
Embrapa articula projetos em pecuária com Venezuela  

Parceria com a instituição brasileira envolve biotecnologias reprodutivas e controle de 
enfermidades. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) começou a desenvolver na 
Venezuela mais um programa de cooperação técnico-científica internacional, dessa vez na área 
de pecuária de corte. A primeira proposta de cooperação técnica diz respeito à produção de 
bovinos, ovinos e caprinos com biotecnologias reprodutivas, que aumentaria o consumo de 
proteínas de origem animal de qualidade comprovada. Segundo a Embrapa, a Venezuela 
possui atualmente regiões altamente produtivas e outras zonas extremamente precárias. 

O projeto tem duração prevista de três anos e tem o objetivo de melhorar a alimentação dos 
venezuelanos por meio de avanços na reprodução, sanidade e manejo dos rebanhos. Ao final, 
o resultado esperado é aumentar a disponibilidade de proteína animal. 

O plano operacional, segundo a Embrapa, inclui construção, adequação e atualização da 
infraestrutura das unidades animais do Instituto Nacional de Pesquisas Agrícolas da Venezuela 
(INIA) e ainda a capacitação de seus técnicos. A Embrapa Venezuela conta com o suporte do 
instituto. 

Outro objetivo do projeto é desenvolver ferramentas para o diagnóstico e controle de 
enfermidades que afetam a produção e a reprodução pecuária e a saúde pública. As metas 
prevêem o controle sanitário de pelo menos 80% dos rebanhos; elevar de 5% a 15% a oferta 
de insumos e serviços estabelecidos pelos programas nacionais de controle sanitário; e a 
certificação de, no mínimo, 70% dos produtos de origem animal. 

Com a aplicação dessas tecnologias os técnicos esperam obter um expressivo aumento na 
oferta de leite e carne de bovinos, ovinos e caprinos em, no mínimo, 40 milhões de litros; um 
aumento em 100 mil cabeças desses animais; e 65% de eficiência reprodutiva a mais, com 
taxa de mortalidade inferior a 5%. 
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