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A Revista JC Maschietto completa,
com esta edição, seu 4º ano de existência, devendo ultrapassar a casa dos 30
mil exemplares de tiragem. A publicação
direciona-se a pecuaristas das mais diferentes regiões e perfis (corte/leite, tamanho, raças, níveis de tecnificação), além
de profissionais da área, pesquisadores,
imprensa especializada, instituições de
ensino e canais de venda e distribuição,
entre outros.
Seu propósito fundamental é apresentar-se como um fórum de discussão e
divulgação de técnicas e temas de interesse da cadeia produtiva da pecuária. E,
a julgar pela repercussão gerada nestes
primeiros anos de existência, nos parece
que este propósito vem sendo atingido
em sua plenitude.
Afirmamos isto com a humildade de
quem se sabe apenas parte de um processo generalizado de busca por modernização e eficiência da atividade pecuária
e com a profunda e sincera gratidão para
com aqueles que colaboraram, neste período, com conteúdos para a construção
da revista, sem os quais este projeto não
sairia da prancheta (não citamos aqui os
nomes porque são muitos – mais de 30
colaboradores – e o espaço é curto, mas
havendo interesse você pode fazer o download das edições anteriores acessando www.jcmaschietto.com.br).
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A edição que você tem em mãos também
não foge do desafio de abordar e debater
assuntos que, em maior ou menor grau,
vêm constando de forma destacada da
pauta de discussão dos pecuaristas brasileiros nos últimos anos. Temas como o
da página ao lado, assinado por Alexandre L. Mendonça de Barros, que logrou,
no exíguo espaço disponível, dissecar o
atual momento e traçar cenários para o
setor a partir de elementos macro e micro-econômicos. Ou ainda os projetos
“Corol Beef” e “Captar Agrobusiness”,
que ilustram a importância de não se
conformar com um pretenso “determinismo” que prega que os atuais níveis de
retorno e de “comoditização” do setor
são um fato inexorável - os dois casos
demonstram que enfrentar o desafio de
integrar a cadeia e agregar valor à produção é não só necessário como possível!

Procuramos trazer também, como não
poderia deixar de ser, assuntos técnicos,
como as conseqüências do clima para
a atividade pecuária, em texto escrito a
seis mãos por Ricardo C. Goulart, Nilson Villa Nova e pelo Prof. Moacyr Corsi
(este último, aliás, vem acumulando créditos de gratidão conosco, colaborando
para o enriquecimento da revista em
todas as suas edições). Ou a crise da
aftosa no MS, comentada pelo Gilmar
Curioni que, da posição privilegiada de
empresário de distribuição de insumos
no estado, analisa os impactos econômicos e sociais e propõe caminhos para
evitar futuros percalços. Ou ainda o texto de Rodrigo Amorim Barbosa sobre
o “mistério” da morte da braquiária que
vem assustando e trazendo prejuízos
para pecuaristas, principalmente nas regiões ao norte do Brasil.
Esta edição foi contemplada também
com a contribuição do Prof. Adilson
Aguiar, que trata com propriedade (acadêmica e prática) do diferimento de pastagens para reservas futuras de forragem
e de Paulo D. Junqueira, engenheiro
agrônomo e advogado, que aborda um
tema explosivo e atual: o direito agrário e
os critérios de cálculo de produtividade
da terra.
E, finalizando, a publicação contou com
projeto gráfico assinado por Peter Cheng,
que procurou desenvolver um layout que
preservasse o equilíbrio visual e o prazer
e leveza da leitura. Acreditamos que ele
foi feliz nesta empreitada.
Enfim, gostaríamos de agradecer a todos os que tornaram possível mais esta
edição e deixar registrada nossa crença
no desenvolvimento da pecuária no Brasil, tendo como premissa a busca por
produtividade e eficiência.
Afinal, como disse o Deputado Federal
Xico Graziano em seu texto publicado
na edição anterior desta revista, “...não
há no mundo nenhum lugar melhor para
produzir carne bovina que o Brasil. E os
nossos concorrentes sabem disso!”.

Boa leitura.

