
Melhoramento
genético, sanidade,

manejo e alta
produtividade cada

vez mais fazem
parte do dia a dia

dos pecuaristas

Loira da Grama: recordista mundial da raça Senepol

Ricardo Barbosa e Luciana Paiva

A "garota da capa" desta edição
da Panorama Rural é a linda
Loira da Grama , um exem-

plar da raça Senepol que durante o
Leilão Parceiros do Senepol, teve 50%
de sua posse vendida por R$ 160 mil,
totalizando R$ 320 mil o valor do ani-
mal, estabelecendo recorde mundial na
raça. Esse leilão é considerado o maior

evento do ano da raça Senepol e foi
realizado no último dia 19 de junho,
durante a 15a Feira Internacional da
Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte),
no Centro de Exposições Imigrantes,
em São Paulo, SP.

O Senepol nasceu na Fazenda
Grenard's Estates, de Henry C. Neltro-
pp, localizada nas Ilhas Virgens (Saint
Croix), no século 19. Com o cruzamen-
to entre o N' Dama e o Red Poll, surgiu

uma nova raça, com o objetivo de pre-
cocidade, eficiência maternal, ausência
de chifres, cor vermelha, tolerância ao
calor e docilidade.

Essa raça ainda é recente no
Brasil - está por aqui desde 1995,
quando foram importadas as primei-
ras doses de sêmen, envolvendo líderes
genéticos da raça. No entanto, já ad-
quiriu credibilidade pelo seu potencial
genético, fácil adaptação, precocidade



e qualidade de carne reconhecida no

mercado, vem conquistando espaço en-

tre os agropecuaristas, com aceitação

de modo geral em todas as regiões do

País.

Os animais' Senepol têm grande

capacidade para conseguir alimentos

onde nenhum outro animal encontra e

ainda têm baixa manutenção nutricio-

nal. Segundo especialistas, a raça pro-

va nos confinamentos que é um animal

de alta performance, produzindo uma

carne com excelente qualidade e ma-

ciez. O abate técnico da raça atingiu

resultados incríveis, que comprovam o

potencial da raça. O Senepol foi cruza-

do com fêmeas 1/2 sangue, resultando

em 50% Senepol, 25% sangue europeu

e 25% sangue zebuíno. O abate foi feito

com animais de 21 meses e 18,5 arro-

bas, criados e confinados por um perío-

do de 90 dias.

A evolução - a Loira da Grama

Quatro mil animais de 18 raças foram expostos na Feicorte

alizada entre os dias 16 a 20 de junho,

que contou com a exposição de quatro

mil animais de 18 raças, concedendo

aos presentes a oportunidade de confe-

0 cruzamento da raça Angus com as zebuínas agrega além da alta taxa de fecundidade, a fácil
adaptação da raça Nelore em climas extremos

e essa rápida evolução do Senepol no

Brasil são exemplos da transformação

pela qual passa a pecuária de corte na-

cional. Essa nova cara pode ser melhor

visualizada durante a 15a Feicorte, re-

rir e adquirir genética de ponta para os

mais diversos perfis de projetos pecu-

ários.

Promovida em um momento em

que o mercado está retomando a con-

fiança e as projeções de investimento, a

Feicorte 2009 superou as expectativas

ao receber mais de 23 mil visitas e 240

expositores. Nesta edição, o evento mo-

vimentou R$ 7 milhões apenas nos 13

leilões promovidos no decorrer da se-

mana.

A revolução da qualidade da pe-

cuária brasileira está surpreendendo

cada vez mais o mercado interno e ex-

terno. Essa transformação tem como

base investimentos em novas tecno-

logias relacionadas a melhoramen-

to genético, sanidade e qualidade de

pastagen. O entusiasmo do pecuarista

brasileiro, frente às novas tecnologias

e técnicas de manejo mais modernas,

trouxe o desenvolvimento em todo o

elo da cadeia produtiva, cujos resul-

tados alcançados têm tirado estigmas

até pouco tempo presente no mercado,

como a qualidade inferior das carnes

produzidas no Brasil.

Elevar a produção de carnes

nobres - durante a 15° Feicorte os

visitantes viram tecnologias e tipos de

manejo que até pouco tempo não se

pensavam que podiam existir, como o

melhoramento da qualidade do reba-



nho brasileiro por meio de cruzamen-

tos de raças comerciais com as de eli-

te, por meio da inseminação artificial.

