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Pesquisa usa mutação
genéti ca para aumentar
produção de cordeiros

Jonatan entrevista
Reinaldo Azambuja em
programa no Agrobrasil

Acrissul sedia 3ª etapa 
de campeonato estadual 
de ranch sorting dia 22

Governador de Mato Grosso do Sul fala 
da boa situação do Estado, de incentivos 
fi scais e explica os motivos da suspensão 
até fevereiro do Novilho Precoce.

Modalidade de esporte equestre. que iniciou-se 
em 2006 nos EUA, é a que mais cresce em Mato 
Grosso do Sul. Prova é baseada na lida diária da 
apartação e une família e tradição. 

ACRISSUL EM AÇÃO ACRISSUL EM AÇÃO
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A ovinocultura voltada para 
a produção de carne, o au-
mento no número de cor-

deiros nascidos por parto de ove-
lhas é um dos requisitos para obter 
maior lucratividade. Uma das for-

mas de conseguir isso é por meio de 
mutações genéticas existentes em 
ovinos, que ampliam a capacidade 
de ovulações nas fêmeas, interferin-
do diretamente na prolifi cidade dos 
rebanhos. CENÁRIO RURAL

Foto | KEKE BARCELoS
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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

todo brasileiro tem muito a aprender com o 
próprio brasileiro,  principalmente se este 
segundo compatriota citado for um produtor
POR FABIANO REIS

Uma estabilidade para 
o preço do gado gordo 
que dura cerca de 45 
dias. Uma estratégia 
utilizada pela indústria 
frigorífi ca que consegue 
utilizar sua estrutura 
com plantas distribuídas 
em vários estados para 
“rotacionar” a pressão 
negativa sobre os valo-

res pagos ao pecuarista brasileiro.
O cenário é o mercado de carne bovina, 

tanto no atacado quanto no varejo, com va-
lores em elevação, afi nal é fi nal de ano, as 
festas estão chegando e o consumo fatal-
mente aumenta. Por outro lado, o mercado 
do gado pronto tem oferta cada vez mais 
escassa, mas mesmo assim, a indústria con-
segue equilibrar a balança, dando estabili-
dade aos valores praticados. 

A prática é antiga: quando a oferta de 
gado gordo endurece em algum estado, a in-
dústria busca equilíbrio abatendo em outra 
unidade da federação ou mesmo compran-
do gado de outro lugar. Com isso, mantém 
os valores com pouca variação no cenário 
nacional.

É exatamente por isso, que acredito cada 
vez mais na busca por informações sobre 
os valores médios em todo Brasil, média 
nacional e, também, uma busca contínua, 
por parte do pecuarista em saber os valores 
praticados nas principais praças produtoras 
e transformadoras. A ação pode ajudar a 
prever o melhor momento para venda ou a 
evitar as situações de maior pressão nega-
tiva exercida pela indústria.

Então, para quem está no Mato Grosso do 

Sul, acompanhar o que acontece no circui-
to pecuário formado por MS, Paraná e São 
Paulo, é importante, Mato Grosso é próxi-
mo, por isso também atenção ao estado. É 
apenas um exemplo, mas a pecuária de MS 
ou de MT tende a ser mais impactada pelas 
ocorrências em MS, MT, SP, GO e PR.

Como boa parte dos pecuaristas produzem 
o ano todo, é relevante estar atento sempre 
aos preços médios. Observe que mesmo em 
um momento como o atual a indústria con-
segue subsídio para exercício de pressão 
negativa sobre os preços praticados. 

Por falar “neste momento”, chegamos à 
última edição da Folha do Fazendeiro de 
2016. Signifi ca que viramos mais um ano, 
talvez o de maior apresentação de mudan-
ças na economia e política brasileira de ma-
neira geral. 

Apesar de alguns ocorridos negativos e, 
muitas vezes, certa frustração com diversos 
fatores, podemos dizer que a produção rural 
do País deu mais uma vez lição de trabalho 
e foco para os outros setores, mas principal-
mente, para quem tem visão, deu também a 
esperança que todo o resto pode funcionar 
e dar certo.

Penso que todo brasileiro tem muito a 
aprender com o próprio brasileiro, princi-
palmente se este segundo compatriota cita-
do for um produtor rural.

Com isso, encerro a última coluna do ano 
e desejo a todos boas festas e um excelente 
2017. Até lá!!!

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.

Quinze principais produtos do agronegócio 
respondem por 38% das exportações do País
Cerca de 33,9% das exportações brasileiras tiveram a Ásia como destino final; 21,6% foram para a Europa

Os 15 principais produtos do 
agronegócio representaram 
38% do total exportado pelo 

Brasil nos primeiros onze meses do 
ano. Os destaques em valor de ven-
das foram: soja em grãos (12%), açú-
car em bruto (4%) e carne de frango 
(3%). Em comparação com o mesmo 
período do ano anterior, a soja em 
grãos teve uma diminuição de 8% em 
suas exportações, a carne de frango 
de 5%, enquanto o açúcar em bruto 
demonstrou aumento de 40%.

As informações são do Ministé-
rio da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços (MDIC), divulgadas na 
semana passada. De acordo com os 
números, nos onze primeiros meses 
de 2016, houve queda de 3% nas ex-
portações do país, comparadas ao 
mesmo período do ano anterior, so-
mando US$ 169 bilhões. Assim como 
as exportações, as importações re-
gistraram queda de 22%, alcançando  
US$ 126 bilhões. Esses resultados 
possibilitaram superávit comercial 
de US$ 43,28 bilhões ao Brasil.

Apesar das quedas registradas 
no acumulado do ano, se for des-
tacado apenas o mês de novembro, 

houve evolução expressiva com rela-
ção ao mesmo mês de 2015. O valor 
das exportações aumentou 17% e o 
das importações retraiu 9%. Esse 
cenário, de forte crescimento das 
exportações e queda nas importa-
ções, contribuiu para aumentar o 
saldo comercial, que foi de US$ 4,7 
bilhões.

As vendas externas do Brasil di-
minuíram para a maioria dos blocos 
econômicos. Houve queda para Amé-
rica Central e Caribe (-19%), Merco-
sul (-9%), África (-8%), Estados Uni-
dos (-5%), Ásia (-2%) e União Europeia 

(-2%). E aumento de exportações para 
a Oceania (12%) e para o Oriente Mé-
dio (3%).

Cerca de 33,9% das exportações 
brasileiras tiveram a Ásia como desti-
no, 21,6% a Europa, 16,1% a América 
do Sul e 15,6% da América do Norte.

O milho está entre os produtos 
do agronegócio com maior variação 
nas vendas externas entre janeiro e 
novembro. No período, as exporta-
ções caíram 11%. Apesar da queda, o 
milho representou 2,1% das exporta-
ções totais brasileiras nos onze me-
ses do ano. 



Plantando Tecnologia e Colhendo Resultados.
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A estimativa da produção de 
grãos para 2016/17 é de 
213,1 milhões de toneladas, 

com crescimento de 14,2% ou 26,5 
milhões de ton em relação à safra 
anterior, de 186,6 milhões. Os dados 
são do 3º Levantamento da safra 
2016/2017, divulgado nesta quinta-
feira (8) pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), vinculada ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

A área total plantada também será 
ampliada, podendo chegar a 59,2 mi-
lhões de hectares, o que representa 
aumento de 1,4% ou 827 mil ha, se 
comparada com a safra passada. O 
algodão e o arroz foram exceções 
nesse cenário, devido à substituição 
pelo cultivo de soja, caso de Mato 

Safra 2016/17 de grãos deve 
chegar a 213 milhões de 
toneladas, estima Conab
Terceiro levantamento da produção agrícola também 
aponta para um aumento de 1,4% na área plantada

Grosso. No entanto, as demais cul-
turas de primeira safra tiveram in-
cremento de área.

A produção do milho primeira sa-
fra deverá alcançar 27,7 milhões de 
toneladas, com crescimento de 7,3% 
em relação aos dados de 2015/16. Já 
o arroz registra produção de 11,5 mi-
lhões de toneladas, superior, portan-
to, à safra passada em 8,5%, enquan-
to que o feijão primeira safra pode 
chegar a 1,28 milhão de toneladas, 
24,1% acima do ciclo anterior.

Para a soja, a projeção é de cresci-
mento de 7,3% na produção, podendo 
atingir 102,45 milhões de toneladas. 
O algodão em pluma deve crescer 
9,7% e chegar a 1,41 milhão de to-
neladas, apesar de uma redução de 
5,5% na área cultivada.

“São números extraordinários, 
que vão ajudar na recuperação da 
economia brasileira”, disse o secretá-
rio de Política Agrícola do Mapa, Neri 
Geller, ao comentar o levantamento 
da Conab.

Culturas de inverno 2016
A produção em destaque é a do 

trigo, que deve crescer 21% acima 
dos números de 2015 e atingir 6,7 
milhões de toneladas. A cevada deve 
ter leve redução de área, mas a pro-
dução será de 374,8 mil toneladas, 
com a recuperação da produtividade. 
Já a canola e o triticale também apre-
sentam aumento de área e de produ-
tividade, com a primeira produzindo 
71,9 mil toneladas e o segundo, 68,1 
mil toneladas.



griculturaA

saiba mais
Brasil constatou 1º caso de ferrugem em 2001-02

Ferrugem asiática entra em
MS por Amambaí e Brasil
registro 4º foco da doença
Iagro alerta produtores sobre últimos dias para cadastro da 
área de plantio de soja em MS; prazo acaba dia 10 de janeiro

Foto | RAFAEL MoREIRA SoARES | EMBRAPA SoJA
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O Consórcio Antiferrugem aca-
ba de divulgar o primeiro re-
lato da ferrugem-asiática da 

soja em lavoura comercial no muni-
cípio de Amambaí, Mato Grosso do 
Sul. Com esse registro, sobe para 
quatro o número de focos da doença 
no Brasil, na safra 2016/2017. São 
dois focos em São Paulo, um no Pa-
raná e um em Mato Grosso do Sul.

