 
não é um problema na Diamante Índio 
Gigante pelos critérios de seleção e me-
lhoramento genético que desenvolvemos. 
Teremos muitos irmãos desses animais 
em oferta no remate”, afi rma Haroldo. 

Origem da raça
O Galo Índio Gigante nasceu nos Es-

tados de Goiás e Minas Gerais, do cruza-
mento entre as raças Shamo e Malaio, 
com a tradicional galinha caipira, de 
quem herdou uma incrível docilidade.  
Muitos o classifi cam como uma ave or-
namental, mas é notório seu desempenho 
como melhoradora de terreiro. Aliás, a 
raça é uma alternativa viável à produção 
de carne orgânica, outro mercado em as-
censão. 

O tamanho mínimo aceitável para ser 
classifi cado como Índio Gigante é 1 metro 
aos galos e 85 cm para as galinhas.   

Embriões bovinos 
ganham o mundo
O Brasil e o Uruguai fecharam 

acordo para o comércio bilateral de 
embriões bovinos in vitro (fertiliza-
dos em laboratório). Na avaliação do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), esse é mais 
um passo importante para a amplia-
ção das exportações da genética bo-
vina brasileira.

No mês passado, o Brasil assinou 
acordo com o mesmo objetivo com a 
Bolívia. Hoje, os embriões de bovinos 
brasileiros in vitro já são exportados 
para o Paraguai, Costa Rica, Botswa-
na, Moçambique, República Domini-
cana e Etiópia. Esses mercados foram 
abertos de 2015 para cá.
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Valor r$ Var./dia Var./mês Valor us$

14/10/2016     75,81 -0,03% -2,52% 23,67

13/10/2016     75,83 -0,75% -2,49% 23,85

11/10/2016     76,40 -0,55% -1,76% 23,89

10/10/2016     76,82 -0,25% -1,22% 23,98

07/10/2016     77,01 -0,40% -0,98% 23,95 

Fonte: cepea
“Entre os dias 7 e 14 de outubro, foram consideradas todas as ofertas para
o cálculo do Indicador”.

Indicadores
mercado Físico do Boi Gordo - 14.10.2016
sp  r$/@  diferença data  us$/@

Andradina  150,00  estável  14/10/16  47,08
Araçatuba  150,00  estável  14/10/16  47,08
Lins  154,00  estável  14/10/16  48,34
Pres. Prudente  153,00  estável  14/10/16  48,03
Pres. Venceslau  155,00  estável  14/10/16  48,65
S. J. Rio Preto  155,00  estável  14/10/16  48,65
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

ms  r$/@  diferença  data  us$/@
Campo Grande  147,00  estável  14/10/16  46,14
Dourados  145,00  estável  14/10/16  45,51
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  us$/@
Alta Floresta  131,00  estável  14/10/16  41,12
Araputanga  134,50  estável  14/10/16  42,22
Barra do Garças  136,00  estável  14/10/16  42,69
Cáceres  135,50  estável  14/10/16  42,53
Cuiabá  136,50  estável  14/10/16  42,85
Juara  131,50  estável  14/10/16  41,28
Juína  130,50  estável  14/10/16  40,96
Rondonópolis  137,00  estável  14/10/16  43,00
Tangará  136,00  estável  14/10/16  42,69
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  us$/@
Goiânia  140,50  estável  14/10/16  44,10
Sul  141,50  estável  14/10/16  44,42
Mozarlândia  139,50  estável  14/10/16  43,79
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

pr  r$/@  diferença  data  us$/@
Guarapuava  152,00  estável  14/10/16  47,71
Londrina  150,00  estável  14/10/16  47,08
Maringá  152,00  estável  14/10/16  47,71
Curitiba  149,00  estável  14/10/16  46,77
Ponta Grossa  150,00  estável  14/10/16  47,08
Umuarama  150,00  estável  14/10/16  47,08
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  us$/@
Triângulo Mineiro  144,00  estável  14/10/16  45,20
Norte de Minas  150,00  estável  14/10/16  47,08
Preço à vista.

sc  r$/@  diferença  data  us$/@
Rio do Sul/Ibirama  162,00  estável  14/10/16  50,85
Chapecó  158,00  estável  14/10/16  49,60
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

pa  r$/@  diferença  data  us$/@
Marabá  133,00  estável  14/10/16  41,75
Redenção  133,00  estável  14/10/16  41,75
Preço à vista.

