
UE certifica 252 fazendas do país  
Mauro Zanatta 
 
O Brasil já tem 252 propriedades autorizadas a fornecer gado aos frigoríficos habilitados a 
exportar carne bovina à União Européia. Na última semana, as autoridades sanitárias da 
Comissão Européia reconheceram 27 novas fazendas como aptas a abastecer os países-
membros do bloco comercial.   
 
A UE autorizou, pela primeira vez, a inclusão de uma propriedade paulista, a fazenda Estiva II, 
localizada em Novo Horizonte. Reconhecido como área livre de febre aftosa com vacinação 
pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), o Estado aguardava essa primeira 
habilitação desde maio. Agora, espera-se que a UE permita a inclusão de fazendas do Paraná e 
Mato Grosso do Sul, os principais prejudicados pelo foco de aftosa descobertos em outubro de 
2005.   
 
Desde a implantação do novo sistema de habilitação, no fim de fevereiro deste ano, a lista 
saltou de 106 para as atuais 252 propriedades autorizadas. Mesmo com o ritmo mais 
acelerado de inclusão de novas fazendas, a relação de propriedades aptas está longe da lista 
de 2.681 fazendas que uma missão do Ministério da Agricultura desejava emplacar em janeiro.   
 
"O ritmo está mais forte, mas ainda temos problemas com o acúmulo de pedidos sob análise", 
diz o mineiro Gilman Rodrigues, presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Agricultura. 
Segundo ele, as certificadoras do sistema de rastreamento bovino (Sisbov) estão fazendo 
agora o trabalho que deveriam ter realizado há seis anos. "É muita minudência, muito papel 
para conferir e muita visita para fazer. Por isso, acho que só podemos inclui de 20 a 25 novas 
fazendas por semana nessa lista".   
 
Se confirmada a previsão, a relação brasileira chegaria ao fim deste ano com outras 400 
fazendas autorizadas a fornecer gado vivo aos frigoríficos. Para chegar à proposta original 
brasileira de 2.681 propriedades, seriam necessários dois anos de novas habilitações, como 
adiantou o Valor em fevereiro deste ano.   
 
De acordo com a lista divulgada pela Direção-Geral de Saúde e Proteção ao Consumidor da UE, 
as fazendas aptas a vender gado estão localizadas em Minas Gerais (149), Mato Grosso (36), 
Goiás (33), Rio Grande do Sul (18) e Espírito Santo (15), além da única fazenda paulista. A 
atualização da relação permitiu, segundo informação da UE, a habilitação de 13 novas 
fazendas em Minas, sete em Mato Grosso, cinco em Goiás e duas no Rio Grande do Sul.   
 

 
Leia mais: 
 
Exportação de suíno sobe 35% e atinge US$ 1 bilhão  
Alda do Amaral Rocha 
 
Entre janeiro e agosto deste ano, o Brasil exportou US$ 1,025 bilhão em carne suína, 34,93% 
mais do que no mesmo período de 2007, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria 
Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs). A receita cresceu em função da alta do 
preço médio nas exportações, já que a quantidade embarcada no período recuou. Foram 
374.875 toneladas até agosto, uma queda de 4,23% na mesma comparação.   
 
Levando em conta apenas o mês de agosto, as exportações caíram 25,94%, para 48.082 
toneladas, enquanto a receita subiu 21,3%, atingindo US$ 148,387 milhões. Pedro de 
Camargo Neto, presidente da Abipecs, atribuiu a queda dos volumes em agosto ao fato de o 
mesmo mês de 2007 ter tido resultado "acima da média".   
 
Apesar desse resultado, ele acredita que as vendas externas de carne suína alcançarão o 
volume projetado de 610 mil toneladas no ano, praticamente estável em relação ao ano 
passado.   
 



De janeiro a agosto o preço médio da carne suína brasileira na exportação foi de US$ 2.735 
por tonelada, um valor 40,89% superior à media do mesmo intervalo de 2007, segundo a 
Abipecs. Para Camargo Neto, as cotações subiram influenciadas pela alta dos preços agrícolas 
nos últimos meses que agora já perde força. Além disso, o mercado interno está aquecido para 
a carne suína puxado também pela alta do boi e, por isso, em alguns casos é mais vantajoso 
vender no mercado doméstico do que exportar.   
 
De acordo com a Abipecs, os principais destinos das exportações brasileiras do segmento em 
agosto foram Rússia, Hong Kong, Ucrânia, Argentina e Cingapura. Apesar de uma queda de 
10,72% nos volumes entre janeiro e agosto (o total foi 164.407 toneladas), a Rússia segue 
como principal mercado para o Brasil   
 
Quanto a novos mercados, Camargo Neto informou que a missão técnica chinesa que viria ao 
país este mês cancelou a visita e deve remarcar para outubro.   
 

 
Leia mais: 
 
EUA voltam a importar carne bovina processada  
 
O Ministério da Agricultura informou ontem que Brasil "restabeleceu as exportações de carne 
bovina industrializada" para os Estados Unidos. Conforme informou a Pasta, a Secretaria de 
Defesa Agropecuária do ministério recebeu, ontem, comunicado oficial do Serviço de Inspeção 
e Segurança Alimentar (FSIS) do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) autorizando a 
"retomada imediata" da emissão do Certificado Sanitário Internacional para a carne bovina 
processada brasileira.   
 
Com isso, os EUA voltam a comprar carne de 21 estabelecimentos habilitados a vender o 
produto industrializado para o mercado americano. As vendas foram suspensas em agosto 
passado, por decisão do próprio Ministério da Agricultura, depois que análises feitas por 
técnicos americanos em frigoríficos no Brasil concluíram que havia divergências no sistema de 
auditoria determinado pelo governo brasileiro em relação às exigências feitas pelo USDA.   
 
Em nota, o secretário de Defesa Agropecuária, Inácio Kroetz, disse que a reabertura do 
comércio com os EUA aconteceu dentro da agenda acordada com o serviço veterinário 
americano, em reunião com autoridades daquele país, em Washington, no mês passado. Nas 
duas últimas semanas, o ministério fez auditoria, em conjunto com técnicos do USDA, do 
sistema de inspeção dos estabelecimentos exportadores.   
 
O governo também informou ontem que técnicos do serviço veterinário da África do Sul virão 
ao Brasil, na segunda quinzena de novembro, para analisar a retomada das importações de 
carnes bovina e suína. A visita foi agendada em reunião de Kroetz com a ministra de 
Agricultura da África do Sul, Lulama Xingwana. Kroetz está no país participando do Congresso 
Mundial da Carne.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B12. 