O relato de ferrugem em Amam-
baí (MS) foi feito pelo pesquisador 
José Fernando J. Grigolli, da Funda-
ção MS.  Segundo ele, a lavoura fica 
na região de fronteira do Estado, 
onde a soja foi semeada em grandes 
áreas, logo após o final do vazio sa-
nitário, e o regime de chuvas foi re-
gular. Por isso, os produtores devem 
intensificar o monitoramento ou para 
proteger as lavouras com fungicidas, 
dependendo da fase da desenvolvi-
mento da cultura.

Além disso, o Consórcio Antifer-
rugem – via pelo pesquisador Alan 

Cordeiro Vaz, da Fundação ABC - 
registrou em Itaberá (SP) o segun-
do relato de ferrugem em lavoura 
comercial, em São Paulo. O relato 
das ocorrências são realizados por 
laboratórios credenciados e podem 
ser acompanhados pelo site do Con-
sórcio. (www.consorcioantiferrugem.
net).

Cadastro da soja
A Agência Estadual de Defesa Sa-

nitária Animal e Vegetal (Iagro) faz 
um alerta aos produtores do Esta-
do sobre o prazo de cadastramen-
to da área de plantio de soja safra 
2016/2017 que se encerra no dia 10 
de janeiro de 2017.

Segundo o engenheiro agrônomo 
Filipe Portocarrero Petelinkar, Fiscal 
agropecuário da Divisão de Defesa 
Sanitária Vegetal da Iagro, apenas 
44% da área estimada pela Aproso-
ja, que é de 2.521.000,00 hectares, 
foi registrada até o momento. Filipe 

lembra que no mesmo período do 
ano passado o sistema já tinha 59% 
das áreas cadastradas.

A expectativa é de que Mato 
Grosso do Sul tenha uma safra de 2,5 
milhões de ha. Hoje o Estado ocupa 
a 5ª posição no ranking nacional de 
produção de soja em grão e o 6º lu-
gar em exportação, com participação 
de 7,6% na produção brasileira de 
soja neste ano, segundo a Aprosoja.

o cadastro
O cadastro é realizado exclusiva-

mente pela internet. O procedimento 
é anual, ou seja, deve ser realizado 
todos os anos após o encerramento 
do período do vazio sanitário – 01/09 
até o dia 10/01.

As sanções
A obrigatoriedade é prevista na 

lei nº 3.333, e regulamentada pelo 
DECRETO Nº 12.657, que prevê o 
vazio sanitário da soja e as medidas 

fitossanitárias de controle da fer-
rugem asiática. O cadastro é pré-
requisito para a implementação das 
medidas de Defesa Sanitária Vegetal 
em Mato Grosso do Sul.

O alerta da Iagro vai também 
para as sanções que podem ocorrer 
caso os produtores não façam o ca-
dastro.

Quem não atualizar os dados ou 
não se cadastrar pode, conforme lei, 
pagar multa, o que esperamos que 
não aconteça com nenhum produtor 
– explica Filipe. Segundo ele, a falta 
de conhecimento sobre a importân-
cia deste trabalho tem feito alguns 
produtores deixarem de repassar 
suas informações. “A medida é prote-
tiva. Precisamos saber quais proprie-
dades estão plantando soja para mo-
nitorar e evitar grandes problemas 
com a sanidade vegetal”, reforçou o 
agrônomo lembrando a importância 
dos dados para o serviço defesa sa-
nitária vegetal. 

A primeira constatação da fer-
rugem asiática, causada pelo fun-
go Phakopsora pachyrhizi, em la-
vouras no Brasil, ocorreu na safra 
2001/02 e rapidamente espalhou-se 
pelas principais regiões produtoras, 
em função da eficiente dissemina-
ção pelo vento.

O nível de dano que a doença 
pode ocasionar depende do mo-
mento em que ela incide na cultura, 
das condições climáticas favoráveis 
à sua multiplicação, da resistência/ 
tolerância e do ciclo da cultivar uti-
lizada. Reduções de produtividade 
próximas a 70% podem ser obser-
vadas quando comparadas áreas 
tratadas e não tratadas com fungi-
cidas,  em anos de alta incidência 
da doença.

A confirmação da ferrugem é 

feita pela constatação no verso da 
folha (face abaxial), de saliências 
semelhantes a pequenas feridas 
(bolhas), que correspondem à es-
trutura de reprodução do fungo 
(urédias). Essa observação é fa-
cilitada com uma lupa de 10 a 20 
aumentos, conforme ilustrado na 
figura abaixo.

Na Embrapa Soja, no laborató-
rio de Biotecnologia Vegetal e Bio-
informática, vários trabalhos de 
pesquisa são desenvolvidos objeti-
vando-se identificar genes de resis-
tência ao fungo, através do uso de 
ferramentas moleculares, como por 
exemplo, marcadores moleculares, 
diferentes bibliotecas de cDNA que 
auxiliam no processo de isolamento 
de genes de interesse, sequencia-
mento entre outras metodologias.
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OPINIÃO RicaRdo Melotti – Médico-Veterinário e ge-
rente técnico na Real H Nutrição e Saúde Animal.

Principais pontos que prejudicam a fertilidade e a prenhez do rebanho
Desequilíbrio nutricional, ques-

tões sanitárias, partos distócicos, 
mastites, pododermatite, sobrecar-
ga hepática, manejos estressantes 
e desconfortáveis, dietas desequi-
libradas, como por exemplo, dietas 
hiperproteicas são os principais 
pontos que prejudicam a fertilida-
de e a prenhez das vacas em um 
rebanho.

O desequilíbrio nutricional se 
dá quando há falta ou excessos na 
nutrição destes animais. Para ani-
mais em lactação, manejados em 
uma dieta rica em proteína, pode 
haver muito nitrogênio ureico na 
circulação sanguínea, taxas acima 
de 14 a 15 já podem ser considera-
das tóxicas para os embriões.             

Quanto às questões sanitárias 
é fundamental ficar atento ao con-
trole das doenças como: brucelose, 
leptospirose, IBR, BVD, neosporo-
se, doença da língua azul, entre 
outras, que interferem diretamen-
te na reprodução e podem causar 
infertilidade e abortos. As mastites 
e a pododermatite também influen-
ciam negativamente na fertilidade 
dos animais.

É importante dobrar a atenção 
quando não há um parto normal, 

considerando que pode haver lesões 
uterinas que são fonte de doenças 
como: metrite puerperal aguda, en-
dometrite, metrite, a retenção de 
placenta e isso prejudica a saúde 
uterina interferindo diretamente na 
taxa de prenhez das vacas.

O bom funcionamento do fígado 
também é um fator de extrema im-
portância. Neste caso, recomenda-
se atenção a alimentação forneci-
da, pois a sobrecarga hepática 
pode ser influenciada pela qualida-
de e quantidade de alimento a ser 
ingerido. Vale lembrar que o fígado 
é o grande órgão responsável por 
processar o colesterol bom, o qual 
é matéria-prima dos hormônios da 
reprodução. 

Há também uma influência dire-
ta de altas temperaturas, onde se 
observa que as taxas de prenhez no 
verão são menores que no inverno. 
Fazendas vêm investindo muito no 
conforto animal, principalmente na 
refrigeração do ambiente de abri-
go dos animais. 

Homeopatia
Juntamente com o manejo nutri-

cional e sanitário adequado, a Ho-
meopatia Populacional Real H é um 
tratamento preventivo e curativo 

1) Monitorar o periparto (as vacas não devem estar gordas nem magras).

2) Respeitar o PEV (período de espera voluntário). Este período é o 
momento que esperamos que a vaca se restabeleça do parto e esteja 
apta a conduzir uma nova gestação. Normalmente isso leva de 35 a 50 
dias. Varia com cada sistema e fazenda.

3) Procedimentos corretos no uso de tecnologias como IA, IATF, TE e 
TETF.

4) Capacitação de funcionários em todos os processos.

5) Cuidados e manejos sanitários bem definidos.

6) Bem estar animal.

7) Manejo nutricional adequado.

8) Avaliar criteriosamente a idade x desenvolvimento de novilhas. O 
uso de animais muito jovens e animais muito tardios são indicativos de 
falhas nas fases anteriores. 

DICAS PARA AUMENTAR AS TAXAS DE PRENHEZ

que favorece a saúde do rebanho 
e é uma grande aliada no quesito 
reprodução. Sem contraindica-
ção e sem deixar resíduos quí-
micos na carcaça, no leite e no 
ambiente, os tratamentos home-
opáticos agem promovendo cios 
férteis, estimulando a nutrição 
do embrião e promovendo um 

parto normal, bem como auxi-
liando na eliminação da placenta. 
A homeopatia também vai auxi-
liar no bom funcionamento hepá-
tico, e reduzir os efeitos deleté-
rios do estresse sobre a produção 
animal. O equilíbrio entre todos 
estes fatores significa produtivi-
dade e lucratividade.

Que a paz e a 
compreensão reinem 
em nossos corações 

neste Natal e no 
Ano Novo que se 

aproxima. 
Boas Festas.
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ENÉticaG
Brasil é primeiro país a desenvolver técnica de 
produção de embriões sem uso de laboratório
TIFOI é uma proposta inovadora, que alia vantagens competitivas à produção in vitro de embriões (PIVE)

A Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia (DF) apresentaou 
ao mercado no final de novem-

bro a tecnologia denominada TIFOI 
(transferência intrafolicular de ovóci-
tos imaturos). Trata-se de uma biotéc-
nica que apresenta todas as vantagens 
da fecundação in vitro (FIV) com um 
benefício adicional: o fato de não pre-
cisar de laboratório para ser realizada. 
Os criadores podem obter os embriões 
com a mesma rapidez e agilidade da 
FIV, ou seja, em torno de um bezerro 
por semana a partir de uma única vaca 
doadora, sem precisar sair da sua fa-
zenda.

O Brasil é o primeiro país a obter 
êxito realizando a TIFOI de maneira 
completa. Há apenas um relato de su-
cesso no uso da técnica na Alemanha. 
No entanto, o experimento europeu uti-
lizou laboratório no decorrer do proces-
so, o que torna o resultado incompleto. 
O desenvolvimento da TIFOI brasileira 
obteve nascimento de três bezerros na 
Fazenda Sucupira, campo experimen-
tal da Embrapa localizado em Brasília 
(DF). O sucesso gerou o registro da 
marca junto ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI).

