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A bovinocultura de corte responde por 5,2% do Valor 
da Produção Agropecuária do Brasil. Em São Paulo 
movimenta cerca de R$ 2,39 bilhões, ocupando a 

terceira posição no ranking de atividades de importância econô-
mica no cenário dos agronegócios. Nos últimos anos, o Brasil se 
firmou no mercado internacional de carne como um dos maiores 
produtores e exportadores. A conquista dessa posição de desta-
que se deve a diversos fatores que foram determinantes, desta-
cando-se as ações oficiais e parcerias público-privadas em prol 
da sanidade do rebanho, como a erradicação da febre aftosa, o 
que gerou nos consumidores, principalmente nos internacionais, 
uma percepção da melhoria da carne brasileira.

O Brasil tem vantagens comparativas e competitivas no mer-
cado mundial. Tem grande extensão territorial, a maior parte do 
rebanho é alimentada a pasto, possui solo e clima favoráveis, dis-
ponibilidade de recursos humanos e tem se empenhado para a 
resolução de problemas de sanidade, o que propicia a produção 
de carne de alta qualidade em volumes crescentes e economica-
mente competitivos.   

Apesar desse contexto, a pecuária de corte vem enfrentan-
do dificuldades no setor produtivo. O avanço de culturas, como 
a cana e o eucalipto sobre as áreas de pastagens, tem reduzido a 
área produtiva e, consequentemente, a produção de carne, prin-
cipalmente em São Paulo. Os produtores também têm enfrenta-
do uma alta nos custos de produção.

Além disso, um diagnóstico inédito feito pela Comissão 
Técnica de Bovinocultura de Corte, da CATI, apontou que a pro-
dução de gado de corte ocupa, na maioria das regiões do Estado, 
a posição de atividade secundária na propriedade. Segundo ex-
tensionistas e pesquisadores, isso se deve a quatro fatores: tradi-

cionalismo, alta liquidez, baixo risco e reserva econômica, ou seja, 
ter um pequeno rebanho na propriedade é garantia de dinheiro 
em qualquer momento, pois a comercialização é certa. 

No sentido de reserva econômica, a história explica o concei-
to. A palavra pecuária (pecus: cabeça de gado) tem a mesma raiz 
latina de pecúnia (moeda, dinheiro). Na Roma antiga, relatos his-
tóricos dizem que os animais criados para o abate também eram 
usados como reserva de valor.

Ao escolher esse tema para fechar as edições da Revista Casa 
da Agricultura em 2011, fizemos uma opção pelo resgate dessa 
atividade tradicional em solo paulista e pelas novas perspectivas 
que a Secretaria tem de atuação para o setor, inclusive com o for-
talecimento da Câmara Setorial da Carne, criada no âmbito da 
Secretaria, para favorecer o diálogo entre representantes de toda 
a cadeia produtiva.

Entre as décadas de 1940 e 1980, a Secretaria teve um papel 
relevante na expansão da atividade, com pesquisas e ações ex-
tensionistas, por meio da CATI, na área zootécnica e com exposi-
ções em diversas regiões, fazendo um trabalho de disseminação 
das tecnologias de melhoramento genético as quais mudaram 
não apenas o plantel paulista, mas toda a concepção da cadeia.

Nesta edição privilegiamos artigos e reportagens que de-
monstram as novas tecnologias empregadas para o desenvolvi-
mento sustentável da atividade e os seus desafios. 

Como órgão público de extensão rural, a CATI ampliará o seu 
compromisso de difusão de conhecimento e de políticas públi-
cas que permitam a permanência dos produtores na pecuária de 
corte, com sustentabilidade econômica, social e ambiental.
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O ano de 2011 foi marcado por novos desafios. Com satisfação podemos 
dizer que cumprimos o nosso papel de transformar comunicação em qualidade 
de vida e desenvolvimento sustentável no meio rural, por meio da difusão de 
conhecimento.

 

Após a retomada de nossa publicação em 2010, com um novo enfoque, 
nossas expectativas foram superadas em 2011. A grande repercussão junto 
aos mais diversos segmentos da agropecuária paulista e nacional fez com que 
a Revista Casa da Agricultura se estabelecesse como um importante canal de 
divulgação de informações e ações desenvolvidas, nas mais diversas cadeias 
produtivas do Estado.

Mas esse resultado não seria alcançado sem a participação efetiva de nos-
sos colaboradores, leitores, prestadores de serviços e parceiros. Que em 2012 
possamos enfrentar os desafios, transformando as oportunidades em realiza-
ções em prol da agropecuária paulista.

 Equipe da Revista Casa da Agricultura

Consolidação do nosso Projeto

Essa marca indica 
matéria com vídeo 
anexo
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Entrevista

Com um rebanho de aproximadamente 205 milhões de cabeças, a bovinocultura de 
corte representa uma parte importante do agronegócio brasileiro, gerando faturamento de 
mais de 50 bilhões por ano e  milhões de empregos, segundo dados da Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). Desde o início das primeiras importações 
de gado zebuíno da Índia, a criação de bovinos tem passado por transformações. O 
melhoramento genético, as novas tecnologias empregadas e a busca por sustentabilidade 
contribuíram para que a atividade fosse conduzida de forma profissional, alcançando as 
primeiras posições no ranking de produção e exportação de carne. No entanto, o setor 
ainda tem grandes desafios para se manter entre os primeiros nesse mercado, agregando 
valor ao produto. 

Segundo a Divisão de População da Organização das Nações Unidas (ONU), dois 
vetores – aumento de população e aumento da renda média dessa população – estão 
fortemente correlacionados com o crescimento de demanda por proteína animal. Para 
atender a essa demanda o setor precisa estar organizado e com boa comunicação entre 
todos os seus segmentos. O mercado mundial revela que os consumidores estão mais 
conscientes e exigentes, portanto é preciso que a cadeia se responsabilize por uma 
produção sustentável dos pontos de vista econômico, social e ambiental.

Nesta edição conversamos com Pedro de Camargo Neto, um dos idealizadores do 
Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado de São Paulo (Fundepec) – organismo 
criado inicialmente para combater a febre aftosa –, entidade que dirigiu desde a sua 
fundação em 1991 até 2000 – e ex-secretário de Produção e Comercialização do Ministério 
da Agricultura. Atualmente, o pecuarista é presidente da Associação Brasileira da Indústria 
Produtora e Exportadora de Carne Suína. Durante a entrevista, Camargo Neto expôs alguns 
pensamentos sobre o cenário e os desafios da pecuária de corte brasileira.

RCA – Como foi o trabalho realizado em 
parceria pelo Fundepec e a Secretaria de 
Agricultura?

PCN – Desde o início das nossas ações 
em 1991, a sanidade animal passou a ser               
prioritária na pauta de todos os secretários 
de Agricultura. Conseguimos sinalizar 
para o Governo que a pecuária tinha essa 
questão como fundamental. Além de 
patrocinar as campanhas de vacinação, 
com os recursos do Fundo foi possível 
capacitar técnicos da Secretaria e adquirir 
equipamentos para a informatização de 
escritórios locais da Defesa Agropecuária; 
foram ações pequenas, mas simbólicas 
e que tiveram um papel importante no 
combate à aftosa, o que trouxe grandes 

resultados, culminando com o bloqueio da 
doença, que não teve mais nenhum foco 
em São Paulo desde então.

RCA – Qual o panorama da Pecuária de 
Corte no Brasil?

PCN – O cenário é positivo. Exportamos 
e vendemos bem no mercado interno e 
com um nível de preço diferenciado, ape-
sar da alta nos custos de produção, que 
tem causado certa pressão nos produtores, 
mas, por outro lado, os obriga a buscar 
mecanismos para o aumento da produtivi-
dade, sem o qual a atividade entraria em 
processo de decadência. 

RCA – Se a carne brasileira tem a vanta-
gem de ser oriunda de animais produ-
zidos a pasto, em um país em que nunca 

se verificou a ocorrência de BSE (“vaca 
louca”) – grande temor do consumidor 
europeu – por que a grande exigência 
desses mercados? O Brasil como um dos 
maiores exportadores de carne não de-
veria ter mais controle dessas questões, 
se submetendo menos às tais exigên-
cias?

 PCN – Certamente poderíamos vender 
melhor o produto do Brasil, nem sequer 
conseguimos implantar um sistema de 
rastreabilidade, que se limitava a um "brin-
co na orelha do animal". Continuamos a 
aceitar o convívio com a febre aftosa sem 
coragem ou condições de parar de vacinar. 
Há muito ainda a ser feito. Convencer os 
exigentes consumidores europeus e asiáti-

cos, principalmente os japoneses (esses só 
compram de locais sem aftosa e vacinação) 
e americanos, de que temos qualidade 
exige algumas etapas básicas, como, por 
exemplo: garantir a saúde animal, com a 
erradicação da febre aftosa; atacar com 
dedicação e eficiência a brucelose, a tuber-
culose e, até mesmo, a cisticercose. Atual-
mente, Santa Catarina é o único estado que 
atingiu este status sanitário máximo e está 
muito próximo de acessar esses mercados. 
Infelizmente, a pecuária de corte catari-
nense é muito pequena. 
Tais problemas são antigos; sabemos o que 
precisa ser feito, porém as coisas não têm 
caminhado como deveriam.

RCA – Como o senhor avalia o con-
trole da aftosa no Brasil? Qual a sua                         
opinião sobre os resultados dos pro-
gramas    governamentais de controle da 
tuberculose e da brucelose?

PCN – Em 1991, São Paulo tinha centenas 
de focos. O último foco ocorreu, acredito, 
em 1996. Por que continuamos a vacinar? 
Sabemos bem que o essencial é contar 
com serviços de vigilância e emergência 
sanitária. Sabemos também quão difícil é 
garantir a estabilidade de serviços públicos 
por décadas. Temos visto alguns estados 
melhorarem seus serviços de saúde animal, 
para poucos anos depois assistir a piora até 
o próximo acidente. Será necessário criar  
um sistema permanente de auditorias o 
qual dificulte a deterioração, oferecendo 
transparência nesse processo, atendendo 
às pressões da sociedade, necessárias para 
a estabilidade dos serviços públicos. Essas 
auditorias também devem ser feitas além 
das fronteiras do Brasil.
É necessário entender que saúde animal 
não é só febre aftosa. Temos aceitado con-
viver com focos de peste suína clássica na 
região Nordeste. Não podemos esperar 
que essa enfermidade crie dificuldades à 
exportação, para enfrentar com determi-
nação o problema. Inúmeras outras enfer-
midades  exigem a liderança da Secretaria 
de Agricultura de São Paulo, cuja atuação é 
essencial para o seu equacionamento. 

RCA – Como o Novo Código Florestal in-
fluenciará a pecuária brasileira?
PCN – É muito importante para dar segu-
rança jurídica ao pecuarista. Hoje temos 

uma legislação que a maioria não  con-
segue cumprir, algo desastroso. Precisamos 
de uma legislação moderna, que todos 
possam cumprir com tranquilidade. Outra 
questão importante é a conscientização de 
que o produtor deve ter sobre produzir de 
modo sustentável, não porque a palavra 
está na moda, mas para que daqui a 100 
anos as novas gerações ainda possam pro-
duzir.

RCA – Qual deve ser a posição dos pecua-
ristas em relação ao impacto ambiental 
causado pelos Gases de Efeito Estufa 
gerados naturalmente no nosso grande 
rebanho bovino?

PCN – A primeira coisa é entender                
melhor o conceito de gases de efeito estufa 
e o balanço de carbono da atividade. É uma 
boa área para a Secretaria de Agricultura se 
dedicar e ajudar o produtor de São Paulo 
e do Brasil. Para se ter uma posição forte é 
preciso que ela seja alicerçada no conheci-
mento e na ciência, ou seja, em fatos.

RCA – Qual a sua opinião sobre o sistema 
de rastreabilidade no Brasil?

PCN – Infelizmente, verificamos erros 
sucessivos. Até hoje, o que temos pode 
ser classificado como uma vergonha. A 
pecuária de corte perdeu o mercado eu-
ropeu por conta desses erros. O produtor 
precisa se organizar e reagir. Necessita-
mos de uma rastreabilidade moderna, 
eficiente, que se fundamente em informa-
ções          relevantes para a produção, saúde 
e manejo dos rebanhos. Não pode ser um 
mero carimbo burocrático ou “um brinco 
na orelha do animal”.

RCA – Qual a sua opinião sobre as Alian-
ças Mercadológicas? Será que um grupo 
organizado de produtores poderia ex-
plorar esse mercado com a implantação 
de uma agroindústria?

PCN – Certamente pode, porém exige que 
o grupo trabalhe de maneira coordenada. 
É preciso conseguir manejar um rebanho 
grande, em  que os produtores possuam 
uma estratégia de produção com caracter-
ísticas claras de interesse do consumidor, 
e então acrescentar o marketing. É preciso, 
antes de mais nada, ter consistência técnica 
e rumo para traçar uma linha clara sobre o 
que se deseja produzir e vender.

RCA – O que os pecuaristas devem fazer 
para que a carne bovina tenha a mesma 
competitividade alcançada pelas carnes 
de frango e de suínos?

PCN – A competitividade engloba tecnolo-
gia, aumentos de produtividade,  integra-
ção vertical da informação, redução de per-
das. Tal caminho já vem sendo trilhado pela 
pecuária de corte. Precisamos ampliar a 
participação, pois os exemplos de sucesso 
ainda incorporam rebanhos muito peque-
nos. Precisamos aproveitar que a carne bo-
vina tem preferência; basta o preço cair que 
o consumo aumenta. É preciso investir em 
melhor aproveitamento da carne, com cor-
tes diferenciados, alguns mais baratos,  mas 
sem abrir mão da qualidade.

RCA – Como o senhor vê as políticas de 
financiamento da indústria frigorífica? 

PCN – Vejo com grande preocupação. O 
Governo Federal apoiou de maneira muito 
forte, e com ausência de transparência, 
algumas poucas indústrias frigoríficas. 
O Estado deveria inibir a concentração e 
não incentivá-la, como ocorreu por meio 
dos financiamentos do BNDES. A concor-
rência correta e transparente será sempre 
fator determinante para o dinamismo dos 
setores produtivos.

RCA – Como o senhor vê as políticas 
públicas e as linhas de crédito que têm 
sido disponibilizadas para o setor?

PCN – A política pública de defesa animal, 
embora tenha avançado nas últimas duas 
décadas, ainda precisa ser reforçada. Não 
podemos viver com sobressaltos e com os-
cilações no padrão de serviço público nessa 
área. As linhas de crédito foram muito con-
centradas no elo do abate, os frigoríficos. O 
produtor precisa estar preparado, antes de 
adquirir o crédito, para aumentar a produ-
tividade, com melhorias na propriedade e 
aquisição de equipamentos e insumos.

RCA – Quais são os desafios para a ex-
pansão das exportações? 

PCN –  O desafio não deve ser volume e 
sim valor, renda para o produtor e sua agro-
indústria. Precisamos trabalhar as questões 
que geram valor. É preciso estar atento ao 
que o consumidor deseja e, portanto,   àqui-
lo que pode e precisa pagar. Características 

Bovinocultura de Corte: 
segredo da expansão está na 
tecnologia e na sanidade 

Por Cleusa Pinheiro - Jornalista - CECOR/CATI
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Panorama da Bovinocultura de 
Corte e do Mercado de Carne no 
Estado de São Paulo 

A atividade da pecuária de corte 
ocupa a terceira posição em 
termos de Valor da Produção 

Agropecuária (VPA) no Estado de São 
Paulo, ficando atrás apenas das atividades 
de cana-de-açúcar e citricultura, respecti-
vamente. No cenário nacional, a pecuária 
paulista ocupa lugar de destaque, apesar 
de sua representatividade ter diminuído 
na última década. Em termos de rebanho 
bovino, São Paulo passou de 12,6 milhões 
em 1998 para 9,2 milhões em 2008, tendo 
uma redução de 26,6% no rebanho total 
(LUPA, 2008). Esses números demonstram 
a diminuição da atividade; em 1998, São 
Paulo possuía o quinto maior rebanho do 
país, hoje ocupa a nona posição.

O Estado abate cerca de 3,84 milhões 
de bovinos, resultando em uma taxa de 
desfrute de 43,3%, muito acima da média 
nacional, que é de 23,1%. Considerando-se 
que São Paulo tenha taxa de desfrute igual 
à média nacional, é possível dizer que 40% 
dos abates realizados são de animais oriun-
dos de outros estados.

Apesar da pecuária de corte estar dis-
tribuída em todo o Estado, concentra-se 
em maior intensidade em cinco regiões: 
Presidente Prudente, Presidente Venceslau, 
Andradina, General Salgado e São José do 
Rio Preto, municípios que sediam Regionais 
da CATI.  Nestas localidades, a pecuária de 
corte tem sido adotada pelos pequenos e 

médios produtores como segunda ativida-
de na propriedade.

Entraves e Considerações Técnicas sobre 
a Bovinocultura de Corte no Estado de 

São Paulo

Um fenômeno que se mostra bastante 
evidente em São Paulo é a redução da área 
de pastagem, que está sendo substituída 
pela cana-de-açúcar, em razão do cresci-
mento substancial do setor sucroalcoo-
leiro. Dados apresentados pelo LUPA de-
monstram que, em 1998, havia no Estado 
10,2 milhões de hectares de pastagens, os 
quais em 2008 tiveram uma redução de 
cerca de 21%, estando hoje em 8 milhões 
de hectares, sendo a maioria cultivados 

Tagli Dalpian – Engenheiro Agrônomo – Casa da Agricultura de Ibirá – Regional Catanduva – ca.ibira@cati.sp.gov.br /

tagli.dalpian@cati.sp.gov.br

sensoriais qualitativas (maciez, textura, cor, 
sabor etc.) estão diretamente relacionadas 
ao bovino, iniciando pela genética, alimen-
tação, manejo e finalizando no abate e na 
distribuição. Questões como bem-estar   
animal, e sustentabilidade da produção 
crescem em importância para o consumi-
dor do futuro. "Com um olho no consumi-
dor e outro no boi" precisamos avançar.

RCA – De acordo com diagnóstico rea-
lizado pela CATI, a pecuária é a segunda 
atividade em área explorada em São 
Paulo.  O senhor acredita que a pecuária 
de corte, do ponto de vista comercial, 
seja viável para os pequenos produ-
tores?

PCN – Os produtores se classificam entre 
os que têm tecnologia e produtividade, e 
aqueles que não têm, estando obsoletos 
ou decadentes, e não pelo tamanho de 
sua propriedade e/ou rebanho. O pequeno 
tem seu espaço, mas precisa ser tecnifica-
do, produtivo e moderno. É nesse sentido 
que a Secretaria de Agricultura precisa con-
tribuir. As tecnologias devem ser pensa-
das com foco na pequena propriedade,             
cujos insumos e equipamentos possam ser 
usados pelo pequeno produtor. O grande 

produtor acessa tecnologia sozinho, porém 
o pequeno precisa de um modelo coletivo, 
em que o serviço público, principalmente 
a extensão rural, desempenha papel fun-
damental.  Para o produtor médio não é a 
genética o gargalo, mas o manejo.  Antes 
de ter um bezerro que pese mais ao des-
mame, ele precisa ter certeza de que terá 
um bezerro por ano; isso só é possível com 
gestão e controle de sanidade. 

RCA – Qual o papel da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento na expansão da 
Pecuária de Corte em São Paulo?

PCN – As ações são inúmeras, desde  
a           assistência técnica que é um fa-
tor chave para a sustentabilidade do 
pequeno produtor, promovendo dias de 
campo,     seminários e visitas técnicas para      
transferência de tecnologia; pesquisa e 
desenvolvimento nas áreas de melhora-
mento genético, no desenvolvimento de 
forrageiras e insumos; e as principais e in-
delegáveis, aquelas        realizadas nas áreas 
de saúde animal e saúde pública, com a 
fiscalização dos produtos de origem ani-
mal. A defesa agropecuária é certamente a 
principal    responsabilidade da Secretaria 
de Agricultura, ou ela faz ou ninguém faz. 

Podemos viver sem o resto, porém, sem de-
fesa, o setor ficará fragilizado. E o produtor 
deve entender que ele precisa estar junto 
com a Secretaria nessa prioridade.

RCA – Quais as perspectivas da bovino-
cultura de corte em São Paulo, diante do 
avanço das culturas como cana-de-açú-
car e eucalipto, sobre as áreas de pasta-
gens?

 PCN – Não podemos negar que parte das 
áreas de pastagens estão sendo ocupadas, 
principalmente pela cana-de-açúcar. São 
Paulo tornou-se “mais cana e menos boi”. 
Porém, o que precisamos fazer é aumentar 
a produtividade das pastagens com investi-
mentos em correção de solos, fertilizantes, 
novas variedades vegetais e melhorando o 
manejo. O avanço de outras culturas deve 
ser visto como benéfico, pois aumenta as 
opções do produtor, valoriza as proprie-
dades e impõe uma saudável pressão na 
pecuária de corte. Será com esse tipo de 
pressão positiva da concorrência de outras 
culturas que a pecuária sairá de um certo 
marasmo que ainda persiste. A pecuária 
tem condições de competir e remunerar da 
mesma maneira que outras atividades, mas 
não com pastos degradados e baixa tecno-
logia, concorrendo com culturas tecnifica-
das como a cana e o eucalipto. 