Ba  r$/@  diferença  data  us$/@
Itapetinga  145,00  estável  14/10/16  45,51
Feira de Santana  152,00  estável  14/10/16  47,71
Salvador  152,00  estável  14/10/16  47,71
Prazo 30 dias, para desconto imposto.

to  r$/@  diferença  data  us$/@
Araguaína  134,00  R$ 4,00  10/10/16  42,06
Gurupi  135,00  R$ 5,00  10/10/16  42,38Preço à 
vista. Preços coletados semanalmente.

Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT 
(Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do 
Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epa-
gri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma 
Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint.

mercado Físico do Vaca Gorda – 14.10.2016
sp  r$/@  diferença data  us$/@

Andradina  142,00  estável  14/10/16  44,57
Araçatuba  140,00  estável  14/10/16  43,95
Lins  144,00  estável  14/10/16  45,20
Pres. Prudente  143,00  estável  14/10/16  44,89
Pres. Venceslau  145,00  estável  14/10/16  45,51
S. J. Rio Preto  150,00  estável  14/10/16  47,08
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

ms  r$/@  diferença  data  us$/@
Campo Grande  142,00  estável  14/10/16  44,57
Dourados  140,00  estável  14/10/16  43,95
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  us$/@
Alta Floresta  126,00  estável  14/10/16  39,55
Araputanga  128,50  estável  14/10/16  40,34
Barra do Garças  130,50  estável  14/10/16  40,96
Cáceres  128,00  estável  14/10/16  40,18
Cuiabá  129,00  estável  14/10/16  40,49
Juara  124,50  estável  14/10/16  39,08
Juína  124,00  estável  14/10/16  38,92
Rondonópolis  130,00  estável  14/10/16  40,81
Tangará  129,50  estável  14/10/16  40,65
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  us$/@
Goiânia  136,50  estável  14/10/16  42,85
Sul  135,50  estável  14/10/16  42,53
Mozarlândia  136,50  estável  14/10/16  42,85
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

pr  r$/@  diferença  data  us$/@
Guarapuava  142,00  estável  14/10/16  44,57
Londrina  140,00  estável  14/10/16  43,95
Maringá  142,00  estável  14/10/16  44,57
Curitiba  139,00  estável  14/10/16  43,63
Ponta Grossa  140,00  estável  14/10/16  43,95
Umuarama  138,00  estável  14/10/16  43,32
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  us$/@
Triângulo Mineiro  138,00  estável  14/10/16  43,32
Norte de Minas  144,00  estável  14/10/16  45,20
Preço à vista.

sc  r$/@  diferença  data  us$/@
Rio do Sul/Ibirama  142,00  estável  14/10/16  44,57
Chapecó  156,00  estável  14/10/16  48,97
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

pa  r$/@  diferença  data  us$/@
Marabá  124,00  estável  14/10/16  38,92
Redenção  125,00  estável  14/10/16  39,24
Preço à vista.

to  r$/@  diferença  data  us$/@
Araguaína  124,00  R$ 4,00  10/10/16  38,92
Gurupi  127,00  R$ 4,00  10/10/16  39,86
Preço à vista. Preços coletados semanalmente.
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Nos últimos anos, muitas pes-
quisas têm sido realizadas com o 
objetivo de entender como a nu-
trição materna afeta a saúde e a 
produtividade durante o período 
pós-natal. Sabe-se que a nutrição 
materna durante a prenhez desem-
penha função essencial sob o de-
senvolvimento fetal e placentário, 
afetando diretamente a saúde e a 
produtividade de prole.

Quando o manejo nutricional da 
matriz é deficiente, a subnutrição é 
uma consequência imediata, sendo 
reportadas severas complicações 
na produção animal, que incluem o 
aumento da mortalidade neonatal, 
disfunções respiratórias e intesti-
nais, crescimento neonatal retar-
dado e diferenças no diâmetro das 
fibras musculares. Como resultado 
ocorre a redução na qualidade da 
carne.

Um aumento no suprimento de 
aminoácidos possui grandes impli-
cações na programação fetal, pois 
quando a dieta é deficiente em 
cisteína ou taurina, grande parte 
da metionina é utilizada para con-
versão destes dois aminoácidos. 
Assim, a deficiência destes amino-
ácidos possui efeitos duradouros 
sobre os efeitos epigenéticos no 
desenvolvimento do feto.