O que a TIFOI
A TIFOI (Transferência intra-folicu-

lar de ovócitos imaturos) é uma pro-
posta inovadora, que alia vantagens 
competitivas à produção in vitro de 
embriões (PIVE), permitindo rápida 
multiplicação de embriões e ganhos 
no melhoramento genético, sem a ne-
cessidade de laboratório. O processo 
todo é realizado dentro do corpo da 
fêmea bovina

As técnicas moleculares aplicadas 
à reprodução animal enfocaram a uti-
lização de marcadores moleculares 
associados a fenótipos de interesse, 
como por exemplo, características de 
fertilidade. “Essas técnicas podem ser 
de grande utilidade na prática da pro-
dução animal, pois permitem prever 
o desempenho de um animal mesmo 
antes de expressar o fenótipo em ques-
tão. Outras aplicações desses marca-
dores são a identificação de indivíduos 
nos estudos de distância genética, pa-
rentesco, entre outras.

Foto | CLAudIo BEzERRA

três bezerros resultantes da tIFoI. A foto deixa clara a diferença entre eles e o que nasceu da mesma ovuladora

A tecnologia 3D na reprodução 
animal é recente, mas apresenta um 
grande potencial de avanço, como tem 
ocorrido com o uso de tecnologias 3D 
em diversas áreas, desde a engenharia 
mecânica até moda e design. A Embra-
pa está iniciando pesquisas no uso de 
técnicas de aquisição de dados, mo-
delagem e impressão 3D em bovinos 
e mostrou alguns dos seus primeiros 
resultados durante o evento.

A FIV é hoje a biotécnica mais uti-
lizada no melhoramento genético ani-
mal no Brasil, pela capacidade de au-
mentar o número de descendentes de 
uma vaca em menos tempo. Para se ter 
uma ideia da potencialidade das bio-
técnicas reprodutivas de maior impac-
to utilizadas hoje na pecuária global, 
pode-se estimar que a inseminação ar-
tificial (IA) permite a obtenção de um 
bezerro por ano; a transferência clás-
sica de embriões (TE), um por mês; 
enquanto a FIV é capaz de produzir 
um bezerro por semana.

A vaca é o laboratório
Segundo a pesquisadora da Embra-

pa Margot Dode, a FIV representou 
um avanço significativo em relação às 
outras biotecnologias. Por isso, não 

é à toa que é a mais usada no Brasil 
hoje. O País é líder mundial na pro-
dução de embriões bovinos, com 450 
mil dos 600 mil embriões produzidos 
mundialmente.

Embriões produzidos in vitro são 
aqueles obtidos fora do organismo 
materno, em condições laboratoriais. 
Nesse processo, os ovócitos (óvulos) 
são aspirados antes do tempo, ainda 
imaturos, e depois, são maturados e 
fecundados em laboratório. Sete dias 
depois são transferidos para as vacas 
receptoras, ou mães de aluguel.

Uma das desvantagens dessa téc-
nica é que os embriões produzidos 
em condições de laboratório possuem 
qualidade inferior à dos embriões pro-
duzidos no organismo materno e, por-
tanto, são menos resistentes ao conge-
lamento sendo muitos deles incapazes 
de manter a gestação.

E é justamente nesse ponto que 
reside a maior vantagem da TIFOI. O 
processo todo é feito dentro do pró-
prio animal. Grosso modo, a vaca é o 
laboratório. Os óvulos são aspirados 
da mesma maneira que na FIV, mas 
em vez de maturados em laboratório, 
são cultivados dentro do corpo de um 
animal (ovuladora), aproveitando o seu 

processo reprodutivo natural. Depois 
da ovulação, os óvulos são fecunda-
dos por inseminação artificial (IA). 
Sete dias depois, os embriões que se 
desenvolveram são coletados e trans-
feridos para a vaca receptora (barriga 
de aluguel), semelhante ao que ocorre 
na transferência clássica de embriões. 
“Além dos embriões serem produzidos 
naturalmente no trato reprodutivo da 
fêmea, a técnica dispensa todos os 
componentes de laboratório”, detalha 
Margot.

Todo o processo se dá de forma 
natural, aproveitando os eventos fi-
siológicos da vaca ovuladora, o que 
imprime mais qualidade aos embri-
ões. “Além disso, por dispensar a 
necessidade de laboratório, diminui 
significativamente os custos finais 
de produção”, complementa a pes-
quisadora. “Além de manter todas as 
vantagens da FIV, a TIFOI elimina as 
desvantagens”, conclui.

O próximo passo é aumentar a efi-
ciência e transferir a tecnologia ao se-
tor produtivo, o que deverá ser feito a 
partir de cursos e publicações.

Colaborou Fernanda diniz – da Embrapa 
Recursos Genéticos e Biotecnologia
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Queda na captação de leite 
no Sul estabiliza ICAP-L 
nacional, mostra Cepea
Mesmo com a queda mensal, o preço pago ao produtor 
ainda acumula alta de 37,3% neste ano, em termos reais

EcuÁria lEitEiraP
Foto | REPRoduÇÃo | CAMPo tV

Após quatro meses em alta, a 
produção de leite registrou 
queda no Sul do Brasil, resul-

tando em estabilidade na captação 
média nacional. De setembro para 
outubro, o Índice de Captação de 
Leite do Cepea (ICAP-L/Cepea) teve 
ligeira alta de 0,08%. Nesse período, 
houve diminuição de 6,6% na produ-
ção do Rio Grande do Sul, de 5,8% em 
Santa Catarina e de 3,1% no Paraná. 
Já na Bahia, em outubro, a captação 
aumentou 6,3%, em Goiás, 4,4%, em 
São Paulo, 4,2% e, em Minas Gerais, 
3,5%.

Segundo colaboradores do Cepea, 
a menor produção nos estados do 
Sul do País está atrelada às chuvas 
na região, que encurtaram a janela 
para reforma das pastagens de verão 
em muitas praças produtoras. Além 
disso, a disponibilidade de forragens 
está reduzida e a receita do produ-
tor, apertada, limitando a reforma da 
pastagem.

Mesmo com a menor captação no 
Sul, os preços recebidos pelo produ-
tor (sem frete e impostos) caíram com 
força no Rio Grande do Sul (-10,36%), 
em Santa Catarina (-14,51%) e no Pa-
raná (-10,05%). Nos demais estados, 
o movimento no preço também foi de 
queda, reforçado, nestes casos, pelo 
aumento na captação. 

Na “média Brasil” o preço mé-
dio recebido pelo produtor em no-
vembro foi de R$ 1,2331/litro, forte 
baixa de 11,7% (ou de 16 centavos/
litro) em relação a outubro. Esta foi 
a terceira queda consecutiva,maso 
valor médio nacional ainda acumula 
altade20,9% neste ano, em termos re-
ais (valores deflacionados pelo IPCA 
de outubro/16).O preço bruto médio 
do leite (que inclui frete e impostos) 
caiu 10,9% de outubro para novem-
bro, passando para R$ 1,3413/litro. 
As médias calculadas pelo Cepea são 
ponderadas pelo volume captado em 
outubro nos estados de GO, MG, PR, 
RS, SC, SP e BA.

Para dezembro, com o avanço da 
safra e tendência de influência da La 
Niña nos estados do Sul, representan-
tes de laticínios/cooperativas consul-
tados pelo Cepea apontam nova que-
da nos preços do leite. A maioria dos 
agentes entrevistados (94%) indica 
que os valores devem cair novamente. 
Outros agentes (6%), principalmente 
os do Sul, acreditam em estabilidade. 
Nenhum dos colaboradores espera 
alta de preços em dezembro.

No mercado de derivados, os va-
lores também seguiram em queda, 
mas de forma menos intensa que 
a verificada em meses anteriores. 
Esse cenário elevou a expectativa 
de agentes de estabilidade para os 
próximos meses. Os preços médios 
do leite UHT e do queijo muçarela 
negociados no atacado de São Paulo 
em novembroforam de R$ 2,15/litroe 
de R$ 15,81/kg, respectivamente, 
resultando em quedas de 3,15% e 

de 7,06% em relação às médias de 
outubro.

A continuidade das quedas dos 
preços da matéria-prima e o enfraque-
cimento no movimento de baixa nos 
valores dos derivados no atacado po-
demmelhorar as margens das indús-
trias/laticínios. A pesquisa de deriva-
dos do Cepea é realizada diariamente 
com laticínios e atacadistas e tem o 
apoio financeiro da Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB).

Boletim dA AcriSSul - ASSociAção doS criAdoreS de mAto GroSSo do Sul 
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Caminhos do Produtor
entrevista governador 
Reinaldo Azambuja no 

último programa do ano

Reinaldo Azambuja concede entrevista ao presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa

Em primeira mão no Canal Agrobrasil, Jonatan 
apresenta a logomarca da Expogrande 2017

“Muitos dos que
criticam hoje as
mudanças do novo
novilho precoce 
beneficiaram-se
com fraudes
no passado”

REINALdo AzAMBuJA

O Programa Caminhos do Pro-
dutor, semanário apresentado pela 
Acrissul (Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul) no Canal 
Agrobrasil, fechou com chave de 
ouro o ano de 2016, entrevistando 
com exclusividade o governador do 
Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), 
respondendo perguntas do apresenta-
dor e presidente da entidade, Jonatan 
Pereira Barbosa.

Reinaldo Azambuja, 53 anos, é na-
tural de Campo Grande (MS). Agro-
pecuarista, antes de ser governador 
foi vereador e prefeito de Maracaju, 
além de deputado estadual e federal 
por Mato Grosso do Sul.

Antes de começar a responder as 
perguntas de seu interlocutor, na sau-
dação, o governador teceu rasgados 
elogios ao setor agropecuário brasi-
leiro, que este ano registrou, ao con-
trário de outros setores, crescimento 
no PIB, sustentando, como tem sus-
tentado, o saldo positivo da balança 
comercial brasileira. É o setor que 
desde a implantação do Plano Real, 
tem sido a “âncora verde” da eco-
nomia nacional, contabilizando, na 

contramão das estatísticas nacionais, 
saldo positivo também na geração de 
empregos.