RCA– Quais as perspectivas para a bo-
vinocultura de corte paulista e brasileira 
diante do cenário mundial?

PCN – Difícil expressar em poucas palavras, 
mas vejo um grande futuro. Embora o setor 
da pecuária de corte tenha caminhado 
para a fronteira agrícola, São Paulo ainda 
tem reservado seu espaço, principalmente 
no setor mais intensivo.

RCA– Por favor, deixe uma mensagem 
aos produtores paulistas.

PCN – O futuro é promissor. São Paulo já foi 
líder nas questões de saúde animal e tem 
a obrigação de voltar a liderar o processo. 
Também há um salto tecnológico que a 
pecuária de corte precisa dar, e São Paulo 
tem condições de liderar esse movimento. 
Temos institutos de pesquisa, universi-
dades, infraestrutura, indústrias frigoríficas. 
Mobilize-se produtor!

 “Mais tecnologia, saúde animal, qualidade, pastejo 
intensivo e assistência técnica: saídas para o 
aumento da produtividade de carne em São Paulo”.
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A Utilização de Pastagens 
na Bovinocultura de Corte

João Menezes de Souza Neto – Engenheiro Agrônomo – Casa da Agricultura de Anhumas – Regional Presidente Prudente 
 ca.anhumas@cati .sp.gov.br

Tagli Dalpian – Engenheiro Agrônomo – Casa da Agricultura de Ibirá – Regional Catanduva - ca.ibira@cati.sp.gov.br

A análise comparativa dos dados 
do Levantamento Censitário 
das Unidades de Produção 

Agropecuária do Estado de São Paulo (LUPA 
1995/96 e 2007/08) mostra que houve forte 
redução da área total do Estado de São 
Paulo utilizada com pastagens (-21%) em 
contraposição a um forte aumento de área 
da cana-de-açúcar (90%) e do eucalipto 
(27%). Esta redução de área poderia ser 
amenizada com o aumento da eficiência do 
uso das pastagens restantes, sem declínio 
do rebanho existente, caso houvesse um 
aumento na capacidade de suporte. A taxa 
de lotação animal e a produtividade da 
pecuária de corte no Estado de São Paulo 
podem ser continuamente melhoradas 
com técnicas simples de manejo de 
pastagens, aliadas à sua melhor divisão e ao 
uso de corretivos e fertilizantes, haja vista 
que grande parte das áreas de pastagem se 
encontra degradada e, em consequência, 
a taxa de lotação média do Estado é de 
apenas 0,73UA/ha (LUPA, 2008). 

Para que se viabilize um manejo 
adequado, que resulte em pastagens 
mais produtivas, o primeiro passo é fazer 
um diagnóstico da propriedade a ser 
trabalhada e verificar em que situação as 
pastagens se encontram, classificando- 
-as quanto à sua condição de degradação. 
Alguns indicativos da condição das 
pastagens são a massa de raízes existente, 
a porcentagem de cobertura do solo 
pela forrageira, a presença de invasoras, 
a fertilidade do solo, o perfilhamento da 
planta e a altura de manejo. 

O diagnóstico das pastagens 
permite determinar a estratégia mais 
adequada a ser efetivada. Pastagens que 

apresentam boa população 
da forrageira e pequena 
presença de invasoras 
podem ser recuperadas 
com manejo adequado e 
correção da fertilidade do 
solo, porém aquelas que 
apresentam população 
de plantas insatisfatória, 
elevada presença de plantas 
indesejáveis, pequeno 
sistema radicular e, em 
alguns casos, capins não adaptados 
às condições de manejo devem ser 
renovadas e uma nova forrageira 
implantada. 

Em áreas onde a pastagem será 
renovada, a escolha da forrageira adequada 
é de grande importância. A aptidão natural 
dos solos, as condições climáticas da região 
e o tipo de manejo desenvolvido devem ser 
os parâmetros determinantes na escolha 
das forrageiras utilizadas. O que se tem 
observado é a ocorrência de monocultura 
de uma espécie de pastagem, ou seja, uma 
mesma forrageira é implantada em toda 
ou boa parte da propriedade, da região 
ou mesmo em diferentes localidades do 
Estado. Porém, várias espécies e cultivares 
forrageiras, com diferentes respostas 
produtivas e aptidões, estão disponíveis e 
podem ser utilizadas nas diversas situações 
encontradas. 

Um exemplo, entre as muitas 
opções, é escolher pelo menos três 
forrageiras, uma de maior produtividade 
e qualidade nutricional, que seria utilizada 
principalmente no verão, uma que tenha 
melhor qualidade na seca e seria utilizada 
como reserva para o inverno, e uma mais 

tolerante ao manejo inadequado ou 
pastejo muito baixo, para situações críticas 
de falta de forragem.

O manejo adequado das pastagens 
é fundamental para sua preservação e 
longevidade, garantindo a produtividade 
da forrageira e o desempenho animal 
satisfatório. 

O método de pastejo mais utilizado é 
o contínuo e com taxa de lotação fixa, ou 
seja, coloca-se um determinado número 
de animais na pastagem e essa lotação 
permanece constante ao longo do tempo, 
sem adequação à oferta de forragem. 
Pode-se melhorar este método medindo- 
-se rotineiramente a altura das pastagens e 
ajustando a taxa de lotação com a retirada 
dos animais das pastagens manejadas 
abaixo do ideal e colocação naquelas que 
estão com sobra de alimento.

Quando se divide melhor as pastagens, 
normalmente com cercas elétricas devido 
ao menor custo, as características de 
cada forrageira são mais fáceis de serem 
atendidas. 

Exemplo de diversificação de forrageiras em uma propriedade de 
recria e engorda de pecuária de corte, sem suplementação volumosa.

com diferentes espécies de Braquiárias des-
tinadas ao rebanho de corte e misto. Nesse 
mesmo período, a cana-de-açúcar saiu de 
2,8 milhões de hectares para 5,4 milhões 
de hectares; um aumento de 90% na área 
cultivada. 

Essa substituição explica-se pela pres-

são da agroindústria canavieira e dos 

grandes fornecedores de cana-de-açúcar 

em arrendamento de áreas, que se tornou 

muito atrativo aos produtores pela questão 

da rentabilidade. Outro fenômeno que vem 

ocorrendo no Estado é a marginalização da 

atividade, principalmente em pequenas 

propriedades. Isso ocorre regionalmente, 

ou seja, a pecuária de corte está se concen-

trando cada vez mais na região oeste, em 

áreas onde a pressão para o arrendamento 

para a cana ou outras culturas como o eu-

calipto e a citricultura, ainda não é tão ex-

pressiva e, localmente, ou seja, dentro das 

propriedades, a atividade tem se deslocado 

para áreas não aproveitadas para a cultura 

da cana.

Como pequenos pecuaristas estão 

normalmente relacionados à utilização de  

técnicas pouco intensivas, que geralmen-

te conduzem a uma rentabilidade baixa, o 

principal fator que tem feito muitos per-

manecerem na pecuária de corte é o baixo 

risco associado à atividade (uma reserva fi-

nanceira segura, diferente da grande maio-

ria das  atividades agrícolas).

Esse cenário de diminuição da ativida-

de pela baixa rentabilidade em compara-

ção a outros segmentos é proporcionado 

principalmente pela produtividade. O prin-

cipal índice que demonstra essa situação 

é a taxa de lotação, que no Estado de São 

Paulo está estimada em 0,73 UA/ha (LUPA, 

2008), ao passo que em sistemas intensivos 

esse índice pode chegar a 6 UA/ha.

No Estado de São Paulo são desenvol-

vidas as atividades de cria, recria e engor-

da; cada atividade tem sua peculiaridade e 

características, porém, a atividade de cria é 

a que historicamente possui menor eficiên-

cia e menor rentabilidade para os produto-

res. Apesar do aumento de áreas de confi-

namento e semiconfinamento, a maioria da 

pecuária de corte no Estado é desenvolvida 
com a utilização de pastagem como princi-
pal alimento dos animais. Em muitas áreas 
ainda ocorre o pastejo com lotação contí-
nua, nos diferentes sistemas de produção. 

O alto custo da terra tem inviabilizado a 
produção extensiva em São Paulo, tornando 
a rentabilidade inferior à obtida em outras 
regiões do país. As regiões de Presidente 
Prudente, Presidente Venceslau, Andradina, 
General Salgado e São José do Rio Preto 
possuem um valor médio de hectare das 
áreas de pastagem de R$ 12 mil, enquanto 
as áreas de pastagem no Pará possuem 
um valor médio de R$ 1,2 mil. Portanto, a 
tendência no Estado, principalmente pelo 
valor das terras, é a utilização de técnicas 
de produção mais intensivas, como 
confinamentos e semiconfinamentos, 
pastejos rotacionados associados ou não 
ao uso de corretivos e fertilizantes, sistemas 
silvipastoris, integração lavoura-pecuária, 
além de outras técnicas que aumentem a 
produtividade das áreas.

Uma dificuldade histórica que a 
pecuária de corte enfrenta no sistema de 
produção em São Paulo é a alimentação 
do rebanho bovino na época de inverno. 
Essa limitação se encontra principalmente 
na produção de pastagens nos longos 
períodos de estiagem, característicos do 
clima das regiões produtoras.

Situação e Perspectivas da Extensão 
Rural para a Pecuária de Corte em 

São Paulo

Embora a área total destinada à ativida-
de esteja diminuindo no Estado, o número 
de Unidades de Produção Agropecuária 
(UPAs) na atividade  está aumentando 
(LUPA, 2007/08), talvez em consequên-
cia do típico fracionamento resultante da 
transmissão hereditária das propriedades 
maiores. O fato é que o número de produ-
tores está crescendo, aumentando o pú-
blico-alvo das ações da CATI nessa cadeia 
produtiva.

Há uma minoria de produtores bastan-
te tecnificados, que dispõem de assistência 
técnica privada. Já a maioria dos produto-
res, principalmente pequenos e médios, 
não procura assistência técnica e não ado-
ta tecnologia adequada, o que reflete em 
baixas produtividade e rentabilidade da 
exploração.

Dados levantados pelo LUPA demons-
tram que os produtores, tanto de gado de 
corte quanto de gado misto, quando utili-
zam assistência técnica, o fazem por meio 
da rede oficial, ou seja, pela CATI, nas Casas 
da Agricultura.

A estrutura da CATI apresenta capilari-
dade e potencial de disseminação das tec-
nologias, o que a qualifica para que mude, 
por meio de ações e políticas específicas à 
bovinocultura de corte, o cenário atual de 
perda de competitividade e diminuição da 
atividade no Estado de São Paulo. 

Comparação das áreas de culturas principais do Estado de São Paulo

Fonte: LUPA 1995/1996 e LUPA 2007/2008
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Três características de manejo são de 
enorme importância para a boa utilização 
da pastagem: altura máxima, altura mínima 
e período de descanso. A altura máxima 
de entrada deve ser respeitada, pois a 
partir de certo crescimento, a planta passa 
a acumular, proporcionalmente, mais 
material morto e hastes de que folhas, 
diminuindo a eficiência de pastejo. Sempre 
que a pastagem é rebaixada a uma altura 
mínima, os animais devem ser retirados do 
piquete, pois assim se consegue preservar 
o meristema apical, o ponto de crescimento 
de novas folhas e sobram folhas ativas 
que auxiliarão na rebrota. Cada forrageira 
necessita de um período de descanso entre 
um pastejo e outro, para recuperar suas 
reservas. (ver tabela acima)

Consegue-se atender mais facilmente 
estas características de manejo das 
forrageiras quando se adota o método 
de pastejo rotacionado. Neste método, 

os animais entram no piquete quando a 
forrageira atinge a altura máxima ideal e 
ficam apenas poucos dias na pastagem 
(período de ocupação) até a forrageira 
chegar à altura mínima, quando os animais 
são transferidos para outro piquete, depois 
para o seguinte e assim por diante, voltando 
ao primeiro piquete somente depois de um 
tempo (período de descanso) quando a 
planta já recuperou suas reservas. 

Quando a correção do solo e a 
intensificação da adubação com utilização 
de nitrogênio são empregadas, a pecuária 
de corte torna-se extremamente rentável 
e lucrativa. Não há tecnologia utilizada 
na pecuária que tenha tanto impacto 
na produtividade quanto a calagem 
e adubação. Em relação ao manejo 
nutricional das pastagens, se corretamente 
empregado, as taxas de lotação podem 
chegar a valores de 5 a 20 vezes maiores 

ESPÉCIE FORRAGEIRA ALTURA DE ENTRADA (cm) ALTURA DE SAÍDA (cm) DIAS DE DESCANSO

Capim-elefante (PD = 30 a 35 dias) 140 a 150 50 a 100 20 a 35

Colonião e Tanzânia 70 a 80 25 a 35 25 a 42

Tobiatã, Mombaça e Milênio 80 a 90 30 a 40 25 a 42

Massai 50 a 60 20 a 25 25 a 42

Braquiarão (Marandu) 40 a 50 20 a 30 28 a 35

B. decumbens 35 a 40 15 a 25 28 a 42

Áries e Aruana 25 a 30 20 a 30 25 a 45

Tifton, coast cross, estrela etc. 25 a 35 10 a 20 24 a 28

Altura de Entrada, Saída e Período de Descanso (PD) recomendados para algumas forrageiras tropicais.

Adaptado de diversos autores por PAULINO, V. T. & TEIXEIRA, E.M.L., 2009 Sustentabilidade de Pastagens – Manejo adequado como Medida Redutora da Emissão de Gases 
de Efeito Estufa. CPG- Produção animal sustentável, Ecologia de Pastagens, IZ, APTA/SAA – (http://www.iz.sp.gov.br/pdfs/1261419672.pdf)

que a atual taxa de lotação média do 
Estado de São Paulo (0,73UA/ha). 

O primeiro passo para um bom 
programa de calagem e adubação é a 
correta amostragem do solo para análise. 
Por conta dos custos elevados de adubos e 
corretivos, há produtores que não utilizam 
esta prática ou então a fazem de maneira 
inadequada, com erros na forma de 
amostragem, na profundidade do solo e no 
número de subamostras a serem realizadas 
por área. 

A calagem depende da forrageira 
utilizada e do nível de adubação empregado, 
podendo ser aplicada em superfície 
nas áreas passíveis de recuperação, ou 
seja, sem renovação e substituição da 
forrageira existente. A adubação fosfatada 
é muito importante no estabelecimento 
das pastagens e na sua persistência e 
longevidade. O potássio e o enxofre 
também influenciam a produtividade, mas 
o nutriente que mais tem impacto na taxa 
de lotação a ser empregada é o nitrogênio. 
As forrageiras tropicais têm altas respostas 
a este elemento.

A produtividade potencial das 
pastagens é muito superior à empregada 
atualmente. Com a utilização de corretas 
tecnologias de estabelecimento, manejo, 
correção e adubação de pastagens, 
mesmo em São Paulo, a substituição 
das pastagens por outras culturas não 
implicaria em declínio do rebanho, mas 
sim seria necessário grande crescimento 
deste para utilização de todas as pastagens 
racionalmente manejadas.

Estratégia de confinamento 
para máximo lucro

Michel Calixto – Zootecnista – Msc. Produção Animal – CATI Regional Ribeirão Preto – michel.calixto@cati.sp.gov.br

Sendo o preço da arroba 
uma commodity, seu valor 
é determinado sob grande 

influência do mercado internacional. 
Isso faz com que o produtor tenha que 
buscar maior eficiência na gestão e no 
sistema produtivo da propriedade para 
a obtenção da maximização do lucro e 
redução do capital investido. Como parte 
dessa estratégia usa-se o sistema de 
confinamento.

O confinamento é o sistema de produ-
ção por meio do qual os bovinos são agru-
pados em lotes homogêneos quanto à ida-
de, peso, grau de sangue e sexo, em currais 
com áreas restritas onde a alimentação e a 
água são fornecidas em cochos. De manei-
ra geral, a terminação via confinamento é 
realizada no período da seca, quando a ca-
pacidade de suporte das pastagens cai por 
causa da estacionalidade da produção de 
forragem e fatores como fotoperíodo, tem-
peratura e disponibilidade de água. Esta 

técnica propicia ganhos de peso maiores 
que nos períodos das águas. Os animais se-
rão terminados no período de entressafra, 
onde há uma tendência de preços mais ele-
vados da arroba.

O confinamento é uma ferramenta do 
sistema de produção, para antecipar capital 
mobilizado, melhorando indicadores como 
taxa de desfrute ou mesmo a rentabilida-
de do investimento.  Para o produtor que 
possui os sistemas de recria e engorda, ou 
apenas engorda, é necessário que se te-
nha um bom planejamento de compra de 
animais, suplementação durante a fase de 
recria, utilização de subprodutos e gestão 
financeira para tomadas de decisão.

Assim, o resultado econômico do con-
finamento depende de variáveis, como o 
preço de aquisição do boi magro, o preço 
de venda dos animais terminados (preço 
do boi gordo) e a taxa de juros. Em geral, 
o confinamento de bovinos implica no uso 

intensivo de capital. Essa característica de-
corre da necessidade de se ter disponível 
uma infraestrutura adequada em termos 
de instalações, que devem ser usadas de 
maneira racional, aproveitando instalações 
pré-existentes, porém, devem ser bem di-
mensionadas para melhor eficiência e faci-
lidade de manejo.

Instalações

O bom dimensionamento e planeja-
mento das estruturas reduzirão os erros e 
dificuldades de manejo. Devem ser aloca-
das longe de vias de acesso, como rodovias 
e estradas, para minimizar efeitos externos 
como, por exemplo, estresse e furto. O lo-
cal deve ser bem drenado com declividade 
mínima de 3% e máxima de 8%, distante 
de rios e córregos e dotado de estrutura de 
conservação de água e de solo. É importan-
te possuir boa disponibilidade de água de 
qualidade, ter acesso à energia elétrica, não 
estar em área onde há canalização de vento 
e, quando necessário, construir sistema de 
quebra-vento. 
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Suplementação Alimentar 
para Bovinos de Corte

Flavio Sueo Tokuda – Engenheiro Agrônomo – CATI Votuporanga / Casa da Agricultura de Riolândia – ca.riolandia@cati.sp.gov.br
João Menezes de Souza Neto – Engenheiro Agrônomo – CATI Presidente Prudente / Casa da Agricultura de Anhumas  

ca.anhumas@cati.sp.gov.br

A pecuária brasileira possui im-
portante vantagem compara-
tiva na produção de bovinos 

por fazer uso de pastagens como principal 
alimento do rebanho. Aliado a isso, as con-
dições climáticas do Brasil permitem eleva-
da produção de forragem, principalmente 
quando utilizadas técnicas adequadas de 
manejo e adubação. 

O período do verão reúne as condições 
ideais para acúmulo de forragem: tempe-
raturas elevadas, dias longos com muita 
luz e chuvas abundantes. Em contrapar-
tida, no inverno ocorre uma inversão das 
condições, com temperaturas abaixo das           
ideais, dias curtos e escassez de chuvas. 
Esta alternância climática provoca variação 
no acúmulo de forragem ao longo do ano, 
ocasionando estacionalidade da oferta de 
forragem, ou seja, uma estação com ele-
vado crescimento e disponibilidade de ali-
mento, de outubro a abril, e outro período 
com pequeno ou nenhum crescimento, de 
maio a setembro.

A ausência de forragem nas pastagens, 
tanto em quantidade como em qualidade, 
em um período longo do ano torna o cresci-
mento, a engorda e os índices reprodutivos 
inferiores ao potencial genético dos ani-
mais. Estes têm desempenho elevado no 
verão e inadequado no inverno. Portanto, 
em sistemas baseados exclusivamente em 
pastagens temos abates tardios e taxas re-
produtivas ineficientes.

A elevação destes índices pode ser me-
lhorada com a utilização de técnicas de su-
plementação. Não se trata da substituição 
da pastagem por outros alimentos, mas sim 
da complementação com fontes alternati-
vas de nutrientes. Mesmo que algumas ca-

tegorias animais possam ser retiradas das 
pastagens, por exemplo, com o confina-
mento, a maior parte do rebanho continua 
nas pastagens e quando suplementados, 
os animais são melhor alimentados.

A suplementação pode ser volumo-
sa ou concentrada. A volumosa é realiza-
da com alimentos como pasto diferido, 
cana-de-açúcar, silagens, feno e resíduos 
agroindustriais (bagaços, polpa de toma-
te etc.), enquanto a concentrada utiliza 
alimentos como grãos, farelos e misturas 
proteico-minerais.

