
proximadamente três mil animais da Fazenda Boa Esperança, 
em Anastácio (MS) - 175 km da capital, Campo Grande - estão 
recebendo o primeiro identificador eletrônico 100% nacional 

para bovinos. 0 teste pioneiro em gado de corte no país teve início no 
dia 6 de abril na propriedade de 3.300 hectares às margens do Pantanal, 
onde todo o rebanho será chipado. A partir daí prosseguirá em outras re
giões do Brasil, se estendendo provavelmente até o final deste semestre. 

0 semicondutor para aplicação na pecuária foi desenvolvido pelo 
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - Ceitec S.A. , 
uma estatal vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

A empresa foi criada em 2008 e inaugurada em fevereiro deste ano. 
Além da confiabilidade, seu presidente, Eduard Rudolf Weichselbaumer, 
aposta no preço inferior em relação aos chips importados. 

"Cada unidade deve chegar ao mercado entre R$ 2,50 e R$ 3,00, bem 
diferente dos valores entre R$ 7,00 e R$ 10,00 encontrados hoje", diz. 

Os primeiros testes no Brasil foram iniciados com gado de leite, no 
final do ano passado, em um lote de animais de uma fazenda experimen
tal da Epamig - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. 

Placa - 0 chip é uma placa com informações gerais do animal, fi
xada no brinco. Estes dados formam uma ficha do bovino com funcionali
dade para o sistema de rastreamento exigido pelo mercado internacional 
e atendendo os parâmetros do Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Pro
dutiva de Bovinos e Bubalinos - Sisbov - do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA). 



Além disso, este chip foi desen
volvido para facilitar o controle e a 
organização dos pecuaristas que espe
ram ganhar em precisão e agilidade. 
Para tanto, o funcionário da fazen
da deixa de fazer a leitura visual do 
número no brinco, de "cantar" este 
número para o digitador e, este, por 
sua vez, de digitar a identificação no 
sistema. 0 chip também substitui o 
procedimento de controle através de 
código de barras, que pode apresentar 
problemas de leitura quando o brin
co sofre incidência de lama, barro ou 
poeira. 

Tudo isso é substituído pelo lei
tor manual (através de bastão) ou de 
portal. O proprietário da Fazenda Boa 
Esperança, Alexandre Scaff Raffi, 
testou pessoalmente o procedimento 
de identificação e gastou, em média, 
cinco segundos por animal. 

"É quatro a cinco vezes mais rá

pido e seguro", disse. 
Para apartar o gado, por exem

plo, as informações do bastão e de 
uma balança eletrônica são enviadas 
simultaneamente para um software 
que emite sinal eletrônico que pode 
indicar "refugo" ou "boiada" para o 
animal. 

Comercialização - o Ceitec 
quer colocar o chip brasileiro à dis

posição do pecuarista já no início do 
segundo semestre deste ano, mas por 
enquanto não tem formatado este pro
cedimento. 

"Não sabemos e não temos ain
da definição de como será a comercia
lização", avisa Weichselbaumer. 

Mesmo assim, ele já faz planos 
ambiciosos para o final do ano, vis
lumbrando o mercado externo. 



"A partir de dezembro quere
mos exportar e os primeiros mercados 
devem ser os Estados Unidos e a Eu
ropa", garante. 

0 certo mesmo é que os testes 
devem continuar até o final de ju
nho, pelo menos. O Ceitec colocará 
a campo, nesta fase, perto de 15 mil 
chips. Na verdade, o que a estatal 
está buscando é uma adaptação ini
cial às exigências de rastreabilidade e 
de controle do gado nas propriedades 
brasileiras. 

"Existem dificuldades de mane
jo, mas como estas aplicações são pro
cedimentos piloto estamos verificando 
as necessidades para atendimento an
tes de colocar o produto no mercado 
com as devidas orientações de opera
ção", explica o seu presidente. G3 
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