Segundo Azambuja na entrevista, 
entre começo de dezembro e janeiro 
o Estado irá desembolsar cerca de R$ 
400 milhões com o pagamento da fo-
lha dos servidores públicos de novem-
bro, dezembro e o 13º salário. “Nas 
finanças públicas não existe milagre”, 
asseverou o governador. “Estamos 
fazendo o dever de casa, adotando 
medidas duras no controle dos gas-
tos públicos, enxugando a máquina 
administrativa, cortando despesas 
e ajustando tributos para conseguir 
equilibrar as contas”.

Com isso, ressalta ele, o Mato 
Grosso do Sul vem conseguindo, ao 
contrário da maioria absoluta dos 
outros estados brasileiros, manter a 
folha de pagamento em dia, realizar 
investimentos e ainda manter o ser-
viço público funcionando de forma a 
atender as demandas da população.

Ainda comparando a situação de 
MS em relação ao País, Reinaldo 
Azambuja mostrou durante a entre-
vista que enquanto o desemprego no 

Brasil bate a casa dos 13 milhões de 
trabalhadores, Mato Grosso do Sul 
ocupou este ano a primeira posição na 
geração de novos postos de trabalho.

Em relação aos benefícios conce-
didos ao setor agroindustrial, o go-
vernador lembra que acabou de assi-
nar duas medidas reduzindo o ICMS 
sobre a energia do setor avícola, de 
17% para 3% e o ICMS sobre energia 
gasta com irrigação de 17% para 4%. 
“Precisamos ajudar o produtor, re-
duzindo seu custo de produção para 
que este tenha melhor remuneração 
e rentabilidade nas suas atividades”, 
ressaltou.

Ainda no âmbito dos incentivos à 
produção o governador sublinhou o 
lançamento do Programa Terra Boa, 
que concede redução de ICMS sobre 
itens produzidos em áreas recupera-
das e que antes eram ocupadas por 
pastagens degradadas. “Em MS a 
Embrapa contabilizou 9 milhões de 
hectares de pastagens em algum ní-
vel de degradação, e que podem ser 
recuperadas com o uso de integração 
lavoura-pecuária-floresta, plantio di-
reto, entre outras tecnologias dispo-
níveis ao produtor”, afirmou.

Depois de desvios e fraudes detec-
tados no Programa Novilho Precoce, 
o governo resolveu desde 2015 sus-
pender temporariamente os benefícios 
fiscais concedidos neste segmento. 
“Tinha frigorífico registrando 100% 
do gado abatido como novilho pre-
coce, o que a gente sabe que é im-
possível”, comparou Azambuja. O 
governo, através da Secretaria de 
Produção e Agricultura Familiar com-

pôs um grupo de trabalho integran-
do Acrissul, Famasul, Associação de 
Criadores de Novilho Precoce, Iagro, 
SFA-MS, entre outras, e reelaborou o 
programa, inclusive mudando o nome 
para “Novilho MS” e que será reativa-
do a partir de fevereiro de 2017.

Enquanto isso, o fisco estadual 
mantém investigações sobre as frau-
des, na intenção de recuperar tributos 
desviados do Estado.

Sobre o Fundersul o governador 
encerrou a entrevista reafirmando o 
compromisso do governo em aplicar 
os recursos do fundo de forma trans-
parente e participativa. “Lançamos 
recentemente um programa para re-
cuperação das pontes, uma vez que 
nas chuvas de 2015 e 2016 um total 
de 93 pontes foram carregadas pelas 
águas no Estado, que registrou sua 
maior precipitação pluviométrica dos 
últimos 50 anos”.
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Acrissul sedia etapa do 
campeonato estadual de 

ranch sorting dia 22

Ranch sorting começou em 2006 nos EuA; núcleo do esporte em MS já completa cinco anos

Acrissul constrói a primeira pista de ranch sorting coberta de Mato Grosso do Sul

Foto | REPRoduÇÃo

Foto | VIA LIVRE

Foto | EdMIR RodRIGuES

MS celebra 37 anos de extensão rural com homenagens e investimento de R$ 15 milhões

Na próxima quinta-feira, 22 de 
dezembro, o Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, em Campo Gran-
de, sedia a 1ª Prova Acrissul de Ranch 
Sorting, como a terceira etapa do 4º 
Campeonato Sul-mato-grossense de 
Ranch Sorting. As provas terão início 
a partir das 9 horas, seguindo por toda 
a quinta-feira e, à noite, haverá um 
jantar de confraternização e a entrega 
das premiações. A Acrissul construiu 
a única pista coberta para esta moda-
lidade esportiva do Estado.

Para Jonatan Pereira Barbosa, pre-
sidente da Acrissul, esta é mais uma 
iniciativa da entidade no sentido de 

valorizar e estimular a prática dos 
esportes equestres, visando resgatar 
e consolidar as tradições do homem 
do campo.

Segundo Aparício Flores, um dos 
organizadores, a expectativa é que 
esta etapa bata um recorde de inscri-
ção, com cerca de 200 participantes. 
Serão entregues em torno de R$ 15 
mil em premiações. As inscrições es-
tão abertas e podem ser feitas direta-
mente no site da ABQM (Associação 
Brasileira de Criadores de Quarto de 
Milha) - www.abqm.com.br

A prova é classificatória para a eta-
pa nacional de ranch sorting.

O ranch Sorting é a modalidade 
de esporte equestre que mais cresce 
em Mato Grosso do Sul. Baseia-se 
na prática pecuária de apartação de 
gado.  Já encantou o mundo country e 
tem cada vez mais adeptos em todo o 
Brasil. Conhecido por ser um esporte 
familiar, conquistou espaço nas com-
petições e entre os criadores de Quar-
to de Milha. O esporte, inspirado nas 
atividades pecuárias, une a tradição e 
a diversão em família.

O Ranch Sorting surgiu nos Esta-
dos Unidos entre 2006 e 2007.  Fun-
ciona da seguinte forma: uma dupla 
precisa apartar dez cabeças de gado 
entre currais de forma ordenada.

As regrAs do 
rAnch sorting
Dois competidores apartam o gado 

em ordem numérica pré-determinada. 
O gado fica de um lado em um cur-
ral e os competidores do outro lado, 
no outro curral. Eles devem transpor 
entre os currais em ordem, a partir da 

liberação de início da prova.
No começo, um número é indica-

do pelo locutor. Se o número for o 3, 
por exemplo, os competidores iniciam 
pelo 3 e seguem a sequência crescen-
te 4,5,6,7,8,9,0,1,2 . Quem ganha a 
prova é aquela dupla que transpor 
o maior número de gado no menor 
tempo.

Se a dupla passa um boi fora da or-
dem, um SAT (Sem Aproveitamento 
Técnico) é dado. A prova é interrom-
pida sem aproveitamento. Também 
pode ocorrer SAT pela violência des-
necessária com os cavalos e o gado.

O gado é colocado em uma pis-
ta em formato de 8 com dimensões 
que variam de tamanho (entre 15 e 
18 metros de diâmetro cada curral) e 
com uma abertura entre eles de 3,87 
a 4,70m.

MAis inforMAções:
(67) 99619-7326 - Aparício Flores
(67) 3345-4200  - Secretaria da 
Acrissul

Governador Reinaldo Azambuja destacou a importância da premiação durante a solenidade

Com o compromisso de incen-
tivar a agricultura familiar do Mato 
Grosso do Sul, o executivo estadual 
entregou, na segunda-feira (12.12), 
premiações para agricultores e ex-
tensionistas rurais e contabilizou R$ 
15 milhões de recursos investidos na 
agricultura familiar somente neste 
ano de 2016 . A solenidade realizada 
no auditório do bloco VIII, Parque 
dos Poderes, contou com a presença 
do governador Reinaldo Azambuja, 
acompanhado pelo diretor-presidente 
da Agraer (Agência de Desenvolvi-
mento Agrário e Extensão Rural), 
Enelvo Felini, e o secretário de Esta-
do de Produção e Agricultura Fami-
liar (Sepaf), Fernando Lamas.

Todo o montante investido, em 
2016, é fruto de emendas parlamentares 
(deputados federais e senadores)  com 

contrapartida do governo do Estado. A 
aplicação financeira na pequena produ-

ção é uma forma fomentar a agricul-
tura familiar que, hoje, é a responsá-
vel por mais de 70% dos alimentos 
que abastecem as casas dos brasilei-
ros. Já a premiação é uma forma de 
incentivar o empreendedorismo por 
parte dos pequenos produtores junto 
aos profissionais de Ater (Assistência 
Técnica e Extensão Rural).

Além dos R$ 15 milhões reverti-
dos a agricultura familiar, o governa-
dor Reinaldo Azambuja destacou a 
importância da premiação. “O gran-
de desafio quando a gente comemora 
os 37 anos de Ater  no Mato Grosso 
do Sul é, justamente, ter o fortaleci-
mento da extensão rural para que 
o pequeno produtor tenha práticas 
sustentáveis com geração de renda.”
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Ranch sorting começou em 2006 nos EuA; núcleo do esporte em MS já completa cinco anos

MS celebra 37 anos de extensão rural com homenagens e investimento de R$ 15 milhões

Mais um ano de muito trabalho 
e grandes resultados se encerra, 
abrindo caminho para mais sonhos 
serem realizados. 

Que o espírito de Natal renove as 
nossas energias para o ano que 
vai nascer.

Desejamos aos associados e 
colaboradores um Feliz Natal 
e um Ano Novo com muitas 
realizações e sucesso!

                              Boas Festas!

A DIRETORIA
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Um 2016 difícil, mas superamos 
O agronegócio brasileiro em-

placou um desempenho notável 
em 2016; em 2017 não será dife-
rente. Se julgarmos os resultados 
do setor agropecuário medidos a 
partir do PIB (Produto Interno 
Bruto), não resta dúvida nenhu-
ma de que foi o único setor da 
(destroçada e em recuperação) 
economia brasileira que obteve 
resultados positivos.

Recente balanço divulgado 
pela CNA (Confederação Nacio-
nal da Agricultura e Pecuária), 
mostra que diferente do resul-
tado global do Brasil, o PIB do 
agronegócio deve crescer entre

2,5% e e 3,0% demonstrando, 
assim que o setor sofreu menos 
que os demais setores da econo-
mia em um ano adverso. Esse re-
sultado ampliará a participação 

do setor na economia devendo 
atingir aproximadamente 23% 
do total do PIB brasileiro. Lem-
brando que PIB é a soma da toda 
a riqueza produzida por um país.