A suplementação volumosa tem como 
principal retorno o aumento da capacida-
de de suporte da propriedade, permitindo, 
ainda, melhor desempenho animal. A capa-
cidade de suporte da propriedade é eleva-
da por dois fatores: melhor aproveitamen-

to da pastagem durante o verão, pois esta 
não precisa ser subutilizada para permitir 
sobras para a seca, e utilização de culturas 
de elevada produtividade para utilização 
da forragem no inverno.

A suplementação concentrada tem 
como principal vantagem o aumento do 
desempenho animal devido à melhoria da 
dieta, além de permitir aumento da taxa de 
lotação, pois substitui parte da forragem 
consumida. O desempenho se eleva, pois 
os alimentos concentrados têm maiores 
teores de energia, proteína, minerais e adi-
tivos que melhoram a eficiência digestiva.

O diferimento de pastagens é a manei-
ra mais econômica de reservar forragem 
para a seca, ou seja, parte do crescimento 
forrageiro ocorrido durante o verão é pre-
servado para utilização no inverno com a 

Os animais 

Os animais representam aproximada-
mente 64% dos custos do sistema e será o 
fator determinante para a adoção do plano 
nutricional e de manejo a ser adotado.

A alimentação representa aproxima-
damente 29% do custo de produção em 
confinamento, cujo animal utilizado é peça 
fundamental para o sucesso do sistema. 
O uso de animais especializados para ga-
nhos de peso proporcionará uma resposta 
eficiente à dieta, melhorando a eficiência 
biológica de produção (melhor conversão 
alimentar).  Para determinar o animal a ser 
utilizado é preciso levar em consideração 
critérios como: genética, condição sexual 
e idade. Os animais mais jovens são mais 
eficientes para deposição de músculos e, 
consequentemente, para maior ganho de 
peso e melhor conversão alimentar.

Genética

A base genética brasileira é zebuína, 
ou seja, os animais apresentam um grande 
potencial em sistemas de engorda a pasto 
e em confinamento. Entretanto, o cruza-
mento entre taurinos e zebuínos apresenta 
ganhos superiores devido à heterose, prin-
cipalmente no meio sangue, que apresenta 
um incremento de consumo alimentar com 
ótima conversão alimentar. Essa velocidade 
de ganho gera uma diminuição em dias de 
confinamento propiciando melhor resulta-
do financeiro.  Hoje, existem algumas es-
tratégicas de cruzamento visando à explo-
ração desse vigor híbrido, utilizando raças 
taurinas continentais e britânicas em base 
zebuína. 

É preciso observar que quando aumen-
tamos o peso à maturidade, por meio de 
cruzamento industrial, a curva da gordura 
corporal também se alonga. Este efeito se 
traduz em um tempo maior de confina-
mento para atingir o acabamento de carca-
ça desejável mas, em contrapartida, produz 
carcaças mais pesadas.

Condição sexual 

A condição sexual influencia direta-
mente a composição do ganho. As fêmeas 
atingem o ponto de abate mais cedo e mais 
leves em comparação aos machos. Para 
animais abatidos até dois anos, os inteiros 

têm até 15% a mais de ganho de peso do 
que animais castrados. Após esta idade, a 
mesma tendência não é verificada.

  Planejamento nutricional

Após a determinação da categoria de 
animais que serão fechados e sua quanti-
dade passaremos para o planejamento nu-
tricional. As exigências nutricionais variam 
em função de idade, peso e principalmen-
te genética. Dentro deste planejamento 
deve-se considerar a busca por produtos 
regionais e subprodutos da agroindústria, 
além do levantamento de quantidade, vi-
sando à otimização de cargas  e diminuin-
do valores de frete.  Após a determinação 
dos produtos para a formulação de alimen-
tação concentrada, deve-se avaliar o custo 
de volumosos, tais como cana-de-açúcar, 
silagem de milho e sorgo, e bagaço de ca-
na-de-açúcar para determinação do custo 
da diária no confinamento. 

Estratégias de melhoria de 
rentabilidade do confinamento 

Atualmente, inúmeros trabalhos vêm 
sendo desenvolvidos visando a manipula-
ção das taxas de deposição de tecidos na 
carcaça. 

A utilização de animais mais jovens é 
essencial para assegurar eficiência de de-
posição de massa muscular, sobretudo se 
aliada a dietas com alta energia. A depo-
sição do tecido adiposo é importante para 
propiciar um acabamento ideal de carcaça, 
mas não deve ser excessiva pois impõe um 
alto consumo de energia dietética .

Busca-se ainda reduzir o tamanho de 
órgãos e vísceras, além de diminuir o con-

teúdo do trato digestivo dos animais ao 
abate, pois estes componentes não remu-
neram o produtor e afetam índices como 
rendimento de carcaça e o peso final dessa. 

A adoção de um plano nutricional ob-
jetivando altos ganhos de peso possibilita 
um menor custo de arroba engordada, pois 
há uma diminuição, em média, de 30 dias 
de confinamento para alcançar o peso pré-
-estabelecido.

Em geral, quanto maior o uso de tecno-
logia, maior é a rentabilidade, no entanto, 
há um maior risco do investimento. Este 
risco pode e deve ser minimizado por uma  
gestão adequada, compra estratégica de 
insumos e produção de volumoso de alta 
qualidade com alta produtividade por área 
(diminuição do custo por área). 

Outra estratégia é a comercial. Com os 
custos do confinamento em mãos, o em-
presário pode naturalmente calcular uma 
porcentagem de arrobas a serem vendidas 
no mercado futuro.

Com isso, o empresário se defende 
de quedas de preços no mercado e da    
eventual necessidade de venda dos ani-
mais confinados a preços desfavoráveis. 
Compensa na bolsa. Neste caso, trata-se de 
uma prática administrativa, ainda pouco 
comum entre os pecuaristas brasileiros.

O confinamento não deve ser olhado 
como uma alternativa para a falta de pla-
nejamento alimentar no período da seca e  
sim como estratégia para antecipação de 
receita financeira proporcionando menor 
tempo de retorno do capital investido. 
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Cria: Fase que Sustenta o Sistema 
da Bovinocultura de Corte

Braz Costa de Oliveira Junior – Médico Veterinário – CATI Regional Avaré – braz.costa@cati.sp.gov.br

Na bovinocultura de corte a 
cria corresponde à fase de 
produção e crescimento dos 

bezerros até o desmame. Sua eficiência 
está diretamente relacionada à nutrição, 
reprodução, genética, sanidade, estrutura 
de preços de insumos e produtos, ao 
gerenciamento, entre outros.

Embora apresente a menor 
rentabilidade da bovinocultura de corte, 
é a fase que sustenta todo o sistema. A 
eficiência das fases seguintes, recria e 
engorda, é dependente do desempenho 
do rebanho na cria, pois a qualidade 
dos animais produzidos nesta fase está 
diretamente relacionada com o tipo de 
bezerro ofertado.

Esta baixa rentabilidade, por muitos 
anos obrigou a cria a ocupar áreas 
geralmente degradadas, de baixa 
fertilidade e difícil manejo. Porém, a busca 
por melhores índices de produtividade, 
recursos e investimentos na melhoria das 
pastagens cultivadas, a fertilização do solo 
e a suplementação alimentar estão sendo 

empregadas rotineiramente na produção 
de bezerros, alicerçadas na intensificação 
da propriedade rural.

Para melhorar a produção da fazenda 
de cria existem alternativas de manejo 
que  visam o desempenho reprodutivo 
e produtivo do rebanho, maximizando 
a produção de quilos de bezerro 
desmamado por hectare no ano. Para 
isso, a bovinocultura deve estar focada 
na sanidade do rebanho, nas exigências 
nutricionais das categorias, na exploração 
do potencial genético dos animais e 
no tamanho da matriz (vacas de frame 
moderado apresentam menores exigências 
nutricionais que as de porte mais elevado 
e atingem a puberdade mais cedo). Nesse 
contexto, trabalhar com esta fase exige 
estratégias que fazem a diferença entre 
uma atividade lucrativa e outra deficitária, 
exigindo que o produtor conheça as 
técnicas adequadas de manejo e seja 
disciplinado na execução dessas práticas. 

Alguns cuidados básicos permitem 
propiciar aos pecuaristas melhores 
resultados econômicos:

• planejamento alimentar das categorias 
envolvidas, atendendo às exigências 
nutricionais de cada uma e o manejo das 
pastagens;
• manejo sanitário adequado ao rebanho;
• cuidados no parto e com recém-nascidos, 
sendo a fase mais crítica da cria, a que exige 
maior atenção dos responsáveis; como 
medida auxiliar, as matrizes próximas do 
parto devem ser manejadas em lotes nos 
piquetes-maternidade e divididas em 
categorias de vacas e novilhas e vistoriadas, 
diariamente, durante a estação de parição;
• identificação dos animais e registro de 
ocorrências (nascimentos, abortos, mortes 
etc.);
• escolha dos grupos genéticos, matrizes 
e reprodutores que farão parte do 
planejamento genético do rebanho;
• estabelecimento do período de monta;  
• escolha do sistema de acasalamento e 
critérios de seleção;
• preparo de novilhas para reposição, 
diagnóstico de gestação e descartes;
• métodos de suplementação estratégica 
para os bezerros (cocho privativo ou creep 

retirada de animais desta área destinada 
à época de escassez de forragem. Mesmo 
se tratando de uma estratégia simples, al-
guns cuidados podem minimizar a grande 
perda da qualidade da forragem, como a 
vedação das áreas cronologicamente com-
binada com a época de utilização no inver-
no. Exemplo: pastos vedados em fevereiro 
são utilizados em junho, os diferidos em 
março são utilizados em agosto e assim por     
diante. 

A suplementação volumosa com cana-
-de-açúcar apresenta como principais van-
tagens: elevada produtividade por área, 
melhor composição nutricional durante o 
período de escassez de forragem, custos 
acessíveis e bom conhecimento pelos pro-
dutores da condução da cultura. Porém, 
a cana-de-açúcar tem limitações como         
teores inferiores ao desejado de proteína, 
minerais e alguns tipos de carboidratos, 
como, por exemplo, o amido. Estas limita-
ções podem ser corrigidas com o balancea-
mento da dieta, adicionando-se à cana pe-
quenas quantidades de uréia, suplemento 
mineral e uma fonte de amido (grãos).

A técnica da ensilagem também pode 
ser utilizada para reservar alimentos para 
a seca. Na época em que a forrageira apre-
senta seu melhor valor nutritivo é cortada e 
armazenada em silos e, com a fermentação 
adequada, permite conservação em meio 
ácido até o período de sua utilização. As 

principais culturas utilizadas para ensila-
gem são plantas graníferas, como milho e 
sorgo, mas o próprio capim também pode 
ser usado.

Além das já citadas, o feno também 
pode ser utilizado para suplementação. 
A forragem deve ser cortada, secada e ar-
mazenada quando estiver em seu melhor 
estado nutricional. Esta estratégia envolve 
utilização de máquinas de elevado custo e 
apresenta riscos de perdas, pois a secagem 
pode ser prejudicada pelas chuvas.

O uso de resíduos agroindustriais 
também tem sido boa alternativa, sendo, 
atualmente, o de maior disponibilidade o 
bagaço in natura (BIN) de cana-de-açúcar. 
Mesmo com valor nutritivo inferior, tem 
sido utilizado associado aos concentrados 
por estimular o bom funcionamento rumi-
nal, ter oferta elevada e custos reduzidos.

A suplementação concentrada em 
pastagens diferidas, considerando-se a 
categoria e exigência animal, a qualidade 
da forragem, entre outros, quando bem 
planejada, complementa o fornecimento 
de nutrientes, favorecendo a população 
microbiana ruminal, a eficiência digestiva 
e o desempenho animal. Os ganhos po-
dem ser moderados (de 100g a 300g) ou 
maiores (de 500g a 800g), dependendo da 
estratégia e da dieta utilizadas, ou seja, os 
animais ganham peso em uma época em 
que normalmente haveria perdas.

As estratégias são várias e podem ter 
início quando o bezerro ainda está em 
amamentação (creep feeding) indo até o 
abate (semiconfinamento). O objetivo é 
melhorar o desempenho animal com a me-
lhoria da dieta.

Animais jovens respondem melhor à 
suplementação concentrada. Assim, a ado-
ção do creep feeding, instalando cochos 
próximos aos das mães mas com acesso 
restrito aos bezerros, permite aumentar em 
cerca de 30 kg o peso à desmama, ou então 
serve para antecipar essa operação que ca-
racteriza o fim da etapa de cria. Em geral, 
a desmama ocorre no início da seca, então 
o creep feeding também diminui o estresse 
nutricional na transição e evita a perda de 
peso nesse primeiro período de escassez 
de alimento ao qual os bezerros estarão 
sujeitos .

A estratégia mais comum e rotineira é 
a utilização de misturas múltiplas (protei-
nado). Consiste no fornecimento de um 
suplemento mineral adicionado às outras 
fontes de nutrientes, notadamente a pro-
teína. Estes suplementos melhoram o am-
biente ruminal, elevando o aproveitamento 
da forragem de qualidade inferior, aumen-
tando o consumo e, consequentemente, o 
desempenho. As respostas são melhores 
quando há forragem na pastagem, mesmo 
que de qualidade inferior.

Pode-se, também, adiantar o abate 
dos animais com a suplementação diária 
ao nível de 0,5% a 1,0% do peso vivo com 
concentrado durante a engorda (semi-con-
finamento), bem como melhorar os índices 
de fertilidade com adequação da dieta de 
primíparas e fêmeas que tenham escore 
corporal inferior ao desejado.

 O fornecimento de suplementos deve 
ocorrer com adequado dimensionamento 
e distribuição dos cochos, favorecendo o 
consumo uniforme e a utilização regular da 
pastagem. 

O planejamento das estratégias a se-
rem utilizadas para os diferentes sistemas 
de produção e categorias animais é fun-
damental para conseguir suplementação 
eficiente e econômica e garantir ganhos na 
atividade.
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Boas Práticas Agropecuárias: 
Investimento no Futuro 

Sidney Ezídio Martins –  Médico Veterinário, diretor da CATI Regional General Salgado e presidente da
Comissão Técnica de Bovinocultura de Corte da CATI/SAA – edr.general@cati.sp.gov.br

O Brasil possui o maior rebanho 
comercial do mundo, com 
205,3 milhões de cabeças, das 

quais São Paulo possui 5,5% (IBGE, 2010). A 
bovinocultura de corte tem se destacado 
na economia do País, que em 2010 foi 
responsável por 20% das exportações 
mundiais de carne. Entretanto, mesmo 
com a expansão do agronegócio e o 
crescimento expressivo do setor, o que 
contribui para o superávit na balança 
comercial, principalmente pelo aumento 
das exportações, esta complexa cadeia 
produtiva ainda apresenta contrastes 
em sua produção. Observam-se sistemas 
produtivos que se destacam em excelência 
de produção e produtividade, utilizando as 
mais avançadas tecnologias de produção, 
contrastando com propriedades de 
produção arcaica, com baixos índices 
zootécnicos de produtividade, que são 
incompatíveis com a atual dinâmica 
do agronegócio. É fundamental que os 
produtores rurais se conscientizem sobre a 
necessidade de disponibilizarem alimentos 
seguros e com qualidade, satisfazendo os 
consumidores, o que garantirá a inserção 
definitiva do país no mercado mundial de 
carnes.

No Brasil a implantação do Programa 
de Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos 
de Corte (BPAs), coordenado pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), vinculada ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), pretende, por meio de contratos 
de cooperação técnica com outras 
entidades, transferir essas tecnologias 
para agilizar o processo de difusão do 
conhecimento e de implantação do 
Programa. A implementação dessas 
normas e dos procedimentos possibilita 

Quando eu era menino, me divertia assistindo aos filmes de 
faroeste, nas matinês dos domingos. A história principal era sempre 
a mesma: a luta do mocinho contra os bandidos. Em um filme ou 
outro aparecia a história dos índios, que às vezes jogavam no time 
do bem, às vezes no lado do mal. Os melhores filmes, porém, eram 
os que incluíam a história dos cowboys, com seus inseparáveis 
cavalos, fazendo longas marchas com o gado, laçando e marcando 
os bezerros, fazendo apartação, castração e toda sorte de lida... 

Embora esse tempo das diligências tenha acontecido há uns 
duzentos anos nos EUA, a história dos cowboys continua a mesma 
aqui no Brasil, ao menos nas nossas fazendas de cria de gado. Aqui, 
há aquelas fazendas que dão show de tecnologia, mas na grande 
maioria o sistema de criação continua tipicamente o mesmo, 
extensivo, e a rotina dos vaqueiros nas nossas fazendas de cria é 
ainda muito parecida com aquela dos cowboys de antigamente. 

Parece existir um grande conservadorismo na fase de cria 
da cadeia da carne bovina, e isso é ainda mais intrigante na 
comparação com a revolução tecnológica que outras explorações 
pecuárias têm promovido em nosso País. Se considerarmos a vaca 
de corte como uma matriz produtora de proteína animal, ela perde 
feio para todas as "concorrentes".

Na avicultura de corte, por exemplo, a média é de 115 frangos 
abatidos/galinha alojada/ano. Ao final de um ano, portanto, a 
galinha terá gerado uma produção de frangos equivalente a 
140 vezes seu próprio peso. Na suinocultura, a porca é capaz de 
produzir 22 leitões/ano. Ao serem abatidos aos cinco meses de 
idade, esses leitões estarão pesando o equivalente a doze vezes 
o peso da porca. E até mesmo a vaca leiteira moderna pode ser 
considerada uma eficiente matriz produtora de proteína animal: se 
ela sintetizar 10.000kg de leite/ano, isso representa vinte vezes seu 
próprio peso. Já na contramão da eficiência, a vaca de corte típica 
tem gerado somente 0,6 bezerro/ano, e a idade de abate desse 
produto é tardia (30 meses ou mais), resultando na produção de 
180kg de peso vivo/ano. Isso representa apenas 40% do peso da 
vaca de corte!

É fácil constatar que a grande eficiência da avicultura, da 
suinocultura e da moderna bovinocultura leiteira se deve a adoção 
de sistemas de produção intensivos. Então, a busca de eficiência na 
fase de cria da pecuária de corte bem que poderia começar pela 
seguinte questão: por que não adotamos sistemas intensivos de 
produção de bezerros?

A vaca de corte tem uma grande vantagem sobre outras 
matrizes: ela pode ser alimentada com volumosos, muito mais 
baratos que os concentrados exigidos nos sistemas concorrentes.  
E é possível adotar sistemas intensivos baseados em alimentação 
volumosa, como na Nova Zelândia, embora lá o objetivo seja 
a produção de leite. Aliás, há neozelandeses investindo em 
sistemas intensivos de pastagens aqui no Brasil, na Bahia, que eles 
consideram "o melhor lugar do mundo" para se praticar tal modelo.

Imagino que as proezas da ciência não transformarão a vaca 
de corte em uma máquina biológica tão eficiente quanto as outras 
matrizes animais. Mas se não melhorarmos, a forte demanda 
por proteína animal e a escassez dos recursos naturais acabarão 
inviabilizando a ineficiente criação de bezerros praticada há 
séculos. 

O rebanho bovino brasileiro é o segundo maior do mundo, e 
qualquer falha na base da cadeia tem um grande impacto negativo 
sobre a outra ponta, a da terminação. Dois gargalos precisam ser 
superados. Um deles é a baixa lotação das pastagens, bem inferior 
à capacidade de suporte das forrageiras aqui cultivadas. Corrigir 
a fertilidade do solo e manejar adequadamente a pastagem já 
permitiria dobrar o número de vacas nas fazendas de cria o que, 
indiretamente, dobraria a produtividade por unidade de área. 

Outro gargalo é a baixa eficiência reprodutiva. Tão somente o 
Estado de São Paulo tem cerca de 3,2 milhões de matrizes. Se o 
índice de natalidade aumentasse dos atuais 0,6 para 0,8, só isso já 
acrescentaria a oferta em 0,6 milhão de bezerros por ano, aliviando 
bastante o déficit anual de bezerros e garrotes ora importados de 
outros Estados para serem terminados e abatidos aqui.

Penso, então, que a prioridade é promover uma revisão 
do nosso tradicional sistema de criação de bezerros, passando 
pela adoção de novas práticas de manejo, de alimentação, de 
melhoramento genético e, sobretudo, das novas tecnologias 
de reprodução assistida. Não há nada de novo nessa opção 
tecnológica. É justamente o que tem sido feito pela avicultura, 
suinocultura e bovinocultura leiteira modernas, aqui mesmo em 
nosso meio.

Quando tais mudanças acontecerem, sentirei saudades do 
espírito livre dos legendários cowboys e vaqueiros, com seus 
inseparáveis cavalos a lidar com o gado, mas nossos pecuaristas 
estarão produzindo mais alimentos e riquezas para todo o mundo, 
que, essa sim, é a verdadeira tradição que devemos cultivar.