Um dos trabalhos apresentados para os

expectadores da feira foi o Carne An-

gus. Esse programa, comandado pela

Associação Brasileira de Angus, visa

adapta perfeitamente ao nosso clima.

O cruzamento da raça Angus com as

zebuínas agrega além da alta taxa de

fecundidade, a fácil adaptação da raça

Nelore em climas extremos, que tam-

bém traz benefícios, sendo um deles a

maciez da carne", explica.

E fundamental que a pecuária brasileira aumente a produtividade por hectare

por meio de cruzamentos de animais

dessa raça com animais zebuínos, ele-

var a produção de carnes nobres tipo

exportação.

De acordo com o zootecnista

da Associação de Angus, Tito Rubens

Mondadori, nos últimos anos, a inser-

ção do gado Angus no Brasil aumentou

significamente a qualidade da carne

brasileira, que hoje pode-se dizer que é

uma das mais conceituadas do mundo.

"A inserção do gado zebuíno no Brasil

já foi uma grande evolução para a nos-

sa pecuária, porque esse tipo de raça se

Mondadori enfatiza que com o

apoio do programa Carne Angus, nome

dado pela associação, a qualidade dos

produtos em escala comercial pro-

piciou um crescimento de espaço do

Brasil no mercado mundial de carne.

"No entanto, temos que mostrar ao

pecuarista que não basta ter uma boa

raça para obter uma boa qualidade de

carne, pois o desenvolvimento do setor

depende, também, das boas práticas de

produção, como o uso correto da ali-

mentação dos animais, além dos cuida-

dos com a qualidade de sua sanidade",

diz. Pesquisas revelam que com o tipo

adequado de manejo, é possível que um

pecuarista abata um animal em até 24

meses com um alto valor agregado.

O médico veterinário da associa-

ção, Fábio Schuler Medeiros, diz que

a terminação de nelore é lenta, e a

quantidade de carne é insuficiente para

atender o mercado, porém, com o cru-

zamento com o gado europeu, isso já

não é mais um problema, "isso já foi

comprovado bioquimicamente", diz.

No entanto, um dos problemas que

Medeiros diz que acontecia até pouco

tempo, são os cruzamentos realizados

de forma arbitrária. "Anteriormente,

os cruzamentos industriais eram feitos

de forma aleatória, sem nenhum crité-

rio científico, hoje, porém, isso não é

feito mais. A partir do momento em

que a nossa pecuária seguiu os padrões

científicos, houve um significativo de-

senvolvimento", diz.

Medeiros salienta que o fato de

termos melhorado a qualidade de nos-

sas carnes, não foi o único motivo de

tornarmos líderes no comércio desse

produto. "No período em que começa-

mos a implantar esses cruzamentos, o

nosso produto perdeu o estigma de car-

ne comercialmente barata, e também

houve uma série de incidentes fitossa-

nitários, como a doença da vaca louca,

que se alastrou pela Europa e Estados

Unidos, uma oportunidade para o mer-

cado nacional", explica.



Alimentação natural - para

obter um gado de boa qualidade, não

basta somente ter uma boa genética, a

alimentação do animal tem sido funda-

mental para o desenvolvimento do re-

banho brasileira. No entanto, até pouco

tempo, o pecuarista não se preocupava

com a qualidade de suas pastagens, o

que pode trazer prejuízos tanto para o

criador, quanto para o meio ambiente.

A procura por novas áreas de

pastagens, de acordo com o Ministé-

rio do Meio Ambiente, é um dos prin-

cipais motivos do crescimento do des-

matamento no Brasil. No entanto, isso

pode ser revertido, pois, de acordo com

especialistas, a nossa pecuária tem o

potencial necessário para crescer em

produtividade sem aumento de área.

Atualmente, a média de produtividade

da pecuária brasileira não chega a um

boi para cada hectare de pasto, mas,

com investimentos em adubação e con-

trole de pragas em pastagens, que di-

ficultam o crescimento das gramíneas,

pode-se chegar a 2 ou 3 animais por

hectare em um curto espaço de tempo.