Particularmente todos lem-
bramos que o Brasil vinha um 
de uma jornada de crescimento 
sem precedentes desde a implan-
tação do Plano Real (em 1994). 
Até o início da década de 2010 
as palavras crises e recessão, 
apesar da forte pressão mundial, 
pareciam vocábulos distantes dos 
brasileiros. Tanto é que a geração 
nascida junto com o Plano Real 
jamais havia assistido o Brasil em 
recessão.

Infelizmente mais por razões 
domésticas, a má condução da 
política econômica brasileira, 
agravada pela crise política a 

partir dos escândalos que derru-
baram políticos de vários tama-
nhos, acabou por arremessar o 
País num efeito dominó que afe-
tou o emprego, o crédito, a renda 
e, consequentemente o consumo, 
jogando milhares de famílias bra-
sileiras na inadimplência, redu-
zindo o poder de compra.

O setor do agronegócio, numa 
onda extremamente positiva dian-
te da cotação do dólar, elevou 
signifi cativamente em 2016 suas 
exportações de carnes, grãos e 
outras commodities, aliviando um 
pouco a pressão baixista interna, 
principalmente sobre o preço da 
arroba do boi gordo, que man-
teve-se estável ao longo do ano. 
Pode não ter sido a cotação ideal, 
mas pelo menos estabilizou-se.

Esta situação confortável ga-
rantiu que a agropecuária fosse o 
único setor a registrar saldo po-
sitivo na oferta de empregos, ao 
contrário dos setores de serviços 
e indústria.

Mas nem tudo foram rosas. 
Outros fatores como estiagem, 
quebra de safra e excesso na ex-

portação de grãos, acabaram afe-
tando sobremaneira setores que 
dependem essencialmente de in-
sumos como milho e soja, como a 
avicultura e a suinocultura, além 
da pecuária de corte e leite, que 
utilizam ração como suplemento 
alimentar do rebanho, a pasto ou 
em confi namento. Tudo isso ele-
vou consideravelmente os custos 
de produção, achatando a remu-
neração do produtor.

Enfrentamos esse ano, ainda, 
uma leve desvalorização do preço 
do bezerro, a principal moeda de 
troca da pecuária, em claros si-
nais de que é mais um ciclo que se 
fecha, em função da retenção de 
matrizes e da consequente ofer-
ta maior de animais para recria a 
partir do próximo ano. A solução 
é o pecuarista adotar uma postura 
diante do mercado e administrar 
a fazenda de forma a não ser atro-
pelado pelas oscilações da oferta 
e da demanda.

O resto é ter fé, trabalhar mui-
to e acreditar que o próximo ano 
vai ser muito melhor. 

Feliz Natal. Feliz Ano Novo.

Premiação do Agrinho reúne mais de 650 pessoas na Acrissul

Autoridades e dirigentes sindicais em foto ofi cial com os vencedores do concurso Agrinho 

Foto | VIA LIVRE

Emoção, alegria e festa. Assim foi 
a cerimônia de premiação do Agrinho 
2016 – programa de maior responsabi-
lidade social do Senar/MS – Serviço 
de Aprendizagem Rural, realizada no 
diaq 24 de novembro no Tatersal “Fábio 
Elias Zahran” da Acrissul – Associação 
dos Criadores de Mato Grosso do Sul. 
Mais de 650 pessoas de vários municí-
pios do estado, participaram do evento. 

Ao todo, foram 66 premiações, entre 
alunos, professores, coordenadores pe-
dagógicos, relatores e escolas, seguindo 
os critérios do regulamento dentro das 
seguintes categorias: Desenho, do 1º e 
2º ano; Redação do 3º ao 9º ano, Ex-
periência Pedagógica e Escola Agrinho. 
Todas as atividades seguiram o tema: 
“As coisas que ligam o campo e a cidade 
e nosso papel para melhorar o mundo”.

A comissão julgadora analisou 303 
desenhos, 849 redações e mais de du-
zentas experiências pedagógicas. O gru-
po selecionou iniciativas bem sucedidas, 
criativas e inovadoras que priorizavam 
a conexão campo e cidade, a partir da 
disseminação de práticas pedagógicas 
que obtiveram êxito.

Para o vice-presidente do Sistema 

Famasul – Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS, Nilton Pickler, o prê-
mio eterniza a valorização de um traba-
lho feito com dedicação, dentro e fora 
da sala de aula. “Hoje é um dia muito 
especial para o Sistema Famasul, pois 
estamos encerrando um ano de ativida-
des do Programa Agrinho 2016 come-
morando a vitória desses participantes 
que se dedicaram dia após dia ao traba-
lho que mostra a proximidade entre o 

rural e o urbano”.
Já o diretor tesoureiro da Federação 

e presidente da Fundação MS, Luis Al-
berto Moraes Novaes, destacou o tra-
balho desenvolvido pela instituição que, 
em 2016, já realizou mais 80 eventos. 
“O Agrinho é um Programa de Res-
ponsabilidade Social que tem recebido 
uma expressiva adesão em nosso estado 
e fortalecido a educação do ensino fun-
damental. De acordo com a Unidade 

Educacional, na edição deste ano foram 
corrigidos, aproximadamente, 1.500 tra-
balhos”.

O projeto Florestinha trouxe a festa 
o teatro de fantoches, com o tema sus-
tentabilidade. Além disso, um maquete 
do programa Hortifuti Legal, do Senar/
MS, foi exposta ao lado de uma mesa 
de frutas para os participantes. A árvore 
falante alegrou a criançada.

Dos 41 municípios participantes, 19 
foram finalistas: Amambai, Sidrolândia, 
Terenos, Jardim, Maracaju, Guia Lopes 
da Laguna, Rio de MT, São Gabriel do 
Oeste, Rochedo, Nova Alvorada do Sul, 
Agua Clara, Itaporã, Ponta Porã, Aral 
Moreira, Caarapó, Jardim, Rio Brilhan-
te, Costa Rica e Deodápolis.

Em Mato Grosso do Sul o progra-
ma nasceu em 2014 e hoje alcança 
cerca de 120 mil estudantes do 1º ao 
9º ano do ensino fundamental, de 348 
escolas da rede pública e seus profes-
sores. O objetivo é desenvolver temas 
transversais como ética, diversidade 
cultural, meio ambiente, trabalho, 
consumo, saúde, orientação sexual e 
temas locais, com foco em sustenta-
bilidade e ética.
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Embrapa vem trabalhando com duas mutações genéti cas em rebanhos comerciais: Booroola e Vacaria

16
Con�ira as últimas 
notícias do mercado 
agrícola brasileiro.

18
Con�ira o mercado 
da pecuária e veja 
mais indicadores

Pesquisa usa genes que aumentam produção de cordeiros
No caso da produção de cordeiros, os pesquisadores da Em-
brapa recomendam a uti lização de animais de apenas um 

sexo com a mutação genéti ca – ou na ovelha ou no carneiro

Foto | KEKE BARCELoS

N
a ovinocultura volta-
da para a produção 
de carne, o aumen-
to no número de 
cordeiros nascidos 
por parto de ove-

lhas é um dos requisitos para obter 
maior lucratividade. Uma das formas 
de conseguir isso é por meio de mu-
tações genéticas existentes em ovi-
nos, que ampliam a capacidade de 
ovulações nas fêmeas, interferindo 
diretamente na prolifi cidade dos re-
banhos. Ou seja, são genes que pro-
piciam um maior número de partos 
múltiplos nas ovelhas, garantindo a 
disponibilização de mais cordeiros 
para a comercialização sem a ne-
cessidade de aumentar o número de 
matrizes. A Embrapa Pecuária Sul 
vem trabalhando com duas mutações 
genéticas em rebanhos comerciais: 
Booroola e Vacaria.

 A mutação Booroola foi identifi -
cada entre ovinos da raça Merino na 
Oceania. No começo da década de 

1980, a Embrapa Pecuária Sul impor-
tou três carneiros da Nova Zelândia 
portadores do gene para a utilização 
em pesquisas. Mesmo com resulta-
dos positivos, naquele momento a 
tecnologia não se mostrou viável 
comercialmente, uma vez que a ovi-
nocultura da região Sul era voltada 
prioritariamente para a produção 
de lã. Com a crise no setor de lã e a 
mudança da matriz da ovinocultura 
para a produção de carne, a gené-
tica, que já estava presente nos re-
banhos experimentais, passou a ser 
uma alternativa para incrementar a 
rentabilidade na atividade.

Desse modo, foram retomados os 
trabalhos científi cos com a mutação 
e no início dos anos 2000 o pesquisa-
dor Carlos Hoff de Souza identifi cou 
o gene responsável pelo aumento da 
prolifi cidade, facilitando a realização 
de testes moleculares nos animais 
portadores. “Antes tínhamos que es-
perar em torno de três ciclos repro-
dutivos para avaliar a presença no 

gene em carneiros. Com a identifi -
cação precisa do gene, tornou-se ne-
cessário apenas a análise de amostra 
de sangue”, ressalta o pesquisador. O 
gene Booroola foi, então, introduzido 
em rebanhos das raças Corriedale e 
Texel inicialmente em nove proprie-
dades familiares do estado. “Um dos 
objetivos foi acompanhar a introdu-
ção do gene em pequenos produto-
res e as adaptações para o manejo 
de um número maior de cordeiros 

nascidos”, relata o pesquisador da 
Embrapa Pecuária Sul José Carlos 
Ferrugem Moraes.

A partir da introdução nesses re-
banhos iniciais, ovelhas e carneiros 
Booroola passaram a ser comercia-
lizados para outras propriedades, 
disseminando o gene em rebanhos 
comerciais do estado. Desde 2014 a 
Associação Brasileira de Criadores 
de Ovinos (Arco), em parceria com 
a Embrapa, passou a certificar os 
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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
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carneiros com a genética Booroola, 
proporcionando mais garantias para 
produtores que vendem e compram 
animais com o gene.