No tempo dos cowboys

Sérgio Savastano – zootecnista - DEXTRU/CATI – savastano@cati.sp.gov.br

feeding), pasto privativo (creep grazing) e 
mamada controlada;
• definição da idade de desmama, com 
a finalidade de preparar o bezerro 
para o desmame, e avaliação do                                     
resultado do manejo;

• pesagem dos bezerros aos quatro meses 
de idade e próximo da desmama para 
padronização dos pesos, e avaliação 
da habilidade materna das matrizes e 
produtividade da área;
• escrituração zootécnica e econômica, 

permitindo o controle total do sistema 
produtivo e dos custos envolvidos na 
produção de modo a administrar os 
recursos e estimar lucros, bem como 
realização da meta e avaliação do processo 
administrativo.
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aos produtores fortalecer seus sistemas 
produtivos, o que, consequentemente, 
resulta em aumento de competitividade e 
rentabilidade, além de garantir alimentos 
saudáveis; e construir sistemas de produção 
sustentáveis assegurando o bem-estar dos 
animais, ampliando as possibilidades de 
conquista de novos mercados; tudo isso, 
com redução de perdas de matéria-prima e 
do produto final. 

Para a implantação das BPAs, três 
princípios são fundamentais: 

• a capacitação de profissionais da área de 
ciências agrárias que prestam assistência 
técnica às propriedades, para que se 
tornem multiplicadores; 
• a conscientização dos produtores e dos 
recursos humanos envolvidos na atividade, 
promovida pelos técnicos multiplicadores, 
sobre a importância da adoção de 
processos de controle de qualidade da 
propriedade;
• a implantação de normas e procedimentos 
nas propriedades adeptas do Programa.

As propriedades que pretendem 
alcançar o nível de certificação proposto 
pelo Programa devem realizar uma série de 
ajustes nas rotinas dos estabelecimentos. A 
adesão é voluntária, porém, são necessários: 
o cadastramento da propriedade em 
uma unidade da Embrapa, a indicação 
de um profissional para que atue como 
multiplicador e a permissão para que se 
aplique a Lista de Verificação na referida 
propriedade. 

Conjuntos de normas e procedimentos 
que devem ser observados para garantir 
a rentabilidade e a competitividade dos 

sistemas produtivos 

• Gestão econômica e financeira da 
propriedade – as rápidas transformações 
nos últimos anos da economia brasileira 
exigem a adoção de novas concepções 
em que a produtividade, o custo e a 
eficiência se impõem como regras básicas 
de sobrevivência em um mercado cada vez 
mais competitivo e globalizado.
• Função social do imóvel rural – adoção 
de ações e metas para que a propriedade 
seja socialmente justa e obtenha índices de 
produtividade compatíveis com a região, 
com uso adequado dos recursos naturais, 
protegendo o meio ambiente.  
• Responsabilidade social – trata 
das relações sociais e trabalhistas 
que regulamentam a participação do 
trabalhador nos sistemas produtivos, 
tendo a ética como base, e como parceiros, 
a cultura e os valores morais. 
• Gestão ambiental – a preocupação 
com os recursos naturais é uma exigência 
do mercado mundial e a consciência da 
necessidade da preservação ambiental é 
uma questão de bom senso. A inexistência 
de práticas de conservação do solo e dos 
mananciais, manejo de resíduos etc., cria 
condições favoráveis ao surgimento de 
diversos problemas sanitários ao rebanho.

• Instalações rurais – devem ser adequadas, 
seguras e funcionais, evitando que os 
animais sofram lesões que prejudiquem 
a carne, o couro etc., depreciando o valor 
comercial e reduzindo a rentabilidade do 
produtor.
• Manejo pré-abate e bons tratos na 
produção animal – o mercado prioriza 
sistemas de produção que respeitam o 
bem-estar animal. A utilização correta 
de alguns procedimentos de rotina, por 
ocasião do manejo pré-abate, influencia 
positivamente a qualidade da carne e do 
couro dos bovinos.
• Formação e manejo de pastagens 
– as pastagens são a principal fonte de 
alimentação de bovinos de corte, por isso 
devem possuir qualidade e quantidade 
adequadas para atender às necessidades 
dos bovinos durante todo o ano, obtendo- 
-se, assim, a produtividade planejada.                     
• Suplementação alimentar – os insumos, 
aditivos e outros produtos utilizados na 
suplementação animal devem ser livres 
de resíduos de natureza química, física, 
biológica e de quaisquer outras substâncias 
que possam comprometer a qualidade 
final da carne e a saúde do consumidor.                
• Identificação animal – deve ser feito o 
registro de todas as ocorrências e práticas 
de manejo durante a vida do animal, de 
forma individualizada, isso possibilita a 
avaliação do desempenho do rebanho, 
garantindo ao consumidor alimentos de 
qualidade.                                                                        
• Controle sanitário – possibilita ao 
produtor a redução dos riscos da produção 
“dentro da porteira”, proporcionando um 
produto seguro ao consumidor, o que 
favorece a sua comercialização e evita 
barreiras sanitárias. É importante a adoção 
de medidas de prevenção e controle das 
principais doenças, por meio de protocolos 
objetivos e adequados ao histórico de 
ocorrências na região.                                                                
• Manejo reprodutivo – tem por objetivo 
maximizar a eficiência reprodutiva e 
produtiva do rebanho na propriedade, 
de forma racional, econômica e sem 
promover a degradação ambiental, 
com a implantação de diversas técnicas, 
como exemplos a estação de monta, o 
acasalamento, o manejo racional das 
categorias animais etc.

Convênio entre a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento e a Unesp 

– Universidade Estadual “Julio de 
Mesquita Filho” 

O Convênio entre a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento de São Paulo, 
por intermédio da CATI, com o apoio da 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
(CDA) e do Instituto de Zootecnia, com 
a Unesp, foi formalizado por um projeto 
idealizado pelo professor Iveraldo Dutra, 
que prevê o desenvolvimento de um 
protocolo padrão, com a criação de um 
sistema de boas práticas sanitárias com 
controle de riscos à saúde bovina, para ser 
aplicado em unidades rurais produtoras 
de carne e/ou leite. Esse projeto consiste 
em desenvolver ações específicas, 
voltadas à utilização de boas práticas 
sanitárias, de acordo com padrões aceitos 
internacionalmente. Essas ações terão base 
na legislação existente, em programas 
oficiais em vigor e no conhecimento 
científico, que terão suas diretrizes 
consolidadas e servirão de indicador para 

avaliar a propriedade rural, ao mesmo 
tempo em que orientam os produtores e 
a comunidade de prestadores de serviços. 

Esta parceria, estabelecida no início de 
2011, já permitiu que 289 propriedades 
cadastradas pelas Casas da Agricultura, 
em 141 municípios, recebessem visitas 
de técnicos das duas instituições, para 
a obtenção de dados referentes à 
alimentação, ao manejo, à sanidade e 
à reprodução de seus rebanhos. Essas 
informações permitem que os produtores 
avaliem o desempenho produtivo de sua 
propriedade, principalmente quanto ao 
manejo sanitário. A produção de alimentos 
de qualidade é um desafio, proporcionando 
rentabilidade e sustentabilidade ao 
produtor, sem agressão ao meio ambiente 
e à saúde do consumidor. O consumo de 
produtos de origem animal é responsável 
por diversas novas enfermidades, 
portanto, a saúde animal está ligada à  
saúde humana e, consequentemente, a 
segurança alimentar está ligada às boas 
práticas sanitárias na propriedade rural. 

A implantação desse sistema envolve 
pessoas, animais, insumos e ambiente, 
sendo necessários o envolvimento de 
produtores, técnicos, agroindústrias 
e entidades, para que se construa um 
protocolo, com comprovação de gestão 
socioambiental, bem-estar animal e 
práticas afins, como garantia de negócio 
sustentável.

Considerações   

A implantação do Programa de Boas 
Práticas Agropecuárias é fundamental para 
a inserção definitiva da carne brasileira no 
mercado mundial, o seu fortalecimento 
no mercado interno e o aumento de 
competitividade e rentabilidade dos 
sistemas produtivos. Os produtores 
dependerão dessas tecnologias e da 
adequação de legislações ambientais 
e trabalhistas que possam garantir aos 
mercados consumidores, alimentos 
seguros, certificados e produzidos com 
sustentabilidade.  

Cl
eu

sa
 P

in
he

iro
/B

an
co

 d
e 

Im
ag

en
s 

CA
TI

Si
dn

ey
 E

zí
di

o 
M

ar
tin

s/
CA

TI
 R

eg
io

na
l G

en
er

al
 S

al
ga

do



 23 ׀ Casa da Agricultura Casa da Agricultura ׀ 22

Casa da Agricultura de Rancharia
Mesmo com o avanço da cana-de-açúcar o município ainda detém o maior rebanho do Estado Paulista

Roberta Lage – jornalista Cecor – CATI

Por volta de 1915 tropeiros e boia-
deiros vindos do Mato Grosso 
costumavam passar pela região 

com suas tropas e boiadas. Eles, então, ti-
nham o hábito de pernoitar nos ranchos 
construídos no meio da pastagem, dotada 
de abundante água. Essa é uma das ver-
sões para o nome de Rancharia.  Localizada 
no sudoeste paulista, na Alta Sorocabana, 
a 520km da capital paulista, o município 
conta com cerca de 30 mil habitantes e 
1.140 propriedades rurais onde há produ-
ção de cana, soja, milho, entre outras cul-
turas. Porém, a riqueza econômica do mu-
nicípio está baseada na pecuária de corte. 
“Possuímos o maior rebanho do Estado de 
São Paulo, com cerca de 120 mil cabeças e 
80 mil hectares de pastagem em 500 pro-
priedades, além de um grande frigorífico 
local, com capacidade de abate de apro-
ximadamente mil cabeças/dia, que gera 
emprego e renda para o município”, avalia 
Alberto César Centeio de Araújo, prefeito 
de Rancharia.

Para que o município fosse reconhe-
cido pela relevância na bovinocultura de 
corte, teve papel fundamental a Casa da 
Agricultura (CA) de Rancharia, vinculada 
ao Escritório de Desenvolvimento Rural 
de Presidente Prudente. No início de suas 
atividades, as maiores demandas da CA 
estavam relacionadas às orientações ofere-
cidas para a conservação de solo da região 
e ao algodão, que era a cultura em desta-
que. Com o passar do tempo, o algodão e 
outras culturas ficaram inviáveis no muni-
cípio, porém outras, como a soja, o milho 
e a pecuária de corte, apesar de perderem 
espaço, não perderam a força. Afinal, com 
planejamento, é possível manter a estabi-
lidade, como vem orientando a  equipe da 
Casa da Agricultura, que conta com oito 
pessoas capacitadas em atender a todas as 
demandas da rotina diária.  Junto com José 
Mário de Jesus Góes, engenheiro agrôno-

mo responsável pela CA desde 1999, atuam 
Artur Ernest Lamers, médico veterinário, 
os técnicos agrícolas Jorge Soares Justo e 
José Carlos Fernandes e a equipe convenia-
da da Prefeitura Municipal, que é formada 
pelos técnicos agrícolas Talita Tolentino 
de Oilveira e Euridece Evangelista, Mario 
Pinto de Almeida, médico veterinário, 
Ubirajara José de Lima Botelho, diretor 
de Divisão Municipal de Agronegócios e 
Josemar Martins Fernandes, secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal.

 “A pecuária de corte, como qualquer 
atividade, exige profissionalização e so-
mente os que se adaptarem ao sistema se-
guirão no ramo. Oferecemos aos pecuaris-
tas as mais qualificadas informações sobre 
manejo do solo, sanidade dos animais e ou-
tras demandas para todos os agricultores 
como orientações relacionadas ao crédito, 
emissão de DAF, DAP, entre outras”, conta 
José Mário Góes, responsável pela Casa 
da Agricultura de Rancharia.  Há 35 anos 
na CA, Jorge Justo afirma que os técnicos 
precisam acompanhar a evolução da agri-

cultura. “Nesses anos todos, nos tornamos 
técnicos muito capacitados, pois temos 
que trabalhar com as mais diferentes de-
mandas”, avalia.

E as parcerias são necessárias para que 
todas as atividades agrícolas fluam bem. 
Um bom exemplo é um projeto desenvol-
vido pelo Sindicato Rural de Rancharia, que 
conta com a participação da CATI.

Rebanho maior em um espaço menor

Com a certeza de que Rancharia seria 
tomada pelos canaviais, inúmeros pecua-
ristas da região passaram a investir na cana 
e, dessa forma, reduziram as áreas de pasto 
e o tamanho dos rebanhos. Com o intuito 
de oferecer uma alternativa aos fazendei-
ros, o Sindicato Rural, em parceria com 
a Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq/USP), e com apoio da CATI, 
implantou o Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável da Pecuária de Corte da Região 
de Rancharia. “A maioria dos pecuaristas de 
Rancharia mantinha o gado em pastagens 
sob sistema fixo, sem adubação. O principal 
objetivo do projeto é intensificar a produ-

ção com a melhoria das pastagens para que 
os animais tenham uma alimentação de 
qualidade. Outra meta é aumentar a capa-
cidade das fazendas para que elas tenham, 
em um espaço menor, um rebanho maior. 
Isso possibilita à bovinocultura de corte 
uma competição mais intensa e justa com a 
cana”, explica Artur Ernest Lamers, veteriná-
rio da CA e presidente do Sindicato Rural, 
informando, ainda, que antes do projeto 
ser colocado em prática, a região acolhia 
de 0,5 a 1 cabeça por hectare e depois da 
intensificação das pastagens esse número 
saltou para até 10 cabeças por hectare, de 
acordo com a necessidade do pecuarista.

Maria Antônia Lins da Silva está en-
tre os pecuaristas que aderiram ao proje-
to. Proprietária da Fazenda São José, de 
153 alqueires, localizada no município de 
Rancharia e da Fazenda Boa Vista, de 136 
alqueires, que fica no município de Quatá, 
Maria cuida de 8 touros, 226 bezerros e 59 
novilhas. Ela, que faz o ciclo completo (cria, 
recria e engorda), se mostra animada com 
a atual fase. “A cana chegou com força na 
região. O preço do gado ficou baixo e che-
guei a arrendar pastos, repartir crias, entre 
outras dificuldades. Foi a partir de 2007, 
quando tive a oportunidade de trabalhar 

de forma mais intensiva, por meio do pro-
jeto, que dei a volta por cima”, conta a pe-
cuarista que adquiriu 100 novos animais e 
aumentou a lucratividade. “Sempre cuidei 
da sanidade e da genética e agora que 
investi na alimentação o gado mostrou a 
sua capacidade”, avalia Maria, que partici-
pa anualmente de leilões da região e tem 
seus animais premiados e arrematados por 
excelentes valores. A pecuarista reconhece 
o trabalho da CATI. “A Casa da Agricultura 
faz parte do meu sucesso. É uma grande 
parceira ao oferecer assistência técnica e 
informações por meio de cursos”. 

Tecnologia como oportunidade para 
novas atividades

Já nos 60 alqueires do Sítio Santo 
Antônio, o uso da tecnologia foi fundamen-
tal para que o gado de corte também pu-
desse ocupar as pastagens. Foi o produtor 
João Fernando Bedin que, desde pequeno 
acompanhando o trabalho do pai com a 
pecuária leiteira, ousou e o convenceu a 
investir em tratores, plantadeiras, ordenha-
deiras, entre outras tecnologias. O resulta-
do apareceu rapidamente. “Com o melho-
ramento do rebanho leiteiro possibilitado 
pela tecnologia e pela silagem, sobrou 
espaço na propriedade, permitindo a intro-

dução da pecuária de corte”, conta Mário 
Pinto de Almeida, veterinário conveniado 
da CATI. A produção de leite ainda é a ativi-
dade principal, no entanto é a pecuária de 
corte que garante a estabilidade da família. 
“O gado de corte representa uma seguran-
ça durante todo o ano, quando outras cul-
turas não rendem o esperado”, analisa João 
Bedin, que cuida, em média, de 80 cabeças 
de gado de corte  Nelore e mestiços e re-
conhece o trabalho da Casa da Agricultura. 
“Assistência e informações precisas sempre 
chegaram até mim”.

Investir na pastagem e na tecnolo-
gia são orientações comuns de acordo 
com Euridece Evangelista, presidente do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural. “Cabe a nós acompanhar e orientar 
os pecuaristas para que deixem sistemas 
antigos, com pouco gado em áreas exten-
sas e invistam nas reformas de pastagens, 
melhoria dos rebanhos e conservação de 
solo, para que tenham mais animais em me-
nores áreas”, afirma. No entanto, apesar do 
esforço dos Conselhos, os pecuaristas ain-
da encontram dificuldade para se organizar 
e pensar no coletivo, como conta Leonildo 
Moreira, presidente do Conselho Regional 
de Desenvolvimento Rural da Região de 
Presidente Prudente.  “Os      pecuaristas da 
região são muito individualistas. O controle 
e o planejamento da produção são funda-
mentais e, se estivessem mais unidos, tudo 
seria facilitado”, avalia.  

De acordo com Josemar Martins 
Fernandes, secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, apesar da 
diminuição do rebanho de Rancharia em 
40%, pelo avanço da cana, o município ain-
da é o cenário propício para a pecuária de 
corte. “Temos tradição, terras com boa ex-
tensão, tecnologia, confinamento, material 
genético de qualidade e assistência, fatores 
que permitem aos pecuaristas a renovação 
do rebanho e o sucesso na atividade”.
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Alguns integrantes da CA: méd. vet. Artur Lamers, técnica agrícola Talita de Oliveira,  eng.º agr.º José Mario Góes, méd. vet. 
Mario de Almeida,  técnicos agrícolas Jorge Justo e Euridece Evangelista e méd. vet. Élcio  Contel, da Defesa Agropecuária
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Gestão e Rentabilidade na 
Bovinocultura de Corte
Nilton Cesar Lima* - Doutorando em Administração na FEA/USP - cesarlim@yahoo.com

Márcio Mattos Borges de Oliveira* - Professor Titular do curso de Administração da FEARP/USP- mmattos@usp.br

Pressões econômicas e sociais são 
constantes e os produtores de 
gado de corte, inseridos nesse 

sistema devem, por sua vez, tomar deci-
sões eficazes para os seus negócios serem 
competitivos e rentáveis. 

Para que possam progredir na ativida-
de, os pecuaristas compreendidos como 
produtores de gado de corte devem fazer 
com que seus negócios sejam sustentá-
veis economicamente, já que esse grupo 
contribui para o crescimento econômico 
da sociedade, sobretudo ao considerar 
que a pecuária de corte representa 9% do 
Produto Interno Bruto, seja num sistema de 
produção de cria, recria ou engorda. 

A diferenciação técnica e a gestão efi-
caz para seu negócio vêm servindo como 
bússola para que o pecuarista seja de fato 
competitivo. 

Reduzir custos de produção tem sido, 
para muitas empresas, o lema para o al-

cance da lucratividade e da rentabilidade. 
Entretanto, se o pecuarista não atribuir 
esforços para conhecer efetivamente seus 
custos, a frase “reduzir custos de produção” 
não poderá fazer parte de seu hino de al-
vorada no dia a dia para buscar a compe-
titividade. 

Cabe destacar que atingir competitivi-
dade não é somente se municiar de estra-
tégias mercadológicas e imaginar que está 
alcançando lucro pelo aspecto comercial, 
por exemplo; é importante, portanto, co-
nhecer de custos. 

O lucro efetivo ocorre quando se tem 
receitas menos o total dos gastos, e deven-
do ainda acrescer a esse lucro a valorização 
do rebanho e da terra, já a rentabilidade é 
a relação desse lucro obtido pelo total do 
investimento inicial. 

Todos os registros financeiros em uma 
propriedade de atividade pecuária devem 
seguir fielmente os princípios contábeis 

para que a apuração dos custos permita 
identificar quanto custa e que melhorias 
necessitam. Isso significa que, registrar as 
movimentações de entrada e saída alo-
cando devidamente os custos no processo 
produtivo permite a determinação e análi-
se dos custos de produção. 

Um pecuarista que não conhece seus 
custos não tem como dizer se seu produto 
é ou não rentável e se dá ou não lucro. 
Vamos citar, como exemplo, uma fazenda 
com quatro tipos de atividades produtivas: 
gado de corte no sistema de produção de 
engorda, e também produtora de leite, 
café e cana-de-açúcar. Se considerarmos 
que há um mesmo funcionário que exerça 
múltiplas funções na propriedade, ora com 
gado de corte, leite, café ou cana, então que 
critério de rateio de custos essa propriedade 
deve arbitrar para esse dispêndio relativo à 
mão de obra? Veja que, dizer se tem ou não 
lucro, exige procedimentos de gestão que 
aloquem custos adequadamente ao tipo de 
atividade e que, antes de tudo, seja adotado 
um sistema de registro de movimentos 
de entrada e saída de bens e serviços à 
propriedade. É necessário, portanto, adotar 
um método sistemático para administrar 
custos. Não há possibilidade alguma de 
dizer se há lucro sem conhecer os custos de 
produção. Portanto, é necessária a gestão.