Luiz Rogério Abbate, gerente

de mercado do setor de pastagem da

Arysta LifeScience, acredita que facil-

mente o País tem a capacidade de du-

plicar o número de bois por hectare. De

acordo com o especialista, a empresa

busca, junto com seus clientes, trazer

o aumento da produtividade do capim

por meio da eliminação das ervas da-

ninhas contidas nos pastos. A inges-

tão de alguns tipos de ervas daninhas

pode fazer mal aos animais. "0 capim

contém celulose em larga escala, mas

algumas ervas daninhas são tóxicas, o

pecuarista deve estar sempre de olho

na qualidade de seus pastos", afirma.

Abbate percebe que o nosso produtor

rural, que até pouco tempo não ligava

para estas questões, passou a dar a de-

vida importância na qualidade de seus

pastos.

A integração lavoura, pecuária silvicultura é um sistema que aumenta a produtividade e permite a
sustentabilidade ao setor

Segundo ele, o uso de defensi-

vos agrícolas voltados especificamente

para pastagens, cujos ingredientes são

diferentes do que os utilizados na agri-

cultura é uma solução econômica e am-

biental para os pecuaristas. O gerente

de mercado da Arysta diz que com a

ampliação da produtividade de nosso

capim, não será necessário nenhum

avanço de nossas

pastagens em vege-

tações nativas.

Ent re tan to ,

não basta somen-

te um pasto de boa

qualidade para ga-

rantir uma nutrição

efetiva, pois, se-

gundo especialistas

da área, também é

preciso uma alimen-

tação balanceada.

Durante a Feicorte

foi percebido que as

empresas estão se

preocupando com

esse setor, o que

pode potencializar

ainda mais a quali-

dade de nossa carne.

A Minerthal, empre-

sa especializada no

setor de suplementos

minerais ligados à

pecuária de corte e

leite, está com um novo projeto ligado

a essa área.

Devido à diversidade de raças,

condições ambientais que temos em

nosso País, uma das estratégias da em-

presa foi lançar o projeto de suplemen-

tação mineral de precisão, que consiste

no estudo das necessidades nutricionais

de cada rebanho. Para a empresa, essa
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O produtor precisa adotar métodos que tornem o negócio sustentável

é uma das únicas formas que pode ga-

rantir a qualidade de nossos produtos.

De acordo com Fernando José Schalch,

da Minerthal, a parceria com o pecua-

rista é fundamental para o aumento da

qualidade de seus produtos.

Saúde animal - tirando os focos

de febre aftosa que o Brasil enfrentou

nos últimos anos, o que trouxe uma

série de embargos à nossa carne por

diversos países da Europa, além da

Rússia, os investimentos no bem-estar

animal foi um dos motivos que eleva-

ram a confiança do mercado interna-

cional em nossos produtos. O mapea-

mento genético, principalmente depois

da criação dos marcadores molecula-

res, trouxe um grande avanço para a

qualidade de nossa carne.

De acordo com o Guilherme Gal-

lerani, do setor de pecuária de corte da

Merial Saúde Animal, empresa deten-

tora do Igenity, programa referente aos

estudos e pesquisas sobre genética, que

consiste em informar ao criador quais

as características que determinado

animal pode oferecer, já é um avanço

para a melhoria da qualidade de nos-

sos produtos. O programa pode ajudar

o pecuarista a selecionar os animais

que melhor proporcionam qualidade,

ou mesmo que traga uma maior adap-

tação às condições climáticas que será

exposto.

Com o mapeamento de genes de

cada animal, o produtor pode saber

quais raças, sejam elas puras de origem

ou híbridas, que melhor se adéquam ao

seu rebanho. Os estudos da Merial já

computaram, em âmbito geral, mais de

400 tipos de marcadores moleculares.

As pesquisas nesse setor são focadas

em produtividade e adaptabilidade.

Ainda dentro do conceito de pro-

dutividade, a Kemin, empresa mundial

ligada à saúde humana e animal, acaba

de trazer para o Brasil um produto à

base de metionina, chamado comer-

cialmente de MetaSmart, que tem

por objetivo acelerar o ganho de peso

e produção dos animais de corte e de

leite. Esse lançamento tende a tornar

a pecuária cada vez mais competitiva

no mercado externo, já que estamos em

um período de baixa oferta de animais,

sendo que isso comprova que temos

muitos mercados a conquistar.