Em paralelo à disseminação da ge-
nética Booroola, os pesquisadores da 
Embrapa passaram a acompanhar o 
Serviço de Registro Genealógico dos 
Ovinos das principais raças comer-
ciais criadas no Sul do Brasil. Segun-
do José Carlos Ferrugem Moraes o ob-
jetivo era identificar rebanhos onde a 
ocorrência de nascimentos múltiplos 
de cordeiros acontecia com maior 
frequência. Nesse trabalho de pros-
pecção, foi encontrada essa caracte-
rística em criações de ovinos da raça 
Ile de France próximas ao município 
de Vacaria, na região nordeste do Rio 
Grande do Sul. Depois da coleta de 
sangue de animais dessas proprie-
dades e de estudos laboratoriais foi 
identificado o gene responsável pelo 
aumento da prolificidade na raça, 
gene que foi batizado de Vacaria.

Gene aumentou ovulação em 60%
A partir daí, os pesquisadores da 

Embrapa Pecuária Sul realizaram 
diagnósticos, por meio de técnicas 
de biologia molecular, viabilizando a 

identificação de animais portadores 
dessa mutação genética. Segundo 
Ferrugem, exames de genotipagem 
indicaram a mutação genética em 
cerca de 10% dos ovinos desta raça 
que foram analisados. Após sua iden-
tificação, a mutação genética foi in-
troduzida no rebanho experimental 
da Embrapa Pecuária Sul. A intro-
dução do alelo Vacaria no rebanho 
resultou em um aumento de cerca de 
60% na taxa de ovulação das ovelhas 
acasaladas. Já em relação ao número 
de cordeiros nascidos e desmama-
dos, o incremento verificado foi em 
torno de 30%. Para o pesquisador, es-
tes resultados apontam que a muta-
ção genética Vacaria pode ser utiliza-
da como uma estratégia interessante 
para o aumento da produtividade de 
cordeiros e, consequentemente, da 
renda do ovinocultor.

No caso da produção de cordei-
ros, os pesquisadores da Embrapa 
recomendam a utilização de animais 
de apenas um sexo com a mutação 
genética – ou na ovelha ou no carnei-
ro. Isso porque quando tanto o car-
neiro como a ovelha forem portado-
res da mutação, haverá a geração de 
fêmeas homozigotas, com dois alelos 

iguais, o que as torna estéreis. “Nas 
avaliações feitas em fêmeas homozi-
gotas foi detectado que elas apresen-
tavam ovários reduzidos, com com-
prometimento reprodutivo. Por isso, 
a recomendação básica é usar ape-
nas genitores portadores de mutação 
Vacaria de um sexo até a obtenção da 
prolificidade almejada para o sistema 
de produção”, ressalta Ferrugem.

Para os produtores que deseja-
rem introduzir a mutação Vacaria em 
seus rebanhos, um dos caminhos é 
adquirir animais que já foram testa-
dos em exames laboratoriais. A Em-
brapa realizou a genotipagem de 1,6 
mil animais Ile de France, quando 
foi identificada a mutação em cerca 
de 10% da amostragem, e os dados 
deste trabalho, com identificação dos 
animais e também dos produtores, 
está disponível no site da associação 
dos criadores da raça.

Cuidados especiais
Para se obter sucesso com a utili-

zação dessas tecnologias que aumen-
tam a prolificidade é preciso ampliar 
os cuidados no período perinatal dos 
cordeiros. As maiores perdas econô-
micas dos produtores de ovinos na 
região ainda são causadas pela baixa 
taxa de desmame de cordeiros. Atu-
almente a taxa média de desmame 
de cordeiros na região sul fica entre 
60% e 70%. Ou seja, o número de 
mortes dos animais recém-nascidos 
é muito elevado, acarretando em pre-
juízos para a propriedade.

De acordo com Ferrugem, as prin-
cipais causas de morte dos cordeiros 
são em decorrência de hipotermia e 
inanição, o que pode ser revertido 
com cuidados relativamente simples 
pelos produtores. “Se quando só há 
um nascimento por ovelha ainda te-
mos muitas mortes de cordeiros, com 
partos duplos e triplos, os cuidados 

têm que ser intensificados”, alerta 
Ferrugem. Nesse sentido, um acom-
panhamento do desenvolvimento 
dos cordeiros após o parto é funda-
mental, assim como manter uma boa 
oferta de alimentos para as ovelhas 
prenhes e no período pós-parto. 

Mais venda de cordeiros
Para o produtor de ovinos Guilher-

me Bernardes, que trabalha com a 
genética Booroola desde 2011 no 
município de São Martinho da Serra 
(RS), o uso dessa tecnologia é um dos 
fatores que o motiva a permanecer 
na atividade. Bernardes adquiriu dois 
carneiros portadores da mutação de 
um dos produtores que integraram 
o grupo em que a Embrapa iniciou 
a disseminação. Atualmente ele tem 
em média uma taxa de desmame de 
150%, ou seja, consegue criar 1,5 
cordeiro por ovelha matriz de seu 
rebanho. “Antes de introduzir o Boo-
roola, a minha taxa de desmame era 
pouco superior a um. Se mantives-
se essa média, acho que não estaria 
mais trabalhando com ovinos”, relata.

Com um rebanho de cerca de 
170 matrizes, o produtor consegue 
entregar no mercado em média 300 
cordeiros por ano. Bernardes disse 
que a mão de obra é maior com o 
uso da tecnologia, mas que o retor-
no financeiro vale a pena. “Além de 
termos mais cordeiros, eles nascem 
um pouco mais fracos com o uso da 
genética. Por isso é preciso mais cui-
dado nos períodos pós-parto”. Com 
os resultados obtidos, ele pretende 
ampliar o seu rebanho, com o obje-
tivo de chegar a 300. Além da ven-
da de cordeiros, Bernardes também 
está comercializando reprodutores 
portadores da mutação, gerando 
uma renda extra para a propriedade.

(Colaborou Fernando Goss – da Embra-
pa Pecuária Sul)

Com taxa de nascimento por matriz maior, é preciso redobrar os cuidados com os cordeiros no pós-natal 



15DEZEMBRO 2016

Déficit na balança comercial de lácteos maior em 2016

Análise

Análise

iZaBella caMaRGo – 
Zootecnista – Da Scot Consultoria

JUliaNa Pila – 
Zootecnista – Da Scot Consultoria

A balança comercial brasileira de lácteos 
até outubro de 2016, últimos dados disponí-
veis até o fechamento destaanálise, ficou com 
déficit de US$394,43 milhões, segundo dados 
do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços. Aumento de 306,7% em relação a 
igual período de 2015.Veja a figura 1.

Em 2016, nos primeiros dez meses do ano, 
a exportação brasileira de produtos lácteos foi 
de 41,98 mil toneladas. Na comparação com 
igual período de 2015, houve uma diminuição 
de 30,1%em volume.

O faturamento caiu 50,0%, de US$255,67 
milhões no acumulado de 2015 para 
US$125,82 milhões em igual período de 2016.

O principal produto exportado foi o leite 
em pó, perfazendo 32,86 mil toneladas, uma 
queda de 36,1% na comparação com igual pe-
ríodo de 2015.

A receita também caiu de US$228,48 mi-
lhões para US$103,25 milhões entre um ano 
e outro.

Os maiores importadoresem valor, foram a 

Venezuela, com 55,5%, seguida da Arábia Sau-
dita, com 7,3%, e Angola, com 6,3%.

A queda nas exportações pode ser explicada 
em função da menor produção interna e da alta 
de preços dos produtos nacionais (menor com-
petitividade no mercado internacional). Além 
disso, importantes clientes, como a Venezuela, 
reduziram as compras em 2016.

A importação aumentou 79,1% em volume 
até outubro de 2016, comparado com igual pe-

Carne bovina vem ganhando 
competitividade em relação 

à carne de frango
Em um ano de crise econômi-

ca, de desemprego e de descapi-
talização da população, ocorreu 
uma busca por fontes de proteína 
animal de menor valor agregado.

Esse fenômeno permitiuque os 
preços da carne de frango no ata-
cado subissem desde o início do 
ano, quando comparada à carne 
bovina. O incremento na cotação 
da carcaça de frango no mercado 
atacadista paulista, desde o início 
de 2016 foi de 15,6%.

Em novembro, a carcaça de 
frango no atacado ficou cotada 
em média em R$4,45/kg. Alta de 
11,7% em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado.

Os frigoríficos têm encontrado 
dificuldade para escoar a produ-
ção de carne bovina e operaram a 
maior parte do ano com margem 
de comercialização historicamen-

te baixa.  A cotação do boi casado 
de bovinos castrados caiu 2,5% de 
janeiro para cá.

A maior procura pela carne de 
frango que resultou em alta nas 
cotações e a menor demanda pela 
carne bovina, tem feito com que a 
proteína bovina ganhe competitivi-
dade frente a de frango.

Ou seja, a diferença entre os 
preços do boi casado de bovinos 
castrados e a da carcaça de frango 
no atacado diminuiu.

Em novembro de 2015, com um 
quilo de boi casado capão era pos-
sível comprar 2,4 quilos de carcaça 
de frango no atacado. Atualmente, 
esta relação é de 2,1.

Quando comparado ao início de 
2016, está relação caiu 19,7% (fi-
gura 1).

O panorama econômico, e a que-
da da renda da população, quebrou 

o poder de compra do consumidor, 
refletindo na escolha de cortes e 
tipos de carne. Consequentemente, 
aumentou a demanda por proteínas 
de menor preço no mercado ata-
cadista.

Com isso, a alta nos preços do 
frango fez com que a carne bovina 

ganhasse competitividade frente a 
carne de frango.

Em curto prazo, fica a expecta-
tiva quanto ao comportamento do 
consumo com a proximidade do fi-
nal do ano, quando normalmente 
aumenta a procura por carne bo-
vina.

ríodo de 2015, totalizando 202,62 mil toneladas 
de lácteos.

Os gastos aumentaram 49,2%, totalizando 
US$520,25 milhões.

A menor disponibilidade interna, com a queda 
na produção de leite e derivados, estimulou as 
compras fora do país.

O leite em pó foi o produto mais importado. O 
Brasil importou 136,30 mil toneladas, num total 
de US$343,34 milhões.

Os maiores fornecedores, em valor, foram: o 
Uruguai (53,1%), a Argentina (34,6%) e o Chile 
(2,5%). Cabe lembrar que em meados de outubro 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) proibiu a reidratação de leite em 
pó importado, o que deve reduzir, em parte, a 
importação.