Os pecuaristas devem aprimorar 
suas habilidades técnicas no manejo do 
rebanho e pastagens continuamente, e 
da mesma forma deve ocorrer com seus 
processos de gestão. Uma vez adotado 
um determinado procedimento de 
gestão na propriedade, o pecuarista 
necessita aperfeiçoá-lo continuamente, 
e encará-lo como investimento que 
proporcione decisões nos planejamentos, 
e não como um custo em sua atividade. 
É comum observar o pecuarista comprar 

determinado medicamento e ver sua 
aplicabilidade de forma tangível, pois ao 
aplicar o medicamento ele acompanhará 
seu resultado. Na gestão, os procedimentos 
gerenciais, por exemplo, trazem resultados, 
mas intangíveis ao pecuarista, que muitas 
vezes não nota porque o planejamento e 
as decisões não transcendem à observação 
física como à do medicamento.

É possível considerar esses dois tipos 
de situações, seja no aperfeiçoamento 
técnico do manejo ou de gestão, como uma 
situação estratégica a ser implementada 
no início da primavera e pastagens de 
inverno, em determinadas regiões, por 
exemplo, como uma forma de disciplinar 
o planejamento das ações na propriedade. 
Esse tipo de planejamento considerando 
estação, clima, procedimentos 
operacionais de manejo e gestão da 
propriedade  otimiza os custos médios de 
produção, pois em épocas de pouca chuva 
os custos com nutrientes na alimentação 
do gado em sistemas de engorda podem 
elevar-se, e daí o planejamento pode 
prever situações estratégicas nas relações 
do pecuarista com os fornecedores, não 
só na alimentação, formulando dietas de 
inverno, como também na medicação. 

O pecuarista que se encontra no sistema 
de produção de cria, por exemplo, deve 
também conceber que esse planejamento 
é ferramenta de gestão imprescindível 
para o seu negócio. Ao considerar um 
manejo nutricional  pobre, esse pode 
promover redução da fertilidade, que, por 
sua vez, gera a produção baixa de leite 
interferindo no ganho de peso, tornando 
a cria dependente de manejo, inclusive no 
sobreano. Ou seja, mais manejo representa 
mais custos, devido à ausência de um 
planejamento; isso considerando que a 
propriedade tenha a disciplina de registrar 
seus custos adequadamente. 

Agora, quantos pecuaristas progra-
mam planejamento e realizam registros 
financeiros adequadamente em suas pro-
priedades? 

O planejamento permite alcançar a 
eficiência e a competitividade, e o custo 
empregado adequadamente permite a 
análise de determinadas ações planejadas. 
A reflexão que se tem quando há ausência 
no planejamento nutricional do gado, tam-

bém se aplica com medicamentos, pois os 
custos de prevenção são inferiores ao custo 
do tratamento, e esses associados com bai-
xa morbidade e mortalidade do rebanho, 
permitindo, por sua vez, custos reduzidos.

O que é comum identificar entre os 
pecuaristas é uma preocupação crescente 
quanto ao uso técnico de manejo, nutrição 
e medicamento, mas essas preocupações 
não são suficientes para alcançar rentabi-
lidade. 

Aliás, não dá para admitir, em hipótese 
alguma, que há alcance da rentabilidade se 
o produtor ao menos sabe identificar seus 
custos de produção, bem como não tem 
implementado procedimentos efetivos de 
registros das movimentações financeiras 
em sua propriedade. 

Muitas empresas associam comercial-
mente determinado produto com rentabili-
dade, isso é um engano, pois rentabilidade 
é um dado, um indicador financeiro, e essa 
só é possível diante de procedimentos ge-
renciais eficientes. Pode-se associar, porém, 
como produto que permite otimização nos 
custos, e esse seria o ideal argumento, pois 
conscientiza o produtor a preocupar-se 
com o seu custo de produção e, por conse-
guinte, adotar determinado produto técni-
co em seus planejamentos na propriedade. 
O que é uma prática comum em várias in-
dústrias. 

Já imaginou a indústria considerar que 
terá maior rentabilidade se adquirir deter-

minado insumo do fornecedor, mesmo que 
esse tenha melhores condições técnicas, e 
a indústria decidir obter esse produto por 
esse tipo de argumento. É necessário, por-
tanto, disciplinar a gestão na propriedade 
com atividade pecuária bovina de corte. 
Do contrário, o pecuarista buscará em seu 
produto final a liquidez, entregando seu 
produto muitas vezes a um determinado 
preço que pode sequer cobrir seus custos. 

A negociação do gado não pode no 
atual século ser concebida como uma rela-
ção comercial limitada em busca da liqui-
dez, vendendo o gado porque irá obter a 
disponibilidade de dinheiro que precisa, 
sobretudo, se o pecuarista se encontrar 
endividado junto a seus fornecedores ou 
colaboradores. 

O pecuarista na bovinocultura de corte 
deve, definitivamente, no atual século, pro-
fissionalizar sua atividade não só por condi-
ções técnicas, mas também gerenciais em 
sua atividade, pois a liquidez é necessária, 
mas antes de tudo tem-se o objetivo de 
atender aos resultados em lucro e rentabi-
lidade do negócio, e isso só é possível com 
a gestão.

* Pesquisadores do Programa de Apoio a Produção e 
Operações, que atua com estudos de gestão da ca-
deia produtiva, com técnicas modernas de produção, 
logística, teoria das restrições, comportamento orga-
nizacional, tomada de decisão, sistemas de informação 
gerencial, finanças, cultura organizacional e produção 
ambientalmente correta. – http://www.fearp.usp.br/
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Impacto da bovinocultura de 
corte no sequestro de carbono

João José Assumpção de Abreu Demarchi – Engenheiro Agronônomo – Pesquisador Científico do Instituto de Zootecnia/Apta/SAA - 
demarchi@iz.sp.gov.br

É fato que a bovinocultura de cor-
te teve um papel muito impor-
tante na abertura de fronteiras 

no Brasil, sendo inegável que atualmente é 
uma considerável fonte de emissão de gás 
metano gerando, em média, 56 kg/animal/
ano. O impacto ambiental é de fato grande, 
pois o rebanho brasileiro é superior a 200 
milhões de cabeças. Isso contribuiu muito 
para que a mídia, de modo geral, tenha 
tratado o assunto de forma negativa nos 
últimos anos, considerando o boi um vilão 
nas questões ligadas ao desmatamento, à 
emissão de gases na atmosfera e ao aque-
cimento global. Felizmente, a visão atual, 
mais correta em relação aos gases de efeito 
estufa (GEE), considera que a bovinocultura 
de corte pode contribuir para o sequestro 
de carbono*, quando o sistema de produ-
ção é manejado corretamente, com recu-

peração das pastagens nos mais diferentes 
estágios de degradação, integradas ou não 
com a agricultura. Além disso, novas tecno-
logias como o uso de suplementação ali-
mentar e confinamento estratégico, o au-
mento de eficiência reprodutiva e sanitária 
e a introdução de árvores (agrossilvipasto-
ril – integração pecuária-floresta), também 
contribuem para o aumento de sequestro 
de carbono pela atividade.

O metano (CH4) é produzido pela diges-
tão dos bovinos e pela decomposição dos 
dejetos (esterco e urina), tanto nos pastos 
quanto em esterqueiras e lagoas de de-
composição. Em animais a pasto considera-
-se que a produção de metano por dejetos 
seja insignificante.  A produção de metano 
pela digestão dos alimentos nos ruminan-
tes (bovinos, búfalos, ovelhas e caprinos) 
ocorre no rúmen-retículo (parte do estô-

mago). Esta fermentação transforma os 
carboidratos (principalmente a fibra) em 
ácidos (acético, propiônico e butírico) que 
são aproveitados pelo animal. A fermenta-
ção gera também dióxido de carbono (CO2) 
e hidrogênio (H+). Alguns microorganismos 
presentes no rúmen crescem utilizando H+ 

para reduzir CO2 e formar metano (CH4), 
que é então liberado para a atmosfera por 
meio da eructação (arroto) dos animais. A 
emissão de metano pelo animal representa 
uma perda de energia da dieta que pode 
variar de dois até 18%, argumento este 
que tem levado estudiosos a considerarem 
meios de reduzir esta perda na pecuária 
ao mesmo tempo em que se deseja um 
aumento da eficiência produtiva. A bovino-
cultura de corte contribui com 81% do total 
de metano atribuído à fermentação entéri-
ca (digestão). 

Resultados de pesquisa têm mostrado 
que a redução de metano pela pecuária 
está ligada à melhoria qualitativa da dieta, 
principalmente à melhoria do manejo das 
pastagens, ao uso de suplementos alimen-
tares, à seleção para maior potencial ge-
nético, a melhoria sanitária e reprodutiva 
e a outras medidas que reflitam em maior 
produtividade, resultando em menores ci-
clos de produção (mais cedo para o abate). 
Portanto, todas as medidas técnicas que 
visem maior eficiência dos sistemas de pro-
dução de carne tendem no mesmo sentido 
da redução da emissão de metano, e isso 
implica na aplicação de todo o conheci-
mento já disponível.

A Prova de Ganho de Peso (seleção 
de tourinhos) do Instituto de Zootecnia 
já trabalha com a avaliação de eficiência 
de ganho de peso dos animais avaliados; 
em breve serão disponibilizados aos pro-
dutores, touros que ganham mais peso e 
comem menos. Diversos experimentos de 
pesquisa têm sido realizados e tecnologias 

Linhas de crédito para a 
Bovinocultura de Corte
Alexandre Manzoni Grassi – Engenheiro Agrônomo – CATI/DEXTRU – amgrassi@cati.sp.gov.br

Alexandre Mendes de Pinho – Engenheiro Agrônomo – CATI/DEXTRU – almendes@cati.sp.gov.br

A pecuária de corte é o terceiro 
produto agropecuário mais 
importante do Estado de São 

Paulo. Apesar de não ter um grande rebanho 
bovino, São Paulo tem papel fundamental 
dentro da cadeia de produção, sendo o 
principal Estado exportador de carne e o 
principal centro de consumo.

Para essa atividade destacam-se 
algumas linhas de financiamento:

Linhas tradicionais de custeio e de 
investimento

O produtor rural poderá utilizar a linha 
de custeio agrícola tradicional também 
para fins de retenção de matrizes e crias, 
financiando até R$ 650 mil a juros de 6,75% 
ao ano. 

A linha de investimento agropecuário 
tradicional oferece recursos para 
financiamento no montante de até                    
R$ 300 mil, por beneficiário/ano safra, 
sendo a taxa de juros de 6,75% a.a., com 
prazo para pagamento variando de 2 a 12 
anos, incluso período de carência.

O beneficiário de crédito para 
investimento deve:

•Adotar medidas profiláticas e sanitárias 
em defesa dos rebanhos;
•Efetuar a marcação dos animais, com 
rigorosa observância das normas legais.

O limite financiado pode ser elevado 
para até R$ 750.000,00, desde que os 
recursos adicionais sejam direcionados 
exclusivamente para aquisição de 
reprodutores, matrizes bovinas e bubalinas.

Programa ABC - BNDES

Financiamento de projetos que contri-
buam para a redução do desmatamento 

e aumento da produção agropecuária em 
bases sustentáveis.

Os principais projetos apoiados para a 
pecuária de corte são:

•Recuperação de áreas e pastagens 
degradadas;
•Implantação de sistemas orgânicos de 
produção agropecuária;
•Implantação de sistemas de integração 
lavoura-pecuária, pecuária-floresta ou 

lavoura-pecuária-floresta.

Financiamento de até R$ 1 milhão por 
produtor, com taxa de 5,5% a.a., prazo de 
pagamento variável (5 a 15 anos) e carência 
de 1 a 8 anos.

O custeio associado ao investimento 
é limitado a até 30% do valor financiado, 
podendo ser ampliado:

• Até 35% para a implantação e manutenção 
de florestas comerciais ou recomposição 
de áreas de preservação permanente ou de 
reserva legal;
• Até 40% para a aquisição de animais e 
sêmen de bovinos, 
ovinos e caprinos, 
para reprodução, 
recria e terminação.

Moderagro - BNDES

Destaca-se para a 
bovinocultura de corte o fomento de ações 
relacionadas à defesa animal.

Além dos investimentos relacionados 
com o programa, podem ser financiados:

• Construção, instalação e modernização de 
benfeitorias;
• Aquisição de equipamentos de uso geral;
• Investimentos em suprimento de água, 
alimentação e tratamento de dejetos;
• Implantação de frigorífico e de unidade 
de beneficiamento;
• Reposição de matrizes bovinas ou buba-
linas, por produtores que tenham aderido 

à certificação de propriedades livres ou 
monitoradas em relação à brucelose ou à 
tuberculose;

•Obras de adequação sanitária e/ou 
ambiental relacionadas às atividades 
constantes do objetivo do Programa.

Financiamento de até R$ 600 mil para 
empreendimentos individuais e de até 
R$ 1,8 milhão para empreendimentos 
coletivos, podendo ser financiado o custeio 
associado ao investimento, limitado a até 
35% do valor financiado.

Os juros são de 6,75% a.a., com prazo 
de pagamento de 10 anos e carência de 3 
anos.

Pronaf

A bovinocultura de corte, quando 
exercida por agricultor familiar, poderá 
ser financiada pelas linhas de crédito do 
Pronaf, entre as quais:

Linha Montante Juros

Pronaf Custeio Até R$ 50 mil De 1,5% a 4,5% a.a.**

Pronaf Investimento Até R$ 50 mil De 1% a 2% a.a.

Pronaf  Mais 
Alimentos

Até R$130 
mil

De 1% a 2% a.a.

** a.a. – ao ano.

Pronamp

Para o enquadramento no programa o 
produtor deverá ter, no mínimo, 80% de sua 
renda bruta anual originária da atividade 
agropecuária e possuir renda bruta anual 
de até R$ 700 mil. 

Para o custeio são disponibilizados 
até R$ 400 mil por ano agrícola e, no caso 
do investimento, são disponibilizados até        
R$ 300 mil, a juros de 6,25% a.a. Jo
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e produtos têm sido disponibilizados para 
reduzir essa emissão de metano. O correto 
balanceamento de rações por si só já me-
lhora a digestão. 

Para contrabalancear essas emissões de 
metano, publicações recentes têm mostra-
do que os bovinos precisam ser avaliados 
de uma forma mais ampla, já que a maioria 
dos animais encontra-se em pastagens, as 
quais representam uma das possibilidades 
mais promissoras, não só pela redução di-
reta do metano (forragem mais digestível 
e em abundância), mas também pela com-
pensação por meio do sequestro de carbo-
no nos solos, afinal as pastagens ocupam 
uma extensa área de 170 milhões de ha. 
O acúmulo de carbono (aumento da ma-
téria orgânica) pelos solos sob pastagens 
adequadamente manejadas varia muito e 
pode representar de 0,5 a 3t Eq C/ha/ano. 
Entretanto, é finito e altamente variável 
em função das condições locais de clima e 
solo, e do histórico anterior da área (esto-
que inicial de carbono). O que não se pode 
mais admitir é a continuidade de práticas 
de manejo tolerantes com a perda de solo 
e a contaminação dos recursos hídricos 
(erosão). 

O correto manejo dos solos e das pasta-
gens, isoladamente ou com o uso de técni-
cas de reforma, como o plantio direto e ou 
integração entre a agricultura e pecuária 
(ILP), bem como a introdução de árvores 
(integração agrossilvipastoril, Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta) nos sistemas 
de produção permitirá não uma redução 
direta da produção de metano, mas um 
acúmulo importante de carbono, contraba-
lanceando a emissão do metano entérico, 
permitindo um balanço muito mais favo-
rável. Estima-se que o sequestro de carbo-
no resultante do plantio, na pastagem, de 
apenas 250 árvores/ha, já seja suficiente 
para tornar positivo o balanço de GEE nos 
nossos sistemas de produção de bovinhos. 
Indiretamente, projetos para recuperar 
áreas degradadas pelo uso de pastagens, 
no escopo de projetos de florestamento e 
reflorestamento se constituirão em oportu-
nidade a ser explorada no setor pecuário, 
com várias metodologias disponíveis. 

O conceito de microbacias hidrográ-
ficas tão discutido pela CATI nos últimos 
anos, precisa ser levado a sério pelos produ-
tores rurais no momento do planejamento 

da sistematização das suas áreas para loca-
ção dos terraços e ou curvas em nível, fator 
fundamental para eliminação das perdas 
de solo e da erosão. Vizinhos precisam se 
unir e trabalhar de forma associada.

Sistemas de produção certificados pos-
sibilitarão rastrear a origem dos produtos 
e garantir mercados internacionais, que-
brar barreiras e reduzir a emissão de gases 
de efeito estufa. Acredita-se que apesar 
da produção de metano entérico pelos 
bovinos ser significativamente importan-
te como fonte de GEE, cujo aumento tem 
sido associado nas últimas décadas ao 
aquecimento global, a intensificação dos 
sistemas de produção garantirá o aumento 
de produtividade para atender a demanda 
por carne no mundo e o combate à fome, 
evitando a abertura de novas fronteiras 
agropecuárias e a derrubada de florestas. 
A área liberada pelas pastagens poderá ser 
utilizada por outras cadeias produtivas, es-
pecialmente a de grãos. 

As perspectivas futuras são favoráveis 
e promissoras desde que muitos paradig-
mas sejam quebrados com relação aos di-
versos sistemas de produção possíveis. O 
conceito de produção animal sustentável 
abrange não só a responsabilidade social e 
ambiental, mas evidentemente a viabilida-
de econômica destes sistemas. No Estado 
de São Paulo, o Programa Microbacias II 
– Acesso ao Mercado oferece uma grande 

oportunidade para associações regionais 
de pequenos e médios produtores utili-
zarem os recursos financeiros disponíveis, 
para a construção de confinamentos cole-
tivos e melhoria das pastagens. Com isso, 
os produtores podem explorar melhor o 
potencial de seus sistemas produtivos de 
forma conjunta, tanto para compra e ven-
da de animais, quanto para a aquisição de 
insumos.

*Sequestro de carbono é um processo 
de remoção de gás carbônico. O conceito 
de sequestro de carbono foi consagrado 
pela Conferência de Kyoto, em 1997, com 
a finalidade de conter e reverter o acúmulo 
de CO2 na atmosfera, visando a diminuição 
do efeito estufa. A conservação de esto-
ques de carbono nos solos, florestas e ou-
tros tipos de vegetação, a preservação de 
florestas nativas, a implantação de florestas 
e sistemas agroflorestais e a recuperação 
de áreas degradadas são algumas ações 
que contribuem para a redução da concen-
tração do CO2 na atmosfera.  

É importante explicar que o carbono 
(C) é elemento fundamental das transfor-
mações químicas presentes em todos os 
seres vivos na Terra, como a fotossíntese 
nas plantas. Junto com o gás oxigênio (O2), 
é que ele se transforma no dióxido de car-
bono (CO2), gás que mais tem contribuído 
para o aquecimento global e a acentuação 
do efeito estufa.

SUSTENTABILIDADE: Uma 
Meta para Todos
Como  a pecuária pode ser ambientalmente correta, socialmente justa e 
economicamente viável para pequenos, médios e grandes pecuaristas.

Graça D’Auria – Jornalista – CECOR/CATI

Até 2009, a bovinocultura era 
vista por muitos como grande 
vilã. Uma atividade que 

contribuía para a degradação do meio 
ambiente, responsável pelo aumento 
da emissão de gases de efeito estufa. 
Foi em um encontro, no qual o tema era 
Sustentabilidade (Tecnotour), que um 
grupo de pesquisadores, professores e 
técnicos resolveu que era preciso mudar 
este enfoque e mostrar que a pecuária, 
bem manejada e tecnificada, pode ser 
sustentável, contribuir na redução das 
áreas de desmatamento, inverter a emissão 
de carbono, enfim, ser uma atividade 
geradora de emprego, renda e divisas e, 

além disso, contribuir com a preservação 
do meio ambiente.

Nascia desse grupo a Associação dos 
Profissionais de Pecuária Sustentável 
(APPS), uma entidade independente, sem 
fins lucrativos, que reúne 60 especialistas 
em pastagens – pesquisadores, técnicos, 
extensionistas da área de ciências 
agrárias – que têm a missão de difundir 
tecnologia e mudar o conceito existente, 
levando as mais recentes pesquisas até os 
produtores para que a pecuária, praticada 
de norte a sul do País, se torne sustentável, 
atendendo a todos os requisitos para tal: 
economicamente viável, socialmente justa 
e ambientalmente correta.