A economia no setor - é fato

que o desaquecimento da economia

trouxe conseqüências à pecuária. Só

no setor de confinamento, segundo a

Associação Nacional dos Confinadores,

Assocon, para todo o ano de 2009, o

volume de gado confinado deverá ser de

20% a menos, se comparado ao mesmo

período do ano passado. Mesmo com o

aumento (oferta) considerável da carne

brasileira, a queda nas exportações não

irá se resolver tão logo.

De acordo com a BM&F o merca-

do do boi gordo, que enfrenta grandes

oscilações de preços desde outubro do

ano passado, deverá crescer nos próxi-

mos meses, onde o preço deverá chegar

aos R$ 90 a arroba. O mercado futuro

do boi gordo deve, nos próximos meses,

ser influenciado pelas especulações da

bolsa de valores.

Segundo a BM&F, o mercado fu-

turo e de opções é uma das saídas mais

cabíveis para o aquecimento do mer-

cado pecuário. Se o pecuarista souber

João Sampaio:
"é preciso

separar o joio
do trigo"
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organizar bem os seus custos de pro-

dução, ele pode se prevenir de futuras

oscilações do mercado. No entanto, a

adesão pelo setor de opções ainda é tí-

mido, pois representa somente de 2 a

3% do mercado'como um todo, sendo

que a informação sobre ele ainda é um

dos desafios.

Outro problema que podemos

observar são os elevados custos de pro-

dução, que inviabiliza no investimento

do produtor. No entanto, a BM&F tem

dado apoio aos que querem fomentar a

sua produção. Quanto às perspectivas

para o segundo semestre, o mercado

ainda se mostra incerto, pois qualquer

indicador pré-anunciado deverá ser

mera especulação.

A política do setor - durante o

Congresso Internacional sobre pecuá-

ria realizado na Feicorte, o ex-ministro

da agricultura Roberto Rodrigues cri-

ticou a falta de representatividade das

entidades do setor para fortalecer o

conceito de sustentabilidade e promo-

ver a imagem do mercado. Rodrigues

salientou que essa prática é fundamen-

tal para o produtor que deseja se man-

ter no mercado. Uma das ferramentas

para comprovar essa nova cara da

pecuária brasileira é o lançamento do

Selo Pecuária Sustentável, um proto-

colo de intenções formulado por profes-

sores, pesquisadores, técnicos e demais

profissionais do setor. O documento em

questão contém uma série de suges-

Roberto
Rodrigues: "é
preciso fortalecer
o conceito de
sustentabildiade"

tões para uma prática sustentável e foi

entregue à Comissão de Agricultura,

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-

mento Rural (Capadr), que hoje é re-

presentada por 40 Deputados Federais.

A Capadr se reuniu na semana da

Feicorte e, na ocasião, João Sampaio,

secretário da Agricultura do Estado de

São Paulo, foi contundente ao mencio-

nar o erro cometido pelo Ministério

Público Federal e pelas redes super-

mercadistas referindo-se ao episódio

da proibição da venda de produtos de

propriedades na região amazônica. Se-

gundo o secretário, é preciso separar o

joio do trigo, uma vez que é inaceitável

que todos os pecuaristas sejam puni-

dos.

Em relação à sustetabilidade,

o chefe da Embrapa Rafael Alves, le-

vantou três pontos essenciais para a

garantia da sustentabilidade do agro-

negócio: a importância do custo com-

patível para a recuperação das matas,

boas práticas de produção e a rastre-

abilidade. Em seguida, o secretário de

Defesa Agropecuária do MAPA, Inácio

Kroetz fez uma breve apresentação

sobre a sustentabilidade da pecuária

bovina, ressaltando que é preciso que a

atividade tenha viabilidade econômica

para ser sustentável e que o produtor é

o maior interessado em manter seu ne-

gócio sustentável. "Há diversos fatores

que influenciam a sustentabilidade da

pecuária de corte, desde o sistema pro-

dutivo, sanidade animal, tecnificação,

uso correto do solo e recursos naturais,

gestão sobre insumos, até os mercados

interno e externo". 
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