Até o final de 2016, o país deverá fechar a ba-
lança comercial de lácteos com o maior número 
negativo dos últimos dez anos.

Para 2017, a conjuntura não deverá ser muito 
diferente de 2016, e a projeção é de que a balan-
ça comercial de lácteos continue negativa.

têm que ser intensificados”, alerta 
Ferrugem. Nesse sentido, um acom-
panhamento do desenvolvimento 
dos cordeiros após o parto é funda-
mental, assim como manter uma boa 
oferta de alimentos para as ovelhas 
prenhes e no período pós-parto. 

Mais venda de cordeiros
Para o produtor de ovinos Guilher-

me Bernardes, que trabalha com a 
genética Booroola desde 2011 no 
município de São Martinho da Serra 
(RS), o uso dessa tecnologia é um dos 
fatores que o motiva a permanecer 
na atividade. Bernardes adquiriu dois 
carneiros portadores da mutação de 
um dos produtores que integraram 
o grupo em que a Embrapa iniciou 
a disseminação. Atualmente ele tem 
em média uma taxa de desmame de 
150%, ou seja, consegue criar 1,5 
cordeiro por ovelha matriz de seu 
rebanho. “Antes de introduzir o Boo-
roola, a minha taxa de desmame era 
pouco superior a um. Se mantives-
se essa média, acho que não estaria 
mais trabalhando com ovinos”, relata.

Com um rebanho de cerca de 
170 matrizes, o produtor consegue 
entregar no mercado em média 300 
cordeiros por ano. Bernardes disse 
que a mão de obra é maior com o 
uso da tecnologia, mas que o retor-
no financeiro vale a pena. “Além de 
termos mais cordeiros, eles nascem 
um pouco mais fracos com o uso da 
genética. Por isso é preciso mais cui-
dado nos períodos pós-parto”. Com 
os resultados obtidos, ele pretende 
ampliar o seu rebanho, com o obje-
tivo de chegar a 300. Além da ven-
da de cordeiros, Bernardes também 
está comercializando reprodutores 
portadores da mutação, gerando 
uma renda extra para a propriedade.

(Colaborou Fernando Goss – da Embra-
pa Pecuária Sul)
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Milho pipoca
A Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab) divulgou no dia 8 de dezembro o ter-
ceiro levantamento da safra brasileira de grãos 
2016/2017. A área de milho de verão foi esti-
mada em 5,55 milhões de hectares, aumento 
de 3,0% frente aos 5,38 milhões de hectares 
semeados na safra passada.

Além do aumento na área, a produtividade 
média deverá ser 4,2% maior em 2016/2017, 
com um clima mais favorável em relação à 
2015/2016. Com isso, a produção esperada é 
de 27,74 milhões de toneladas no ciclo atual 

(primeira safra). Este volume é 7,3% maior 
que as 25,85 milhões de toneladas colhidas 
anteriormente.

Para a segunda safra 2016/2017, a Conab 
manteve os 10,53 milhões de hectares semea-
dos em 2015/2016.

Assim como a safra de verão, a expectativa 
é de um rendimento melhor também na segun-
da safra. A produtividade média está estimada 
em 88,72 sacas por hectare, frente as 64,42 
sacas colhidas, em média, em 2015/2016. A 
produção prevista é de 56,07 milhões de tone-
ladas na segunda safra, 15,36 milhões a mais 
que o colhido na safra anterior. 

(Fonte: Scot Consultoria)

É dose
Faltando pouco para encerrar mais um ano, 

a Central Bela Vista comemora os excelentes 
resultados alcançados em 2016, já considerado 
o melhor ano de atuação da empresa. A Central 
coletou do início do ano até agora 407 repro-
dutores, que produziram mais de 1,5 milhão 
de doses, números que representam mais um 
recorde para a empresa. Entre os clientes da 
Central Bela Vista estão as maiores centrais 
de genética bovina do Brasil e renomados 

criadores. Aliados aos excelentes resultados, 
os trabalhos que antecedem a mudança para 
a nova sede, em Botucatu (SP), continuam a 
todo vapor. A inauguração está prevista para 
março de 2017.

Fertilidade, precocidade e carcaça
O mais novo destaque da seleção CV, de Car-

los Viacava, passa a integrar a bateria Nelore 
Mocho da Alta Genetics. Trata-se de Torrone 
FIV de CV, que tem uma régua de DEPs muito 
equilibrada, com destaque para precocidade 
sexual (Top 1%), fertilidade e carcaça.

Filho de Jaguarari de CV, Torrone se 
destacou na produção da Fazenda Cam-
pina com mais de 100 filhos nascidos no 
plantel. O jovem reprodutor, nascido em 
2011, é Top 3% no MGTe da ANCP, com 
DEPs genômicas e acurácia de 58%.

Em breve, Torrone terá sêmen dispo-
nível na Alta Genetics para pecuaristas 
de todo o Brasil.

O pecuarista Carlos Viacava, titular 
da seleção CV Nelore Mocho, mais uma 
vez está na lista das 100 personalidades 
mais influentes do agronegócio brasilei-
ro, divulgada na edição de outubro da 
revista Dinheiro Rural.

O aperto do boi
Nem mesmo a baixa disponibilidade de animais tem sido capaz de pro-

mover elevações significativas nas cotações. “Quando o mercado diminui 
a oferta, os frigoríficos acabam buscando boiadas em outros estados, ou 
reduzindo abates, por isso, o longo período de estabilidade”, explica o 
analista da Socopa Corretora, Marcelo Costa.

Há três semanas para finalizar 2016, Costa afirma que a demanda 
não deve trazer grandes novidades. Portanto, a tendência é de que o 
mercado continue operando flat nos próximos dias.
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Embora a expectativa seja de au-
mento da oferta nos primeiros meses 
de 2017, “os pecuaristas, por outro 
lado, conseguem realizar vendas 
compassadas por se tratar de boia-
das a pasto”.

Outro fator positivo para o pri-
meiro semestre do ano que vem é 
a retomada na valorização do dólar. 
Neste patamar de R$ 3,40, praticado 
atualmente, deve favorecer os con-
tratos de exportação, dando maior 
vazão à produção no mercado inter-
no, que ainda deverá sofrer reflexos 
da crise econômica.

Gripe aviária põe 
Brasil em alerta

O Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa) emitiu 
nesta sexta-feira (9) alerta sanitário, 
por tempo indeterminado, para in-
tensificar as ações de defesa desti-
nadas a prevenir a entrada da gripe 
aviária no país. Não é a primeira vez 
que o Mapa emite este tipo de aler-
ta, porque a doença é uma ameaça 
permanente no mundo. Por ser livre 
da gripe aviária, o Brasil precisa 
redobrar seus esforços para prote-
ger a sanidade de seus planteis de 
aves. O território brasileiro tem 20 
sítios (locais) de monitoramento da 
entrada das aves migratórias, com 
vigilância ativa para influenza aviá-
ria e doença de Newcastle em aves 
domésticas residentes ao redor de 
10 km desses locais. Nesses lugares 
também há vigilância passiva para as 
aves migratórias/silvestres.

Donald Trump vira corte de 
carne

Um pedaço de alcatra, uma má-
quina de serra, experiência com 
carnes e uma polêmica eleição ame-
ricana. Esses foram os ingredientes 
que levaram um açougueiro de So-
rocaba (SP) a criar o que chamou de 
“T-Rump Steak”, um corte da carne 
angus com osso em formato de T, em 
homenagem à vitória do candidato 
republicano Donald Trump, eleito 
presidente dos Estados Unidos.

A peça é diferente do famoso T-
Bone, que também tem um pequeno 
T separando os pedaços de contra 
filé e filé mignon. O T-Rump Steak é 
um pedaço de alcatra de boi angus 
britânico. O osso da bacia, quando 
cortado, tem o formato de um T. “É 
um corte que nunca foi usual. É sim-

ples, mas precisa conhecer a gené-
tica do animal”, conta o açougueiro 
Alder Lopes. A nomenclatura é um 
trocadilho com “rump”, que é alcatra 
em inglês, e a primeira letra do nome 
do republicano.

Moderfrota empurra 
a máquina agrícola

Com o aquecimento da demanda 
por máquinas e implementos agrí-
colas, o programa Moderfrota foi o 
destaque no financiamento agrope-
cuário, com contratações de R$ 3,5 
bilhões, nos primeiros cinco meses 
do ano-safra 2016/2017. “Este va-
lor é um indicativo da confiança dos 
agricultores em relação às ativida-
des que desenvolvem no campo e às 
perspectivas de colher uma super-
safra de grãos, estimada em 213,1 
milhões de toneladas pela Conab”, 
diz o diretor de Crédito e Estudos 
Econômicos do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Wilson Vaz de Araújo.

Por causa do aumento da pro-
cura, o Ministério da Agricultura 
conseguiu com o Ministério da Fa-
zenda aporte adicional de R$ 2,5 
bilhões para o programa, a ser au-
torizado nos próximos dias. Com 
isso, o valor total para o Moder-
frota passará de R$ 5 bilhões para 
R$ 7,55 bilhões neste ano-safra.

A diretoria da ABCZ (Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu) so-
licitou ao ministro Blairo Maggi apoio 
institucional e financeiro do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) para um projeto de 
genômica da raça zebuína. A ideia é 
fazer um mapeamento genético dos 
zebus e, a partir desses dados, monito-
rar com precisão a variação genética 
dos bovinos.

Esse tipo de análise já é feito em 
vários países. Estados Unidos e Ca-
nadá, por exemplo, fizeram o mape-
amento genético das raças angus e 
holandesa. De acordo com a ABCZ, 
o estudo possibilitará aos produtores 

ABCZ pede apoio ao Mapa para mapeamento genético do zebu

maior ganho genético e de produtivi-
dade dos rebanhos bovinos do país, 
além de avanços tecnológicos.

Blairo Maggi garantiu o apoio insti-
tucional, mas disse que precisa avaliar 
a forma de apoio financeiro. Ele exi-
giu, no entanto, que o banco de dados 

formado a partir desse mapeamen-
to genético seja disponibilizado ao 
público. “Não podemos financiar 
um projeto que não seja público.”