Desde a criação da APPS, o engenheiro 
agrônomo Rodrigo Paniago, consultor 
da Boviplan, empresa de consultoria que 
atende a mais de  60 fazendas de gado 
nos principais Estados produtores de 
carne, ocupa a presidência. Atualmente, 
18 entidades fazem parte da instituição e 
prestam serviços em diferentes regiões, 
atendendo de forma rotineira mais de 
500 propriedades. "A pecuária depende 
das condições topográficas e climáticas 
onde é praticada. Criar gado no Pantanal é 
diferente de criar gado no interior de São 
Paulo, em Minas Gerais, no Pará ou no Rio 
Grande do Sul”. Dentre as associadas da 
APPS estão algumas empresas privadas, 
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caso da Boviplan, e de vários órgãos de 
Governo, como a Embrapa Gado de Corte, 
a Universidade de Viçosa, Esalq, UFMT e 
o Instituto de Zootecnia. Para o próximo 
ano, mais 15 entidades devem se associar 
praticamente dobrando a participação dos 
profissionais da pecuária sustentável em 
todo território nacional.

Representando a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo na APPS estão o Instituto 
de Zootecnia e, na área de extensão rural, 
a CATI, por intermédio do engenheiro 
agrônomo João Menezes, técnico da CATI 
Regional Presidente Prudente. Sediado 
em Anhumas, o técnico, um entusiasta da 
pecuária sustentável, montou um grupo 
que reúne, em média, 30 produtores a 
cada dois meses para discutir temas de 
interesse da atividade e ações que levem ao 
desenvolvimento da sustentabilidade para 
pequenos produtores rurais. “A intenção é 
que essas reuniões passem a ser mensais”, 
conta João Menezes. A última, realizada em 
novembro deste ano, teve como tema a 
Boa Prática de Vacinação do Rebanho, com 
palestra proferida por técnico de conhecida 
empresa do ramo. A participação foi maciça 
com a presença de 41 produtores rurais, 
bastante representativa para um município 
de economia basicamente agropecuária 
e que tem pouco mais de quatro mil 
habitantes.

Esse foi mais um evento entre tantos 
outros realizados com o aval da APPS. Em 

2010, a entidade promoveu 
um Congresso para discutir os 
avanços, as metas e divulgar 
as ações e a programação. O 
Congresso da APPS ocorreu 
durante a Feicorte, feira 
realizada todos os anos em 
São Paulo e que reúne toda 
a cadeia produtiva com a 
presença de pesquisadores, 
técnicos, produtores rurais de 
todo o País que acorrem à São 
Paulo em busca de tecnologia 
e informação. O próximo 
Congresso já está marcado 
para acontecer em 2012 
durante o mesmo evento, 
aproveitando o público já 
conquistado pela Feicorte 

para difundir uma maneira sustentável de 
produzir carne.

Durante o ano, as ações da APPS 
acontecem em palestras e Dias de Campo 
realizados em todo território nacional e têm 
a finalidade de difundir, principalmente, 
as Boas Práticas Agropecuárias como a 
vacinação correta do rebanho, o bem-estar 
animal, a nutrição adequada, o controle 
de verminoses, o manejo das pastagens, a 
integração agricultura-pecuária, as técnicas 
de semi-confinamento e confinamento, a 
qualidade do leite e da carne entre outros. 
Paniago diz que a maioria dos pecuaristas 

atendidos pela APPS trabalha com gado 
para corte, mas aqueles que se dedicam 
à pecuária leiteira também participam, 
porém, em menor proporção. “Na verdade, 
todo o gado, mais cedo ou mais tarde, 
acaba virando carne”, afirma o presidente.

É verdade, da genética à cria e à 
engorda, todas são fases que levam, no 
final, ao consumo da carne e é preciso 
que haja sustentabilidade em todas essas 
fases com tecnologia disponível para 
todos os produtores, sejam eles pequenos, 
médios ou grandes, explica Paniago . “A 
sustentabilidade é um conceito e uma 
meta a ser atingida para manutenção 
da atividade. Quem não começar já a 
entender este conceito corre o risco de 
ficar fora do mercado e ter sua atividade 
inviabilizada. A extensão rural, como é o 
caso da CATI, tem um papel preponderante 
na difusão de tecnologia por estar na linha 
de frente, fazendo a ponte entre a pesquisa 
e o produtor”, afirma Paniago.

 Em Anhumas alguns bons exemplos da 
aplicação da teoria da sustentabilidade 

na prática do dia a dia

Em Anhumas, o pecuarista Wagner 
Alves de Oliveira cria gado para corte. Não se 
trata de um gado com origem genética, não 
se trata nem mesmo de um gado com boas 
características para corte. Trata-se apenas 
de um lote onde ele viu a perspectiva de 

ganhar na revenda oferecendo alimentação 
equilibrada e bem-estar a um grupo de 
vacas descartadas por pecuaristas de 
leite. São as chamadas vacas-vovós, vacas 
de descarte, mas que terão, até o abate, 
qualidade de vida até atingirem um bom 
peso vivo. “Não se ganha duas vezes com 
o mesmo animal, ou se ganha na compra 
ou na venda”, ensina Wagner, que explica 
a sua forma de trabalho: “Eu geralmente 
estou atento às ofertas e compro lotes de 
animais que não têm serventia para outros, 
são animais baratos. Ofereço alimentação 
adequada, sombra, água fresca em 
sistema de confinamento; também trato as 
possíveis doenças e verminoses e aplico as 
vacinas exigidas". 

Wagner costuma fornecer volumoso 
associado ao concentrado na alimentação, 
utilizando principalmente a cana plantada 
na propriedade, onde um alqueire alimenta 
150 cabeças de gado. Outra alternativa 
usada, barata e fácil de encontrar na região 
é o bagacilho de cana oferecido duas vezes 
ao dia. O ganho de peso fica em torno de 1,0 
kg ao dia e entre 60 e 90 dias forma um lote 
para ser encaminhado ao frigorífico. Sua 
atividade principal é a compra de bezerros 
e venda de garrotes, sempre de gado misto, 
um gado normalmente desprezado pelos 
grandes pecuaristas, mas que encontra 
bons tratos e pode render dinheiro para 
pequenos produtores. 

Outro que vive de oportunidades é 
Sérgio Favareto, de Pirapozinho, comprador 
de gado conhecido nas propriedades da 
região. “A vantagem é que um pequeno 
produtor não consegue fazer um lote de 
abate que compense ao frigorífico, já eu 
pago pelo peso vivo e faço o transporte. 
Reúno esse gado espalhado em diversas 
propriedades, criados no sistema de semi-
-confinamento com oferta de concentrado  
no cocho para ganharem peso, e faço um 
lote. Para João Menezes o importante é que 
esses pequenos produtores têm investido 
no melhoramento da nutrição do gado, 
oferecendo alimentação balanceada e 
utilizando melhor as áreas de pastagens. 
O ideal é melhorar as pastagens, dividi-las 
em piquetes, proteger as áreas de proteção 
ambiental, melhorar a fertilidade do solo, 
tornando a atividade sustentável para os 
pequenos pecuaristas. 

Participantes das reuniões de pecuária 
sustentável de Anhumas, os pecuaristas 
Ana Maria Franco dos Santos e Osvaldo 
dos Santos Junior, da Estância Ideal, vão 
além na busca por sustentabilidade. A mais 
recente experiência foi oferecer ao gado o 
resíduo do tomate adquirido a bom preço 
(R$ 100,00 a tonelada o que dá R$ 0,10 o 
quilo) de uma indústria de polpa da região 
e verificar o ganho de peso com a oferta de 
15kg de polpa e 3kg de concentrado/dia. 
O concentrado foi formulado pelo técnico 

da Casa da Agricultura. “Investimos no bom 
trato dos animais, que são medicados com 
homeopatia, e damos atenção especial ao 
manejo. Nossa fórmula de concentrado é 
feita na propriedade, então sabemos o que 
estamos oferecendo ao gado e medimos 
os resultados”. Detalhistas, eles observaram 
que só com a oferta de sombra, os animais 
já ganham, em média, 80g por dia de peso 
bruto. “Nós investimos em pastagens, 
reformamos e adubamos como uma 
cultura” afirma o casal de produtores.

Também administrando a propriedade 
como uma empresa, tratando a 
pastagem como cultura, sempre atento à 
conservação de nutrientes no solo que o 
pecuarista Marcos Dundi consegue bons 
resultados na pecuária de corte. “É um 
investimento certo, mas não há espaço 
para amadorismo”, alerta Dundi que 
também tem um comércio local e arrenda 
parte de suas terras para plantadores de 
melancia e tomate. “Após esses cultivos, 
fica uma terra excelente para o plantio 
de milho”. A silagem do grão é oferecida 
ao gado no inverno. Dundi é pequeno 
proprietário e acredita que as reuniões do 
grupo de pecuária sustentável são fonte de 
aprendizagem. “Quem é médio ou grande, 
muitas vezes acha que não tem nada a 
aprender, mas são nesses encontros que 
trocamos experiências. Eu não só participo, 
mas trago também meus funcionários para 
que possam partilhar seus conhecimentos e 
aprender. Eu acredito que profissionalismo 
e técnica são indispensáveis em qualquer 
profissão”. Dundi tem 400 cabeças em 110 
alqueires, faz rodízio de pastagens e investe 
um pouco em cria, mas seu negócio é 
voltado à engorda. Na fase terminal, realiza 
confinamento intensivo para engorda de 
bovinos.

Todas esses pequenos e médios 
pecuaristas, seja em Anhumas ou 
em qualquer outro município onde 
a bovinocultura esteja presente, são 
convidados para as reuniões e dias de 
campo sobre sustentabilidade para 
compreenderem que a pecuária pode 
ser harmônica com o meio ambiente e 
verifiquem: medidas simples podem fazer 
a diferença na hora da comercialização.  
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João Menezes da CA de Anhumas prepara receitas de volumosos e o pecuarista Wagner ganha com 
aumento do peso vivo do animal na hora do abate

Grupo de Anhumas se reúne para discutir temas que levem à pecuária sustentável
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Melhoramento Genético: o que a 
Ciência está Fazendo pela Pecuária 
de Corte

Cleusa Pinheiro – Jornalista CECOR – CATI

Enquanto um produtor comum, 
ao vender uma matriz de corte, 
obtém um valor de aproxima-

damente R$ 1.000,00, outros animais, apa-
rentemente não tão diferentes no aspecto 
visual, são vendidos por valores que ultra-
passam R$ 1.000.000,00. Por que alguém 
pagaria 1.000 vezes mais em uma vaca 
do rebanho de elite em relação ao animal 
vendido para o abate, se ambos produzem 
praticamente a mesma quantidade de 
carne? Esta é uma questão explicada pela 
ciência em duas palavras: melhoramento 
genético. 

O conceito de melhoramento genético 
está contido na ideia de que é possível me-
lhorar os índices produtivos de um reba-
nho, quando se faz a seleção dos animais 
geneticamente superiores e o acasalamen-
to preferencial entre eles. “Nesse contexto, 
percebe-se que o valor não se refere ao 
peso do animal, mas ao seu valor genéti-
co e, por isso, pode ser muito maior que o 
valor de um animal comercial”, esclarece o 
eng.º agr.º Newton Pegolo, doutor em ge-
nética e professor do Instituto Federal de  
Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo, 
Campus de 

Avaré.

Especialmente na atividade da bovino-
cultura de corte, os conhecimentos genéti-
cos têm grande relevância, pois a produção 
de carne está diretamente relacionada com 
a reprodução dos indivíduos. “Mesmo que 
não haja nenhuma preocupação por parte 
do pecuarista em realizar o melhoramento, 
a produtividade será afetada pela simples 
venda ou retenção de animais na proprie-
dade. Portanto, ao se produzir animais para 
abate, será alterada a composição genética 
do rebanho", sentencia o agrônomo.

Um dos objetivos do melhoramento 
genético é aumentar a lucratividade da bo-
vinocultura, com as possibilidades de aber-
tura de novos mercados, ganhos de quali-
dade da carne e alteração do tamanho dos 
cortes, ou ainda, e de forma mais atual, com 
a ampliação da sustentabilidade da pecuá-
ria de corte, pela diminuição da produção 
de metano e o melhor aproveitamento 
de alimentos. “A estratégia de um progra-
ma de melhoramento definirá    como o  
produtor   vai selecionar os animais, des-
tacando também qual característica deve 
ser mensurada, o critério de seleção e a 

metodologia a ser adota-
da”, destaca Newton, 

esclarecendo que 
esses                                                                                              

dois 

dois conceitos muitas vezes são confundi-
dos. “Alguns produtores acham que, ao au-
mentar cada vez mais o peso dos animais 
para o abate, irão aumentar a lucratividade, 
o que pode ser falso, pois animais maiores 
podem custar mais para serem produzidos, 
diminuindo o lucro”.

No quesito diminuição da produção 
de gases responsáveis pelo efeito estu-
fa, o melhoramento genético tem muito 
a contribuir. De acordo com pesquisas 
da Associação Nacional de Criadores 
e Pesquisadores (ANCP), com sede em 
Ribeirão Preto, é possível reduzir os gases 
gerados pela fermentação entérica (arroto) 
dos animais, com a seleção de animais ge-
neticamente superiores. “Hoje não existe 
produção sem emissão de gases poluentes, 
portanto, a discussão deve ser em torno de 
quanto se vai emitir e quanto se vai pro-
duzir. Em relação à pecuária de corte, com 
o melhoramento de animais manejados 
a pasto, é possível reduzir a fermentação 
entérica, diminuindo o tempo de perma-
nência deles no campo, ou seja, propor-
cionando um encurtamento do ciclo. Por 
exemplo: a média nacional de abate é aos 
42 meses, com a seleção genética é possí-
vel diminuir esse período para 36 meses, 
não tendo perda na quantidade de carne 
produzida. Teremos então, uma produção 
de carne de baixa emissão de carbono”, 
salienta Daniel Pereira Lôbo, pesquisador 
da ANCP e diretor da empresa Ecolog. 

Segundo informações do Diagnóstico 

da Bovinocultura de Corte, realizado pela 

Comissão Técnica da CATI, a tecnologia 

reprodutiva mais difundida e que melhor 

espelha a utilização de programas de me-

lhoramento para tomada de decisão é a 

Inseminação Artificial (IA). “A sua utilização 

implica na decisão do produtor rural em 
considerar que o mérito genético de ani-
mais pertencentes aos programas de me-
lhoramento são válidos para incrementar 
a produção do rebanho”, salienta o méd. 
vet. Sidney Ezídio Martins, presidente da 
Comissão, destacando que atualmen-
te muitos produtores estão utilizando a 
Inseminação Artificial em Tempo Fixo, que 
permite sincronizar o ciclo estral de repro-
dução das vacas e novilhas.

Valor econômico do melhoramento 
genético

O modelo tradicional de delineamento 
de um programa de melhoramento con-
sidera que a estrutura dos rebanhos está 
disposta numa pirâmide, na qual a base é 
formada pelos rebanhos comerciais, cujos 
animais valem o que pesam. Na ponta es-
tão os animais dos rebanhos de elite, que 
participam diretamente de um programa 
de melhoramento, e que valem pela carac-
terística que transmitem para a sua descen-
dência. “O melhoramento influi em diver-
sas características econômicas: ganho de 
peso, idade no primeiro parto, habilidade 
materna, docilidade, qualidade de carcaça  
entre outras. Ele funciona como uma pirâ-
mide, onde os rebanhos melhoradores são 
o ápice que distribuem a genética para os 
produtores de touros que repassam para os 
rebanhos comerciais, que correspondem à 
base da pirâmide”, explica José Carlos Prata 
Cunha, produtor de gado de elite e pro-
prietário da VRGEN, empresa que realiza 
exames laboratoriais de DNA.

Além desse trabalho, Prata Cunha, res-
ponsável também pela Central VR, iniciou 
em 2004 um novo ciclo de importações 
da Índia. Com parceiros do Grupo JOP, a 
empresa está fazendo importações com o 
objetivo de resgatar o que há de melhor 
na raça Nelore. Foram adquiridos matri-
zes e reprodutores, que foram instalados 
num laboratório de coleta de embriões e 
já estão sendo enviados para o Brasil. “Em 
breve teremos os primeiros nascimentos 
desse novo ciclo de introdução de genéti-
ca refrescada, que trará grande beneficio 
ao rebanho nacional. Vale ressaltar que são 
animais criados em condições de escassez 
alimentar e que apresentam excepcional 

adaptação, desenvolvimento e 
habilidade materna”, ressalta o 
empresário.

Outra empresa que tem o 
melhoramento genético como 
padrão para o aumento de pro-
dutividade e lucratividade é a 
Agro-Pecuária CFM, que atua no 
Brasil há mais de 100 anos. No iní-
cio de suas ações teve dificulda-
de de encontrar fornecedores de 
gado para atender à demanda da 
indústria. Diante disso, o grupo 
decidiu investir em fazendas para 
cria de gado. “Com o passar dos 
anos, o rebanho da empresa pas-
sou a necessitar de um volume 
muito grande de touros para suas 
matrizes e tínhamos dificuldade 
em achar fornecedores de touros 
em quantidade e selecionados 
com características econômicas”, 
esclarece Luis Adriano Teixeira, 
coordenador de pecuária da em-
presa.

Na década de 1980, visando suprir essa 
demanda, a empresa implementou um 
programa de seleção. “Iniciamos o progra-
ma implementando o Índice de Seleção 
CFM, adotando critérios de seleção o peso 
ao desmame, o ganho de peso pós-desma-
ma, a avaliação de musculosidade, já que 
buscamos animais com melhor rendimen-
to de carcaça no abate e perímetro escrotal 
para melhorar a precocidade sexual das no-
vilhas de reposição”, destaca Luis Adriano, 
acrescentando que todos os animais são 
identificados por sistema interno de ras-
treabilidade e toda produção é controla-
da. Os dados coletados são processados 
pela Universidade de São Paulo (USP), por 
meio do Grupo de Melhoramento Animal 
e Biotecnologia (GMAB), da Faculdade de 
Zootecnia, onde são geradas as Diferenças 
Esperadas na Progênie (DEPs). 

Evolução na avaliação de animais

As formas de se avaliar os animais evo-
luíram muito. Antigamente a avaliação era 
baseada no julgamento visual, supondo 
que o que se via seria transmitido aos des-
cendentes. Daí surgiram os julgamentos e 
leilões de gado. A partir da década de 1960, 

os programas de seleção baseados nos 
conhecimentos da genética quantitativa 
e estatística foram conquistando espaço. 
Atualmente, a forma mais correta é a ava-
liação genética realizada por instituições 
específicas, onde os animais são avaliados 
pelo seu valor genético, ou seja, numa es-
timativa de quanto ele irá transmitir da 
característica desejada para sua progênie. 
Essas instituições coletam dados dos ani-
mais de várias fazendas, entre os quais pro-
dução (critérios de seleção) e genealogia 
(identificação dos pais, avós, bisavós etc.).

Nesse contexto, a Associação Nacional 
de Criadores e Pesquisadores (ANCP) tem 
se destacado com pesquisas e levantamen-
tos de dados que têm auxiliado criadores 
de todo o Brasil a investir corretamente 
no melhoramento de seus plantéis. “Nosso 
trabalho teve início ao identificarmos a ne-
cessidade de sistematizar as informações 
do rebanho brasileiro e disponibilizar esses 
dados para um amplo desenvolvimento 
genético entre os criadores das mais diver-
sas regiões. Essas informações são analisa-
das em modelos estatísticos e as chamadas 
Diferenças Esperadas na Progênie (DEPs) 
– ferramentas estatísticas que informam a 
fração da superioridade da progênie que se 
deve aos genes do reprodutor, para produ-
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zir animais mais produtivos e apropriados 
a determinado sistema de produção - são 
geradas e apresentadas nos chamados 
Sumários de Touros, com um ranking que 
mostra qual touro transmite a melhor ca-
racterística", ressalta Raysildo Lôbo, pre-
sidente da ANCP, acrescentando que a 
Associação atua em sistema de redes com 
universidades e consultorias privadas. “O 
Programa da Associação é complexo, tem 
muitas tecnologias, mas com aplicação 

Flash histórico

Segundo estudiosos, o melhoramento genético teve início com os 

trabalhos de Robert Bakewell (1725–1795), produtor inglês que propôs 

algumas práticas, fundamentadas no conhecimento empírico, para evo-

lução de raças de bovinos, ovinos e equinos, visando ao aumento de pro-

dutividade. 

Como ciência, pesquisadores apontam que o melhoramento ani-

mal surgiu com a descoberta das Leis da Herança, pelo monge austríaco 

Gregor Mendel.

Melhoramento genético em São Paulo

Na primeira década do século XX, o meio científico paulista começou 

a se preocupar com o melhoramento genético animal, o que levou a um 

grande esforço governamental, que culminou na fundação de diversas es-

tações experimentais públicas de seleção genética. 

muito grande. Além das DEPs, modelamos 
outras características do animal, como pre-
cocidade sexual e de acabamento, habili-
dade materna, velocidade de crescimento, 
não fugindo das características de cada 
raça, alinhando a experiência prática dos 
criadores com os estudos dos pesquisado-
res”. Os dados são colhidos, enviados para 
o Centro de Avaliação Genética e depois 
para os criadores, que são capacitados para 
utilizar bem as ferramentas. Desde o início 

deste ano, a ANCP está trabalhando 
com as DEPs genômicas.