Com a subnutrição das fêmeas, 
ainda durante a placentação e es-
tabelecimento do sistema vascular 
materno-fetal, é reduzida a trans-
missão das quantidades necessá-
rias de nutrientes e de oxigênio, 
sendo estes muito exigidos durante 
o terço final de gestação.

Com relação ao desenvolvi-
mento muscular, o período fetal 
é crítico para o desenvolvimento 
das fibras musculares, pois após 
o nascimento não há aumento no 
número de fibras musculares. Em 
um experimento realizado por Gre-
enwood, onde demonstraram que 
machos com 30 meses de idade, 
oriundos de fêmeas submetidas a 
restrição nutricional durante a ges-
tação, tiveram um peso corporal e 
peso de carcaça inferior quando 
comparados à machos oriundos 
de vacas com nutrição adequada, 

demonstrando que o crescimento 
muscular foi prejudicado.

Além dos efeitos produtivos, 
ainda são reportados efeitos repro-
dutivos, onde novilhas oriundas de 
fêmeas submetidas à suplementos 
proteicos durante o terço final de 
gestação obtiveram a taxa de pre-
nhez superior quando comparadas 
a novilhas oriundas de vacas não 
suplementadas. Em um segundo 
estudo, a suplementação proteica 
das vacas influenciou a puberdade 
das filhas, pois um maior número 
de fêmeas atingiu a puberdade, 
quando comparadas as filhas de 
vacas não suplementadas.

Os efeitos de uma correta suple-
mentação das matrizes sobre o seu 
próprio desempenho reprodutivo 
são notáveis, em um experimento 
realizado por Nepomuceno, onde 
vacas foram submetidas à uma su-
plementação proteica obtiveram 
taxa de retorno à ciclicidade no 
pós-parto precoce 13 % superior 
e aumento na taxa de prenhez de 
4,8%, quando comparadas a vacas 
não suplementadas em um mesmo 
escore de condição corporal.

Um fato potencial associado à 
subnutrição durante a gestação é 
o aumento exponencial de substân-
cias oxidativas no corpo da matriz, 
sendo que a subnutrição leva à uma 
redução de substâncias antioxidan-
tes, estas, por sua vez, desempe-
nham consequências negativas 
para o feto à curto e longo prazo. 
Assim, a suplementação adequada 
com Selênio visa prevenir possíveis 
efeitos deletérios causados pelos 
radicais livres.

Portanto, é notório o efeito da 
suplementação mineral proteica 
durante a fase gestacional, assim, 
com o objetivo de suprir as neces-
sidades de aminoácidos como já 
citados, devemos ter em mente a 
utilização de produtos de suple-
mentação animal que contenham 
em sua formulação fontes de prote-
ína verdadeira que propiciarão um 
aporte de nutrientes necessários 
para o desenvolvimento fetal ade-
quado, refletindo na produtividade 
do sistema de cria.

Efeito da nutrição materna 
sob o desenvolvimento fetal

leite ao produtor | aGosto de 2016 - conseleite

iNdicador de preço dispoNíVel do Bezerro 
esalq/Bm&F – estado de mato Grosso do sul

data Valor r$ Var./dia Var./mês Valor us$

14/10/2016     1.272,05 0,12% -1,14% 397,14

13/10/2016     1.270,52 -0,01% -1,26% 399,66

11/10/2016     1.270,67 0,49% -1,25% 397,33

10/10/2016     1.264,50 -0,26% -1,73% 394,66

07/10/2016     1.267,82 0,23% -1,47% 394,35
Fonte: cepea

• valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI

mercado Futuro do Boi Gordo

Vencimento  Fechamento  diferença do  contratos  contratos
  dia anterior em aberto negociados

Nov/16  152,78  -1,08  3.345  136   

Dez/16  154,35  -0,44  3.928  66   

Jan/17  154,71  -1,12  108  1   

Fev/17  150,29  -1,08  0  0   

Mar/17  149,33  -1,08  0  0   

Abr/17  147,45  -1,09  696  1   

Mai/17  156,73  -1,16  120  0 

MaRcoS ViniciuS BiEhl é médico 
veterinário e doutor em Ciências 
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