A ABCZ informou que o projeto 
beneficiará todos os produtores de 
zebu do país, sejam grandes, mé-
dios e pequenos. A associação já 
tem convênio com a Universida-
de Federal de Viçosa, em Minas 
Gerais, além de ter a sua própria 
escola de nível superior, onde ofe-
rece cursos como agronomia, zoo-
tecnologia e veterinária.

O Brasil é referência mundial 
em zebuinocultura, com importa-
ção de animais desde 1870.
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Valor r$ Var./dia Var./mês Valor uS$

12/12/2016  79,41  -0,24%  -0,73%  23,73

09/12/2016  79,60  -0,30%  -0,49%  23,64

08/12/2016  79,84  -0,03%  -0,19%  23,59

07/12/2016  79,86  -0,66%  -0,16%  23,40

06/12/2016  80,39  0,27%  0,50%  23,60 

Fonte: cepeA
“Entre os dias 9 e 12 de dezembro foram consideradas todas as ofertas para
o cálculo do Indicador”.

Indicadores
mercAdo FíSico do Boi Gordo - 09.12.2016
Sp  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina  148,00  estável  09/12/16  43,72
Araçatuba  146,00  -R$ 2,00  09/12/16  43,13
Lins  150,00  estável  09/12/16  44,31
Pres. Prudente  151,00  -R$ 2,00  09/12/16  44,61
Pres. Venceslau  150,00  estável  09/12/16  44,31
S. J. Rio Preto  152,00  R$ 4,00  09/12/16  44,90
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

mS  r$/@  diferença  data  uS$/@
Campo Grande  142,00  estável  09/12/16  41,95
Dourados  136,00  estável  09/12/16  40,17
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  uS$/@
Alta Floresta  127,00  estável  09/12/16  37,52
Araputanga  127,00  -R$ 0,50  09/12/16  37,52
Barra do Garças  131,00  R$ 1,00  09/12/16  38,70
Cáceres  128,00  estável  09/12/16  37,81
Cuiabá  129,00  estável  09/12/16  38,11
Juara  127,00  estável  09/12/16  37,52
Juína  125,00  -R$ 1,00  09/12/16  36,93
Rondonópolis  131,00  estável  09/12/16  38,70
Tangará  128,00  estável  09/12/16  37,81
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  uS$/@
Goiânia  140,50  estável  09/12/16  41,50
Sul  140,50  estável  09/12/16  41,50
Mozarlândia  139,50  estável  09/12/16  41,21
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

pr  r$/@  diferença  data  uS$/@
Guarapuava  152,00  estável  09/12/16  44,90
Londrina  150,00  estável  09/12/16  44,31
Maringá  148,00  estável  09/12/16  43,72
Curitiba  150,00  estável  09/12/16  44,31
Ponta Grossa  151,00  -R$ 1,00  09/12/16  44,61
Umuarama  150,00  estável  09/12/16  44,31
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  uS$/@
Triângulo Mineiro  144,00  estável  09/12/16  42,54
Norte de Minas  149,00  estável  09/12/16  44,02
Preço à vista.

Sc  r$/@  diferença  data  uS$/@
Rio do Sul/Ibirama  160,00  estável  09/12/16  47,26
Chapecó  157,00  estável  09/12/16  46,38
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

pA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Marabá  127,00  estável  09/12/16  37,52
Redenção  127,00  estável  09/12/16  37,52
Preço à vista.

BA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Itapetinga  150,00  estável  09/12/16  44,31
Feira de Santana  156,00  -R$ 1,00  09/12/16  46,08
Salvador  157,00  estável  09/12/16  46,38
Prazo 30 dias, para desconto imposto.

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 – 09.12.2016
Sp  r$/@  diferença data  uS$/@

Andradina  142,00  R$ 4,00  09/12/16  41,95
Araçatuba  138,00  estável  09/12/16  40,77
Lins  143,00  estável  09/12/16  42,24
Pres. Prudente  142,00  -R$ 1,00  09/12/16  41,95
Pres. Venceslau  140,00  estável  09/12/16  41,36
S. J. Rio Preto  148,00  R$ 6,00  09/12/16  43,72
Prazo 30 dias, para desconto do imposto.

mS  r$/@  diferença  data  uS$/@
Campo Grande  137,00  estável  09/12/16  40,47
Dourados  132,00  R$ 1,00  09/12/16  38,99
Preço à vista.

mt  r$/@  diferença  data  uS$/@
Alta Floresta  122,00  -R$ 1,00  09/12/16  36,04
Araputanga  123,00  R$ 1,00  09/12/16  36,33
Barra do Garças  127,50  -R$ 0,50  09/12/16  37,66
Cáceres  124,00  R$ 0,50  09/12/16  36,63
Cuiabá  125,00  estável  09/12/16  36,93
Juara  122,00  estável  09/12/16  36,04
Juína  120,00  estável  09/12/16  35,45
Rondonópolis  126,00  estável  09/12/16  37,22
Tangará  123,50  -R$ 0,50  09/12/16  36,48
Preço à vista.

Go  r$/@  diferença  data  uS$/@
Goiânia  135,50  estável  09/12/16  40,03
Sul  133,50  estável  09/12/16  39,44
Mozarlândia  134,50  estável  09/12/16  39,73
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS).

pr  r$/@  diferença  data  uS$/@
Guarapuava  142,00  estável  09/12/16  41,95
Londrina  140,00  estável  09/12/16  41,36
Maringá  138,00  estável  09/12/16  40,77
Curitiba  139,00  estável  09/12/16  41,06
Ponta Grossa  142,00  -R$ 1,00  09/12/16  41,95
Umuarama  140,00  estável  09/12/16  41,36
Preço à vista.

mG  r$/@  diferença  data  uS$/@
Triângulo Mineiro  136,00  estável  09/12/16  40,17
Norte de Minas  140,00  estável  09/12/16  41,36
Preço à vista.

Sc  r$/@  diferença  data  uS$/@
Rio do Sul/Ibirama  140,00  estável  09/12/16  41,36
Chapecó  157,00  estável  09/12/16  46,38
Prazo 20 dias, para desconto do imposto.

pA  r$/@  diferença  data  uS$/@
Marabá  120,00  estável  09/12/16  35,45
Redenção  118,00  estável  09/12/16  34,86
Preço à vista.

to  r$/@  diferença  data  uS$/@
Araguaína  121,00  -R$ 2,00  05/12/16  35,74
Gurupi  126,00  -R$ 2,00  05/12/16  37,22Preço à 
vista. Preços coletados semanalmente.
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A bovinocultura de corte 
brasileira está passando por 
uma efetiva transformação. 
A literatura aponta que, até 
1985, pouco mais de 40% do 
crescimento da produção de 
carne bovina era explicado 
pelo aumento da área de pas-
tagem, enquanto 59% esta-
vam relacionados aos ganhos 
de produtividade. Já entre 
1996 e 2006, últimos dados 
disponíveis pelo IBGE, houve 
redução da área de pastagem 
e, assim, 122% do aumento 
da produção de carne brasi-
leira foi explicado por ganhos 
de produtividade . Por corte 
de gastos, este ano o governo 
não realizou o Censo Agrope-
cuário, mas a base de dados 
do Cepea-Esalq/USP permite 
inferir que os ganhos de pro-
dutividade da pecuária nacio-
nal estão ocorrendo de forma 
muito acelerada. 

Estes ganhos de produti-
vidade, contudo, ocorrem de 
forma bem heterogênea. O 
Brasil é um País continental 
e, por isso, não apenas na 
bovinocultura, mas em boa 
parte da produção agrícola, 
há grandes diferenças nas 
características produtivas e 
também nos produtos oferta-
dos, resultado das condições 
edafoclimáticas. Além dis-
so, os fatores institucionais 
(economia, legislação, cul-
tura, escala produtiva, entre 
outros) também determinam 
os modelos produtivos regio-
nais. No período recente, a 
diferenciação do modelo pro-
dutivo entre as regiões brasi-
leiras foi exacerbada, resul-
tado da forte intensificação 
econômica e do dinamismo 

tecnológico, principalmente 
no Centro-Oeste. Os incen-
tivos governamentais, assim 
como o desenvolvimento de 
novas tecnologias, resulta-
ram em aumento expressi-
vo da produção na região e 
também no Norte do Brasil. 
Em oposição, outras áreas, 
como o Nordeste, conservam 
relações sociais do passado, 
mantendo, assim, relativo 
atraso. 

Já o Sudeste e, em espe-
cial, o Sul do País, com desta-
que para o Rio Grande do Sul, 
passaram por um processo de 
aumento do número de cabe-
ças, mas redução da impor-
tância no rebanho nacional. 
Em 1974, início da série do 
IBGE, 22% do rebanho estava 
concentrado no Sul do País, 
em 1990, diminuiu para 17% 
e em 2014, para 13%. Ape-
sar dessa diminuição, o Sul 
passou por uma forte trans-
formação. As características 
climáticas permitiram que a 
região fosse pioneira no cru-
zamento e desenvolvimento 
de raças com genética euro-
peia. Recentemente, a região 
volta a se beneficiar de mu-
danças institucionais pelas 
quais passa o País. Ao aliar 
os ganhos em produtividade, 
com destaque para a genéti-
ca e aptidão natural da re-
gião para a pecuária, e estar 
próxima ao mercado consu-
midor mais desenvolvido do 
Brasil, a região merece gran-
de destaque. Convidamos 
você, leitor, a acompanhar a 
nossa coluna e entender os 
desafios e oportunidades do 
Rio Grande do Sul na produ-
ção de carne brasileira!

A pecuária mudou

leite Ao produtor | NoVemBro 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$

12/12/2016  1.230,84  -0,18%  -1,39%  367,85

09/12/2016  1.233,05  0,34%  -1,21%  366,22

08/12/2016  1.228,84  -0,37%  -1,55%  363,13

07/12/2016  1.233,39  0,23%  -1,19%  361,38

06/12/2016  1.230,59  -0,34%  -1,41%  361,19
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

Jan/17  147,80  0,05  477  37   

Fev/17  146,99  0,13  28  16   

Mar/17  147,01  0,13  52  0   

Abr/17  145,81  0,36  2  0   

Mai/17  144,81  0,53  1.100  124   

Jun/17  154,02  0,53  195  13

SeRGio de ZeN –  Professor da Esalq/USP, 
pesquisador responsável pela área de pecuária do 
Cepea – cepea@usp.br