Sobre a inclusão de pequenos 
produtores no universo do me-
lhoramento genético, Raysildo, 
que atuou por mais de 30 anos 
como professor e pesquisador no 
Laboratório de Genética Animal, 
da USP campus Ribeirão Preto, 
é um defensor da organização 
rural, que pode ser incentivada 
pelo poder público. “A Secretaria 
de Agricultura, por meio de seus 
órgãos de extensão rural e pes-
quisa, como é o caso da CATI e do 
Instituto de Zootecnia, seriam ex-
celentes parceiros para ampliar o 
acesso dos pequenos produtores 
às tecnologias disponibilizadas 
pela ANCP. Acredito que, organi-
zados, os pequenos produtores 
poderiam formar grupos nas suas 

regiões para integrar a Associação, o que 
facilitaria o acompanhamento técnico e 
a transferência de tecnologia”, salienta 
Raysildo, lembrando que a ANCP já possui 
alguns pequenos produtores em sua base 
de associados. “Temos alguns que possuem 
entre 10 e 30 animais, que estão integrados 
na nossa base de informações que abrange 
dois milhões de animais, podendo usufruir 
de todo o progresso genético, inclusive 
com base de dados disponibilizados de for-
ma on line. 

Para 2012, a Associação prepara o lan-
çamento de dois projetos que visam ao 
aprimoramento do trabalho desenvolvido. 
“Para que o melhoramento seja eficien-
te é preciso que se tenham informações 
de qualidade. Portanto, lançaremos um 
novo sistema de protocolos de avaliação, o 
Global G, em que definimos três patamares 
de atuação: G1 definindo a qualidade da 
informação; G2, o progresso genético e G3, 
a sustentabilidade genética – com grande 
efeito para a sustentabilidade ambiental.
Outra ação será a implementação de um 
curso à distância de especialização latu 
sensu, com preço acessível e currículo di-
ferenciado, abrangendo ensinamento ge-
nético, marketing e administração, visando 
atender técnicos e produtores que necessi-
tam de informação e formação nas diversas 
regiões do país, principalmente em locais 
distantes dos grandes centros".  

Com a criação, em 1965, do Departamento de Genética da USP – cam-

pus Ribeirão Preto, tiveram início os primeiros trabalhos de melhoramen-

to, com base em conhecimentos  da genética quantitativa e estatística.  

Durante a década de 1970 houve um grande avanço na área de inse-

minação artificial, mas  pouco na área de avaliação genética de touros. “O 

Ministério da Agricultura falava em melhoramento zootécnico, mas não 

em avaliação genética. Em 1980 fizemos um teste de avaliação genética 

com 10 touros, com teste de progênies, em parceria com a Central Lagoa 

da Serra e financiamento do Banco do Brasil. Esse trabalho gerou um tou-

ro excelente chamado Gin, pertencente a um produtor do município de 

Garça, na região de Marília”, relata Raysildo Lôbo.

Mas apenas no início dos anos 2000, as informações genéticas come-

çaram a ser valorizadas. “Em 2003, a maioria do sêmem provinha de 80% 

de animais sem avaliação. Hoje 95% dos animais têm avaliação genética, 

pois sem certificado genético é muito difícil comercializar o produto”, in-

forma o pesquisador.

Consumo e comercialização 
da carne bovina

Roberta Lage – Jornalista – CECOR/CATI

A carne bovina é bem apreciada 
pelos brasileiros, seja em co-
memorações ou no dia a dia.  O 

consumo per capita do País é de 39 kg/ano 
e há expectativa de que ele aumente. Essa é 
a visão divulgada no relatório “Perspectivas 
Agrícolas 2011-2020”, realizado em con-
junto entre a Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO) e a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Uma pesquisa divulgada em 2011 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) confirma que a carne bo-
vina é consumida por 49% dos brasileiros. 
Merece destaque também o fato de que o 
maior consumo de carne não está entre os 
25% mais ricos, mas na fração intermediá-
ria com rendimento per capita entre R$ 571 
e R$ 1.089. 

Estudiosos demonstram que, confor-
me a renda aumenta, as pessoas tendem 
a aumentar seu consumo, inclusive de pro-
teína animal, e a tendência é que a com-
pra de carne bovina aumente com esse 
crescimento da economia e da população 
mundial. Esse cenário indica não apenas 
aumento na demanda, mas também, au-
mento das exigências por qualidade.

Perfil e hábitos do consumidor

No Brasil, os estudos sobre as carac-
terísticas e preferências do consumidor 
de carnes ainda são incipientes. De fato, 
pouco se fez para detectar os gostos e as 
preferências desses consumidores. No en-
tanto, algumas pesquisas revelam que os 
consumidores demonstram preocupação 
com o bom estado físico aparente da car-
ne, com sua qualidade e seu frescor. São 
observadas a cor e a firmeza do produto. Já 
o fator preço fica em segundo lugar entre 

os critérios de escolha do produto. Há pre-
valência da compra da carne diretamente 
no açougue, onde se pode pedir o corte da 
maneira mais desejada pelo consumidor. 
Alguns consumidores também optam por 
comprar em bandejas com os cortes pron-
tos, desossados e embalados, buscando a 
praticidade e a facilidade no momento da 
compra.

De fato, os consumidores estão cada 
vez mais exigentes e questionam até as for-
mas de produção e de processamento das 
carnes.

Alta do preço da carne bovina

O preço não é fator determinante no 
momento da compra, no entanto foi pro-
tagonista nos últimos anos pelo seu alto 
valor. De acordo com pesquisa realiza-
da pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), entre agosto de 2006 

e julho de 2011, a carne bovina foi a que 
mais sofreu aumento. Em cinco anos, seu 
preço subiu 84,35%, contra um aumento 
de 72,31% do frango e 18,50% de suínos, 
enquanto a inflação neste período foi de 
29,7%.  Cortes bovinos de consumo popu-
lar, como acém, músculo e costela, subiram 
12,9%, 12,2% e 21,2%, respectivamente, 
nos supermercados no período. Os cortes 
bovinos mais caros, como picanha, alcatra 
e filé mignon, subiram, respectivamente, 
18,6%, 18,3% e 8,4%.

Em São Paulo, os preços subiram cer-
ca de 11% de outubro para novembro de 
2011, passando de R$ 8,4 o quilo, para pou-
co mais de R$ 9,3, nos produtos vendidos 
pelos frigoríficos para o varejo. No mesmo 
período do ano passado o salto foi ainda 
maior partindo de R$ 8,3 o quilo da carne 
bovina em outubro, para mais de R$ 9,9 
o quilo em novembro. De acordo com in-
formações do Sindicato das Carnes de São 
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Paulo esse aumento é decorrente do final 
do período de entressafra, que depende 
em grande parte da recuperação das pas-
tagens. 

“Os altos preços dos insumos para ali-
mentação animal, o clima adverso que pre-
judicou a safra de milho, a recomposição 
dos rebanhos e a dificuldade para a repo-
sição de animais  estão mantendo os pre-
ços da carne em níveis elevados em 2011”, 
explica Sidney Ezídio Martins, presidente 
da Comissão Técnica de Bovinocultura de 
Corte da CATI.

O relatório da FAO, citado no início des-
sa reportagem, também concluiu que os 
preços de algumas commodities agrícolas, 
como a carne bovina, vão continuar a subir 
cerca de 30% nos próximos dez anos, puxa-
dos pelo aumento do consumo e dos cus-
tos de produção e pela desaceleração do 
aumento da produtividade rural. De acor-
do com o estudo, em termos reais, os pre-
ços dos grãos forrageiros, milho entre eles, 
vão aumentar 20% na década entre 2011 e 
2020, enquanto os preços da carne bovina 
e de aves deverão subir 30%.

Açougues X Supermercados 

Apesar das altas nos preços, os consu-
midores não deixaram de consumir carnes, 
que são boa fonte de proteína, fósforo, fer-
ro e de vitaminas do Complexo B. “O con-
sumo é constante porque as pessoas têm 
o hábito de aproveitar todos os cortes e 
saborear a carne de várias formas, em chur-
rascos, assada, grelhada, cozida ou frita. Se 
determinado corte não fica bom em uma 
receita, elabora-se outra e a carne é man-
tida na refeição”, afirma Marcos Bassi, há 40 
anos no mercado de carne.

E é preciso pesquisar porque os preços 
divergem de acordo com o local. Comprar 
carne bovina no açougue é mais barato 
do que fazer a compra no supermercado, 
revela pesquisa divulgada em 2011 pela 
consultoria Informa Economics FNP, es-
pecializada em agronegócio, em parceria 
com a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe). 

Com base numa análise dos preços das 
carnes de boi, de janeiro de 2006 a dezem-
bro de 2010, na cidade de São Paulo, o estu-

do mostra, por exemplo, que o quilo 
de filé mignon custou, em média, 
R$ 4,28 a menos nos açougues que 
nos supermercados. De acordo com 
a pesquisa, incluindo o ano de 2011, 
o preço do filé mignon é 17% mais 
caro no supermercado. "O preço da 
carne bovina é superior nos super-
mercados porque esses estabeleci-
mentos podem ampliar a margem 
bruta em diversos cortes. Eles têm 
um público de maior renda", diz 
José Vicente Ferraz, da Informa.

A Associação Brasileira dos 
Supermercados (Abras) estima que 
as vendas de carne bovina caíram 
de 15% a 20% nas redes desde ou-
tubro de 2009, quando foi suspensa 
a cobrança de 9,25% de PIS e Cofins paga 
pelos frigoríficos nas vendas de carne. Essa 
mudança tributária, segundo a entidade, 
explica a diferença entre os preços pratica-
dos nos supermercados e nos açougues.

Carne brasileira no mercado externo

De acordo com a Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de Carne 
(Abiec) as exportações brasileiras de carne 
bovina somaram 913,6 mil toneladas no 
acumulado de janeiro a outubro deste ano, 
volume 15% menor que em igual período 
de 2010.

A perda de competitividade brasileira é 
efeito principalmente do real valorizado no 
primeiro semestre, que deixou mais caro o 
produto brasileiro e pelo aumento do con-
sumo interno no Brasil, que reduz a dispo-
nibilidade de ofertas para exportação. 

Exportações de São Paulo crescem 36%

De acordo com Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) apesar de não possuir o 
maior rebanho bovino do Brasil, São Paulo 
manteve a liderança na exportação da car-
ne bovina brasileira em 2010. 

  O Estado, que conta com um grande 
parque industrial para o abate e processa-
mento da carne, além de uma boa estrutura 
logística de exportação, respondeu por 40% 
de toda carne embarcada para o mercado 
externo no ano passado. Levantamento 

realizado pela Scot Consultoria, com base 
nos dados do MDIC, mostra que a carne bo-
vina foi o quarto item mais exportado pelo 
Estado, com representatividade de 2,3% do 
faturamento de todas as vendas externas 
paulistas. O produto ficou atrás dos resulta-
dos com as exportações de açúcar (16,5% 
do total considerando açúcar bruto e saca-
rose), aviões (5,8% do total) e automóveis 
(2,42% de todas as exportações). 

  Na comparação com o resultado de 
2009, as exportações de carne bovina de 
São Paulo cresceram 36%.

“Em relação ao mercado interno, a 
maior expansão brasileira ocorreu de 2009 
para 2010, que foi quando o consumo per 
capita do Brasil aumentou cerca de 12,5%. 
Este ano é previsto um incremento de 
3,0%, que tende a declinar a partir de 2012 
para um crescimento de1,0% ao ano”, avalia 
Sidney Ezídio Martins, da CATI.

Para que o mercado continue em 
movimento e os pecuaristas conquistem 
mais espaços são necessários cuidados 
e estratégias. “Apurar e conhecer bem os 
custos de produção, deixá-los abaixo do 
valor de mercado, investir em tecnologia 
e apresentar padronização, volume, cons-
tância e sanidade são ações fundamentais 
desde a produção até o mercado”, suge-
re Bruno de Jesus Andrade, zootecnista 
do Departamento Técnico da Associação 
Nacional dos Confinadores (Assocon).

Confinamento: valor 
agregado na época de 
seca Cleusa Pinheiro – Jornalista – CECOR/CATI

O sistema de confinamento tem 
aumentado em São Paulo, 
garantindo, em várias regiões, 

animais com peso ideal para o abate. 
Pesquisa realizada pelo site Beef Point 
indica que o Estado concentra 28% de todas 
as estruturas de confinamento do Brasil. 
“O confinamento envolve maiores riscos 
e maior capacidade gerencial, mas está 
aumentando com a entrada de grandes 
agropecuárias e frigoríficos na atividade. 
Este movimento tem sido facilitado 
pela disponibilidade de subprodutos 
da agroindústria utilizados no sistema”, 
esclarece Sidney Ezídio Martins, presidente 
da Comissão Técnica de Bovinocultura de 
Corte da CATI, ressaltando que a utilização 
do confinamento permite elevar o ganho 
de peso em períodos do ano – inverno ou 
seca –, nos quais os ganhos a pasto seriam 
pequenos ou até negativos, antecipando a 
idade de abate dos animais e diminuindo a 
entressafra. 

Segundo Bruno de Jesus Andrade, zoo-
tecnista da Associação dos Confinadores 
do Brasil (Assocon), o sistema tem muitas 
vantagens. “Entre as principais vantagens 
econômicas destacam-se a produção pa-

dronizada de animais, em média a qualida-
de da carcaça é melhor que as dos animais 
terminados a pasto, e economia no tempo 
de produção”.

Em São João de Iracema, município per-
tencente à CATI Regional General Salgado, 
a Fazenda São Paulo (FSP), integrante do 
Grupo APB, faz parte dessa estatística de 
avanço do confinamento no Estado. “O 
confinamento é uma excelente ferramen-
ta de manejo e tem garantido ótimos re-
sultados na engorda, no período de seca. 
Enquanto os animais que ficam no pasto 
tendem a perder peso pela menor dispo-
nibilidade de alimentos, os confinados têm 
bem-estar garantido”, salienta o eng.º agr.º 
Rafael Zonzini Mates da Costa, gerente de 
produção das fazendas do Grupo, dizendo 
que, atualmente a FSP atua no segmento 
de recria e engorda. “Adquirimos animais 
entre 15 a 20 meses, em fazendas e leilões 
realizados em vários estados. Ao chegarem 
são tratados a pasto e a partir de junho são 
encaminhados para o confinamento”.

Além desse trabalho com seu próprio 
plantel, a FSP presta serviço de BoiTel . “Para 
alguns produtores que não possuem um 
rebanho muito grande, o sistema é mais 

viável e menos dispendioso do que im-
plementar uma estrutura que tem um alto 
custo inicial, requer bastante mão de obra, 
aquisição de maquinários e instalação de 
cochos, curral e fábrica de ração”, esclarece 
o agrônomo, destacando que os animais 
hospedados são tratados com alimentação 
balanceada até o período de abate, me-
diante pagamento de diária.

A Fazenda tem no tripé planejamento, 
gestão e tecnologia o segredo do sucesso. 
“Sem profissionalismo não é possível se 
manter no mercado, principalmente diante 
dos altos custos de produção e do assédio 
de outras culturas como a cana. Mas com 
investimento em tecnologia, a pecuária de 
corte tem rentabilidade comparável a de 
outras atividades”, ressalta o proprietário 
do Grupo, Anselmo Paulo Bellodi, enfati-
zando outra vantagem do sistema: a pos-
sibilidade de aumentar o giro de animais 
e o capital. “Utilizamos uma ração com vo-
lumoso mais concentrado. Os animais en-
tram no confinamento com cerca de 400kg 
(cerca de 13,5 arrobas), e saem com aproxi-
madamente 520kg (cerca de 18,5 arrobas). 
O ganho de peso diário chega em média a 
1,3kg, o que resulta em otimização da co-
mercialização”.

A base do rebanho da FSP é formada 
pela raça Nelore – com animais de qualida-
de econômica e bom rendimento de carca-
ça –, mas também tem animais das raças 
Angus, Red Angus e Brahman. Do rebanho 
de 4.500 cabeças, cerca de 3.500 foram 
confinadas neste ano. 

Comercialização. A fazenda se en-
contra na lista Trace (anuário que indica as 
propriedades aptas a exportar para a União 
Européia) e os animais são comercializados 
com frigoríficos que fazem a exportação. 
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Rafael Zonzini, gerente de produção do Grupo APB, Anselmo Paulo Bellodi , presidente do 
Grupo APB, e Sidney Ezídio Martins, diretor da CATI Regional General Salgado

Açougue é o principal ponto de comercialização

D
iv

ul
ga

çã
o



 39 ׀ Casa da Agricultura Casa da Agricultura ׀ 38

Até o século 18, o rebanho bra-
sileiro era formado por animais 
mestiços de raças européias tra-

zidos pelos portugueses, que eram muito 
suscetíveis às doenças tropicais e pouco 
produtivos quando manejados extensiva-
mente. A história mudou quando alguns 
pecuaristas pioneiros foram à Índia em 
busca de raças zebuínas, rústicas e produ-
tivas, adaptadas às condições de manejo 
extensivo, a pasto, sob condições adversas 
próprias dos trópicos. “A introdução das 
raças zebuínas e sua mestiçagem com as 
raças taurinas permitiram a grande expan-
são do rebanho que se verificou no século 
20”, conta Sérgio Savastano, zootecnista da 
Divisão de Extensão Rural da CATI.

Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento: mais de um século de 
atuação na área de produção animal

As bases técnicas da pecuária paulista 
foram lançadas pelo Governo Estadual em 
1905, com a contratação de pesquisadores 
europeus para atuarem no recém-criado 
Posto Zootécnico Central, na Móoca (trans-
ferido em 1929 para o Parque da Água 
Branca). Em 1909, já eram realizadas as 
primeiras seleções de Gado Caracu, na 
Fazenda de Seleção do Gado Nacional, em 
Nova Odessa. Após a criação do órgão cen-
tral foram instalados Postos de Monta em 
diversas regiões do Estado, para os quais 
foram trazidos reprodutores importados 
de diversas espécies e raças, destinados ao 
melhoramento genético das raças “criou-
las”, de baixa produtividade, estabelecidas 
em São Paulo. 

Após reestruturação na área zootéc-
nica surgiu o Departamento da Produção 
Animal, que em 1970 foi transformado em 
Instituto de Zootecnia (IZ), com diversas 
estações experimentais, para gerar suporte 
científico aos sistemas de produção animal 
mais eficientes nas condições tropicais. Na 

Estação Experimental de Sertãozinho, por 
exemplo, promoveram-se provas de ganho 
de peso e outras avaliações de desempe-
nho para selecionar reprodutores bovinos 
de corte. 

A CATI complementou a atuação da 
Secretaria de Agricultura no campo da pes-
quisa, desenvolvendo igualmente um in-
tenso trabalho de extensão rural e fomen-
to, priorizando ações de sanidade animal, 
melhoramento genético e de manejo de 
pastagens. 

Leilões e exposições

Outra ação da Secretaria muito impor-
tante para a expansão da pecuária em São 
Paulo foi a realização de leilões e exposi-
ções de animais em diversas regiões. “Os 
leilões do Estado foram muito importantes 
para a disseminação da genética melhora-
dora para os pequenos produtores, tanto 
das raças de corte como das raças leiteiras”, 
ressalta José Carlos Prata Cunha, produtor 
de gado de elite e responsável pela Central 
VR.

Esses eventos tiveram início na déca-
da de 1970. “Participavam das Exposições 
Regionais e da edição estadual realizada 
no Parque da Água Branca, criadores de 
bovinos (raças de corte e leite), bubalinos, 
equinos, caprinos, ovinos e suínos. O títu-
lo obtido nas exposições valorizava o ani-
mal, incentivando o produtor a fazer uma 
seleção cada vez mais criteriosa do seu 
plantel”, conta Ypujucan Caramuru Pinto, 
diretor  do Departamento de Comunicação 
e Treinamento da CATI que, por muitos 
anos atuou nesses eventos. "Os bovinos lei-
loados individualmente ou em lotes, eram 
registrados, com controle genealógico rea-
lizado pelas associações credenciadas pelo 
Ministério da Agricultura".

Além de favorecer o acesso ao melho-
ramento genético dos animais, outro fator 
importante para o sucesso dos leilões foi a 

abundante oferta de crédito rural destina-
da à aquisição de reprodutores e matrizes.

Pastagens formadas por sementes: 
grande contribuição da CATI para a 

expansão da pecuária de corte

Atualmente, o Brasil detém o segundo 
maior rebanho bovino do mundo e figu-
ra entre os principais players mundiais na 
produção de carne. Esse cenário, contudo, 
é relativamente recente. Pesquisadores 
estimam que, à época do Descobrimento, 
somente 5% do território brasileiro eram 
ocupados com vegetação típica de pasta-
gens, como os pampas e os campos limpos. 
“Os grandes biomas eram formados por ve-
getação florestal ou de cerrado, especial-
mente junto da região litorânea pela qual 
se iniciou a colonização. Nessas áreas de 
vegetação densa, o processo de antropiza-
ção (incorporação das áreas naturais à pro-
dução agropecuária) iniciava-se pela extra-
ção da madeira de valor comercial e pela 
produção de lenha e carvão. Depois, a bio-
massa restante era queimada e a terra, as-
sim fertilizada e desimpedida, era utilizada 
com cultivos agrícolas perenes ou anuais, 
até que sua fertilidade se esgotasse. Então, 
eram transformadas em pastagens de bai-
xa produtividade ou simplesmente aban-
donadas, em um cenário completamente 
desfavorável à pecuária bovina de corte. As 
fazendas eram eminentemente agrícolas e 
os bovinos eram ‘o mal necessário’, criados 
como animais de tração”, explica Savastano.

Além da introdução das raças zebuí-
nas, outro pilar fundamental da pecuária 
de corte brasileira foi a expansão territorial 
das pastagens. Apesar da diversidade da 
flora brasileira, são poucas as gramíneas 
forrageiras consideradas nativas. A grande 
maioria das espécies existentes nas pasta-
gens brasileiras é de origem africana. Na 
época da colonização, elas chegaram a 
bordo dos navios negreiros, onde a forra-
gem era usada como cama para acomodar 

Pecuária de Corte: Breve Histórico 
e a Atuação da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Cleusa Pinheiro – Jornalista CECOR/CATI

Em Guararapes, município pertencente 
à CATI Regional Araçatuba, o produtor 
Reinaldo César Batistela, proprietário da 
Estância Dois Irmãos, tem a vida envolvida 
pela pecuária de corte. “Sempre gostei da 
atividade. Iniciamos de forma modesta no 
final década de 1990, com poucas cabeças 
e uma grande dificuldade para manter o 
peso dos animais na época da seca. Foi um 
começo difícil”, diz o produtor.

Com poucos recursos, o produtor cons-
truiu uma pequena estrutura com cochos 
e deu início a um sistema de confinamen-
to. Com os bons resultados obtidos, saiu 
em busca de financiamento para ampliar 
a estrutura, que hoje conta com galpão e 
fábrica de ração, cocho com cobertura para 
aumentar o bem-estar dos animais e equi-
pamentos diversos.

Junto com os filhos, Lilian e Pedro, que 
têm formação universitária, mas optaram 
por trabalhar na propriedade, o produtor 
investiu em tecnologia e e atua na engor-
da de animais próprios e de terceiros, em 
parceria no sistema BoiTel. “Trabalhar em 
família é um incentivo a mais, pois todos 
têm o mesmo objetivo e cuidado. Juntos 
cuidamos de cerca de 1.600 animais, com 
seis alimentações diárias. Com esse inves-
timento em tecnologia, tivemos a certeza 

Sítio Dois Irmãos: confinamento 
garantiu a permanência na 

atividade

de que a pecuária de corte é viável para os 
pequenos e médios produtores”.

Um diferencial no trabalho da família 
Batistela, que tem apresentado resultados 
muito positivos na engorda dos animais 
é a realização de uma pré-mistura do 
concentrado, que fica mais homogêneo. 
“Investimos em um equipamento que faz 
uma pré-mistura do concentrado, antes de 
ser colocado no vagão misturador, onde 
também é acrescentado o volumoso. Esse 
maquinário, que tem uma balança digital 
acoplada, também indica a quantidade 
correta de alimento a ser adicionado para 
cada distribuição diária; com isso não 
há desperdício. Quanto à pré-mistura, 
a vantagem está no fato de que evita a 
desuniformidade de engorda entre os 
animais, pois todos comem a mesma 
quantidade de concentrado e volumoso”. 

Apesar de o cenário da pecuária de 
corte, principalmente no 
diz respeito à rentabilidade, 
não estar muito favorável 
atualmente, o produtor é 
firme ao dizer que continuará 
investindo na atividade.“Sou 
um apaixonado. Mesmo com 
o momento de lucro baixo, 
acredito na pecuária como 
atividade que gera qualidade 
de vida no campo”, salienta o 
produtor.

A pecuária de corte na região de Araçatuba

Segundo o diretor da CATI Regional Araçatuba, Cláudio Antônio Baptistella, a bovi-
nocultura de corte é a segunda atividade em valor da produção agropecuária da região, 
ocupando uma área de mais de 200 mil hectares. “Araçatuba é conhecida como a terra 
do Boi Gordo, mas nos últimos anos, a pecuária tem cedido espaço para a cana, que tem 
apresentado melhor rentabilidade. Além disso, por conta de nossa condição climática, a 
alimentação do gado no pasto, na época da seca, é muito difícil, exigindo uma estraté-
gia de suplementação para esse período”.

Cláudio destaca que somente com a adoção de tecnologias e planejamento da ali-
mentação na seca – para o qual o confinamento é um das melhores estratégias, será 
possível melhorar a rentabilidade, fixando o produtor na atividade. “Recentemente, a 
CATI elaborou um diagnóstico sobre a bovinocultura de corte, que servirá de base para 
a implementação de uma ação específica de suporte técnico para que os produtores 
tenham eficiência e rentabilidade na produção. Outra ação importante da instituição é 
a parceria com Unesp, que está realizando estudos sobre boas práticas sanitárias para o 
rebanho, pois sem sanidade não é possível acessar o mercado”.

Sobre o confinamento, Baptistella ressalta que, apesar do alto custo de implantação, 
o ganho de peso dos animais, acelerando a terminação dos mesmos, e a possibilidade 
de descanso das pastagens para sua recuperação são fatores que fazem do confina-
mento uma etapa estratégica dentro do sistema de produção da pecuária na região, 
compensando o investimento.
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Reinaldo Batistela e os filhos Lilian e Pedro comemoram os 
bons resultados obtidos com o confinamento
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os escravos. “Descartados na chegada aos 
portos, os colmos acabaram servindo de 
mudas para a multiplicação dessas gramí-
neas. Assim é que, por muito tempo, pre-
valeceram espécies cuja propagação é usu-
almente feita por meio de mudas, como 
os capins guiné, pangola, angola, quicuio, 
jaraguá, gordura e outros. Todavia, tal pro-
cesso de formação de pastagens a partir de 
mudas era caro e demorado, restringindo a 
formação das pastagens em nosso meio”, 
conta Savastano.

O predomínio do uso de mudas para a 
formação de pastagens alterou-se quando 
a CATI lançou, na década de 1970, o Método 
CATI de Formação de Pastagens que se 
caracterizava pela proposta pioneira de 
utilização de sementes, o que gerou uma 
revolução na formação de pastagens em 
São Paulo e depois em outros estados bra-
sileiros. A espécie forrageira inicialmente 
recomendada para esse manejo foi o capim 
colonião, depois foram introduzidas outras 
espécies propagadas por sementes, como 
as setárias, o rhodes e, sobretudo, as bra-
quiárias, que se tornaram a principal base 
de formação das pastagens brasileiras. Em 
publicação de 1978, editada pelo CECOR,  
os engenheiros agrônomos Adibe Jorge 
Roston e Jorge Kuhn Neto, do Programa 
de Zootecnia do Centro de Orientação 
Técnica da Instituição, descreveram as ba-
ses do método. “O Método CATI consiste 
em estabelecer uma cultura de gramíneas 
por meio do plantio mecânico, colocando a 
semente no solo junto ao adubo fosfatado. 
Esse método permite a formação de pasta-
gens de gramíneas solteiras ou consorcia-
das com leguminosas em 60 a 90 dias após 
o plantio de colonião. Entre as vantagens 
destacam-se grande economia de tempo e 
mão de obra sobre o processo tradicional 
com mudas, no qual o pecuarista gasta de 
2 a 3 anos para formação do pasto”.

Além da introdução do uso de semen-
tes, o Método CATI propunha uma grande 
transformação no manejo das pastagens. 
“Naquela época, a degradação era con-
sequência não somente do mau manejo, 
mas também da baixa fertilidade do solo, 
pois ninguém cogitava corrigir e adubar as 
terras ocupadas com pastagens. Neste pro-
jeto foram sistematizadas informações e 
técnicas de manejo ligadas à recuperação, 
ao melhoramento, à renovação, à reforma 
e à formação das pastagens,” esclarece o 
eng.º agr.º Carlos Alves Pereira, que fez 

parte do grupo de implementação do mé-
todo, acrescentando que análise de solo, 
correção do solo com calcário e reposição 
de macro e micronutrientes; construção 
de terraços; controle de plantas não dese-
jáveis; utilização de adubação nitrogenada 
em cobertura e de leguminosas, adotadas 
conjuntamente, foram algumas das reco-
mendações preconizadas aos produtores.

A introdução de uso de sementes re-
duziu significativamente o custo de forma-
ção e acelerou a expansão das pastagens. 
Áreas esgotadas para a agricultura, ao invés 
de serem abandonadas, puderam ser facil-

mente transformadas em pastagens, a um 
custo viável. “No Brasil Central e em outras 
áreas de fronteira agrícola, adotou-se o 
modelo de ‘colonização pela pata do boi’, 
em que a exploração pecuária passou a ser 
preferida como a pioneira nas áreas recém-
-desmatadas, as quais, somente após ‘des-
bravadas’ ao longo de um ciclo pecuário, 
eram então destinadas ao cultivo agrícola”, 
informa Sérgio Savastano. 

Os novos conceitos reunidos no 
Método CATI mudaram a formação de pas-
tagens no Brasil, tornando-se a base do que 
é feito na atualidade.

Alberto Alves Santiago: vida dedicada ao 
conhecimento da Raça Zebu

Aos 13 anos, o menino foi levado pelo pai para ver a inauguração do Parque da Água 
Branca, órgão da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, em São Paulo. Ao ver a 
exposição de animais, decidiu: "um dia 
vou trabalhar aqui". O ano era 1929.

Hoje, aos 95 anos, Alberto Alves 
Santiago, com os olhos úmidos e o sorriso 
de menino que ganhou o presente espe-
rado, relembra os 50 anos que trabalhou 
na Secretaria de Agricultura, onde foi um 
dos fundadores e o primeiro diretor geral 
do Instituto de Zootecnia. “Em 1934 entrei 
na faculdade de Agronomia da Esalq, em 
Piracicaba. Em 1938 me formei e no início 
de 1939 já estava trabalhando no Parque”, 
conta o engenheiro agrônomo e zootec-
nista.

A paixão declarada desde a infância se concretizou em uma vida dedicada ao conheci-
mento dos bovinos. Durante sua vida funcional, Alberto Santiago computa 106 trabalhos 
realizados, incluindo estudos, conferências, palestras, teses, relatórios e livros – num total 
de 16 –, que segundo o autor, são o seu maior legado para o segmento. “De tudo o que fiz 
na vida, colocar no papel o conhecimento aprendido em anos de observação e trabalho 
com a pecuária, dentro e fora do Brasil, é o meu maior orgulho. O que adianta ter muito 
conhecimento se não é para dividir com os outros?”, questiona o agrônomo do alto da 
sabedoria adquirida em anos de trabalho intenso, junto com produtores e pesquisadores 
interessados na expansão da pecuária de corte brasileira.

Entre os principais títulos de Santiago, destaque para a Epopéia do Zebu, O Nelore, o 
Zebu – sua História e Evolução no Brasil, e Pecuária de Corte no Brasil Central, livros escritos 
entre as décadas de 1950 e 1960, que até hoje são consultados e fazem parte das principais 
bibliotecas do setor.

Pioneiro no serviço de registro genealógico, Santiago integra o conselho técnico de 
diversas entidades nacionais e internacionais. Por conta de suas pesquisas, tem-se à dispo-
sição informações históricas relevantes sobre o início da pecuária no Brasil, inclusive com 
a constatação de que algumas rêses foram importadas da costa do Malabar, no sudoeste 
da Índia, em 1813. Seus estudos também proporcionaram uma divisão histórica no estudo 
da pecuária brasileira.

Exemplares de seus livros podem ser encontrados nas Bibliotecas do Instituto de 
Zootecnia, em Nova Odessa (SP) e da Esalq/USP, em Piracicaba (SP).

Karvadi: Lenda do Setor 

O touro nelore Karvadi, morto há mais de 35 anos e cuja herança genética se encontra em aproximadamente 80% das principais linha-
gens do rebanho bovino brasileiro, foi importado da Índia na década de 1960, pelo pecuarista Torres Homem Rodrigues da Cunha, um dos 
nomes mais importantes da pecuária nacional. “Karvadi imprimiu peso, ossatura e todas as boas características raciais: aprumos corretos, 
umbigo corrigido, pelagem firme e extraordinária pureza racial”, destaca José Carlos Prata Cunha, filho de Torres Homem, acrescentando: 
“A seleção VR teve início em 1914, quando meu avô Vicente Rodrigues (VR) comprou 14 novilhas. Ele sempre se preocupou em reunir ani-
mais de origem importada, com procedência comprovada. Na década de 1930 adquiriu, de uma só vez, 600 matrizes Nelore. Na década de 
1950, o nome VR já se firmava como um dos melhores rebanhos da raça Nelore no país, disseminando a qualidade que minha avó, Olinda 
Arantes Cunha, na sucessão do vovô, também se esmerou em preservar”.

No entanto, foi na década de 1960 que a marca VR assegurou a posição que mantém até hoje dentro da raça. “Dois especialistas foram 
enviados por Torres Homem a Índia: o veterinário José Deutch e José da Silva, o “Seo” Dico, profundo conhecedor de zebu. “O Dico conhe-
cia muito de gado e isso faz muita diferença na hora de apartar o melhor, quando a condição nutricional não é boa, como é o caso da Índia. 
Escolher o magro como cabeceira é para quem conhece de Nelore”. 

Com os olhos voltados para o futuro, Torres Homem inaugurou, em 1968, o primeiro laboratório nacional de congelamento de sêmen, 
localizado na Chácara Zebulândia, em Araçatuba (SP), a fim de garantir para o futuro a qualidade do melhor Nelore, por meio de insemi-
nação artificial. A marca VR foi pioneira pela grande demanda da genética da importação de 1962, considerada um marco para a pecuária 
brasileira. “O grande desenvolvimento da pecuária, após a importação de 1962, se deu pela grande qualidade dos animais importados. 
Veio o Karvadi, tetracampeão Indiano e supercampeão Nelore da Ásia e outros animais, que mudaram para sempre o curso da história do 
Nelore no Brasil”, enfatiza José Carlos.

Curiosidade sobre o Nelore

Entre os zebuínos no Brasil, o destaque é a raça Nelore (na Índia seu nome é Ongole), que abrange cerca de 80% do rebanho brasileiro. 
Outras raças zebuínas que foram introduzidas no Brasil foram Gir, Guzerá, Indubrasil, entre outras. Em 1878, Manoel Ubelhart Lemgruber 
comprou um lote no jardim zoológico de Hamburgo. A seguir, passou a encomendar animais diretamente da Índia por empresas espe-
cializadas no fornecimento de animais para circos e zoológicos. Mais tarde, entre 1900 e 1920, os próprios brasileiros começaram a buscar 
Ongole na Índia, escolhendo os melhores e reservando-os na província de Nelore, antes do embarque. Daí surgiu o nome Nelore para 
esse gado, ou seja, o gado Nelore era o ‘Ongole destinado aos brasileiros’, que ficava na província de Nelore enquanto aguardava o navio. 
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Aconteceu
Aprovados em concurso tomam posse

No início de outubro, o governador 
do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
autorizou a contratação para o cargo de as-
sistente agropecuário. São 108 agrônomos, 
39 veterinários e três zootecnistas que de-
verão atuar nas áreas de assistência técnica 
e extensão rural nas diversas regiões do 
Estado de São Paulo.

Encontros definem propostas para 
cadeias produtivas 

Com o tema “Leite é Saúde” aconteceu 
no final de setembro, em Colina, o quinto 
encontro sobre Plano de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, que reuniu autorida-
des, produtores rurais, representantes de 
Conselhos Regionais e Municipais, sindica-
tos, cooperativas, pesquisadores e exten-
sionistas de 150 municípios para debater, 
além da cadeia produtiva do leite, as de 
café, olericultura, seringueira e citricultura, 
e culminou com a elaboração de projetos 
de curto, médio e longo prazos.

 Esse mesmo encontro aconteceu em 
Piracicaba, no final de outubro, com o tema 
“Integrando as Universidades” e reuniu 159 
municípios para debater as cadeias produ-
tivas de bovinocultura de corte e leite, ca-
feicultura, olericultura e fruticultura. 

Os Encontros são uma promoção 
da APTA e da  CATI. Foram sete eventos 
nos mesmos moldes. O primeiro foi em 
Assis, depois em Votuporanga, Presidente 
Prudente, Capão Bonito, Colina, Piracicaba 
e o último em Pindamonhangaba, que 
proporcionou integração com a iniciativa 
privada.

Política pública paulista beneficia 
agricultura familiar

Estimular a produção e garantir a 
comercialização dos produtos da agri-
cultura familiar são os principais objeti-
vos do Programa Paulista da Agricultura 
de Interesse Social – PPAIS, criado pelo 
Governo do Estado, por meio da Lei 14.591, 
publicada no Diário Oficial de 15 de outu-
bro de 2011. 

O PPAIS prevê que no mínimo 30% do 
valor gasto para alimentação em hospitais, 
presídios, escolas, instituições de amparo 

Suzete Rodrigues – Jornalista - Assessoria de Imprensa/CATI

social e outras entidades públicas sejam 
adquiridos da agricultura familiar, por meio 
de compra direta, mediante chamada pú-
blica. O teto para compra de alimentos in 
natura ou manufaturados por família é de 
R$ 12 mil ao ano e será reajustado anual-
mente com base em estudos da comissão 
gestora.

Indicação geográfica é opção para 
cafeicultores

No dia 20 de outubro, Piraju sediou en-
contro que reuniu produtores rurais, estu-
dantes e empresas do setor agropecuário. 
Foi a décima terceira edição do Encontro 
Regional de Cafeicultores, organizado e    
realizado pela Casa da Agricultura de Piraju 
e CATI Regional Ourinhos em parceria com 
o Sebrae/SP, contando com o apoio de di-
versas empresas. 

Foram abordados detalhes do processo 
de indicação geográfica e denominação de 
origem, ferramentas já utilizadas por ou-
tras cadeias produtivas, visando melhorar 
a competitividade e agregar valor aos pro-
dutos oriundos do agronegócio brasileiro. 

CATI participa da Feileite

A CATI esteve presente durante a 5.ª 
Feira Internacional da Cadeia Produtiva do 
Leite, que aconteceu entre 31 de outubro 
e 4 de novembro no Centro de Exposições 
Imigrantes, em São Paulo.

Durante o evento a CATI divulgou o 
Projeto CATI Leite, desenvolvido em todo 
o território paulista com a missão de pro-
mover o desenvolvimento sustentável da 
atividade leiteira. 

CATI e Fibria realizam segundo módulo 
de curso sobre solos 

 No período de 7 a 10 de novembro 
aconteceu o segundo módulo do curso 
de capacitação em pedologia aplicada à 
utilização sustentável agropecuária, que 
abordou enquadramento em classes de ca-
pacidade do uso do solo e seus respectivos 
manejos. 

O primeiro aconteceu entre 18 e 21 de 
outubro e deu enfoque na classificação 
e tipos de solos. Foram treinados 47 téc-
nicos da CATI e três da Fibria envolvidos 
no Programa Poupança Florestal, implan-

tado nas regiões de Bragança Paulista e 
Pindamonhangaba, que tem por objetivo 
promover regionalmente o desenvolvi-
mento econômico, social e ambiental de 
maneira sustentável.

CATI completa 44 anos de assistência ao 
agricultor familiar

A CATI comemorou, entre os dias 30 
de novembro e 1.º de dezembro, seu 44.º 
aniversário, com diversas atividades: pales-
tras sobre “Biodiversidade: Conservação e 
Restauração” e “Saúde por inteiro: qualida-
de de vida e o cuidar”. Além disso, os visi-
tantes puderam conferir a Mostra de Artes, 
na qual funcionários expuseram artesana-
tos, trabalhos em madeira, pinturas e foto-
grafias; a Feira do Verde, que comercializou 
mudas de frutíferas silvestres e florestais 
nativas com qualidade e preços acessíveis. 

Dia Nacional do Extensionista

No dia 6 de dezembro, comemora-se 
o Dia Nacional do Extensionista Rural. Essa 
data foi criada por meio da Lei 12.366, no 
dia 3 de março de 2011, pelo Congresso 
Nacional, como reconhecimento ao profis-
sional que atua diariamente junto ao agri-
cultor, buscando promover uma agricul-
tura social e economicamente produtiva e 
com sustentabilidade.

A primeira instituição de extensão ru-
ral do Brasil foi criada há quase sessenta 
anos, em Minas Gerais. No Estado de São 
Paulo essa atividade foi dinamizada com a 
criação da CATI, há 44 anos, e que vem se 
transformando para melhor atender às de-
mandas reais das comunidades rurais pau-
listas, com estratégias para consolidar o de-
senvolvimento rural de forma sustentável.  
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