03
Clima e pecuária
04
Morte das
braquiárias06
Leguminosas nas
pastagens
07
Modelos de
08
produção pecuária
Diferimento de
10
pastagem
Perspectivas de
mercado

11

Direito agrário e
produtividade

Impactos da febre
aftosa

12

13
14
Feicorte/Frases
Programa de
melhoramento na
ESALQ

Você sabia.../
Curtas

15

Expediente

Revista SEMENTES JC MASCHIETTO
Rua Itápolis, 140
Vila Santa Cecília - Penápolis/SP
CEP: 16300-000 - Tel: (18) 3652-1260
contato@jcmaschietto.com.br
www.jcmaschietto.com.br
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO
Eng. Agrº José Carlos Maschietto
Eng. Agrª Renata W. Maschietto Batista
Eng. Agrª Roberta W. Maschietto Valente
PROJETO GRÁFICO
Peter Cheng
pchengbr@gmail.com
(11) 8101-1500

AlexAnDre lAhóz MenDonçA De BArros*

mercado

www.jcmaschietto.com.br

Perspectivas do mercado de
carne vermelha no Brasil

A pergunta fundamental a ser respondida é: por que
há tanta diferença entre o comportamento dos preços no mercado internacional e no mercado interno?
Em algum momento no futuro próximo pode-se esperar uma aproximação entre esses mercados como
ocorre com a soja, por exemplo?
A resposta mais fácil para essa assimetria de preços é a taxa de câmbio. A forte apreciação do real
ocorrida nos últimos 3 anos fez com que os preços
internacionais traduzidos em reais se reduzissem
fortemente. As cotações no início de 2003 encontravam-se em patamares de 3,5 reais por dólar, ao
passo que hoje se situam ao redor de 2,15. É uma
perda de valor considerável. Não sabemos ao certo
o efeito total dos preços internacionais no processo
de formação dos preços internos no Brasil, mas é
certo que a crescente participação das exportações
na produção doméstica (hoje cerca de 25%) está
alterando o funcionamento do mercado brasileiro
em direção a torná-lo cada vez mais conectado ao
mercado mundial.
Entretanto, a taxa de câmbio não explica tudo. É
crescente a percepção que os ganhos na cadeia
da carne vermelha estão concentrados no setor da
indústria voltado a exportação, pois estão se beneficiando de um preço da @ baixa no Brasil e um preço
da carne alta no mundo. O mesmo não pode ser dito
daquelas indústrias voltadas ao mercado doméstico.
Essas estão trabalhando com margens muito baixas
ou negativas. É provável que os preços recebidos
pelos pecuaristas seguem baixos por um conjunto
de razões. Do ponto de vista da oferta parece claro
que a carne de frango vem estabelecendo um limite de alta no preço da carne vermelha no Brasil. A
despeito do reconhecido desejo de consumo do brasileiro pela carne bovina, as restrições de renda do
consumidor associadas à oferta crescente de frango
restringem fortemente o poder de alta da carne vermelha. Esse fato ficou claro no evento do surgimento
da Gripe Aviária na Europa: com a queda do consumo de frango naquele continente, a súbita elevação
dos estoques europeus desse produto forçou a forte
redução nas importações de carne brasileira, que,
por sua vez, acabou por inundar o mercado interno
pressionando as cotações de todas as carnes para

baixo. A queda de margem da indústria doméstica
foi instantânea.
Outra razão relevante para determinação dos baixos
preços do boi gordo tem a ver com a grande oferta
de animais no Brasil. De acordo com os dados do
IBGE o rebanho brasileiro vem crescendo sistematicamente especialmente nas regiões norte e centrooeste. Além disso, fica evidente que a produtividade
do rebanho brasileiro também cresce sistematicamente. Melhoria nutricional decorrente de preços
baixos dos insumos advindos da agricultura, melhoria nas pastagens, uso crescente de melhoramento
genético, avanço nas técnicas de manejo, integração
entre lavoura e pecuária, etc constituem a realidade
da pecuária de corte no país. Os mapas apresentados abaixo indicam a densidade do rebanho brasileiro em cada município do Brasil nos anos de 1990 e
2004. Para elaborar os mapas dividimos o número
de cabeças do município por sua respectiva área.
Sabemos que o ideal seria dividir o rebanho pela
área de pastagens, mas, infelizmente, essa informação não existe para os referidos anos. Acreditamos,
entretanto, que a divisão pela área do município
constitui boa aproximação para analisar o aumento
da produtividade. É nítido que houve intensificação
da produção em todo país (cores mais escuras indicam maior relação cabeças/hectare).
Até quando esse aumento de oferta se dará? Os baixos preços não estariam estimulando a redução no
rebanho brasileiro? É difícil responder essa questão,
pois as estatísticas brasileiras relativas à pecuária
de corte são muito precárias. Usualmente utiliza-se
o abate de fêmeas como parâmetro de dimensionamento do comportamento do rebanho futuro. Observa-se nos últimos anos respeitável aumento no
número de fêmeas abatidas, o que poderia sinalizar
uma tendência de mudança no ciclo. Ocorre que em
um mundo de aumento de produtividade espera-se
que o número total de fêmeas abatidas aumente.
Além disso, houve uma redução no abate informal
no país de acordo com as estatísticas do número de
cabeças abatidas e do número de peças de couro
levantados pelo IBGE. Ou seja, como no mercado informal abatem-se proporcionalmente mais fêmeas
do que machos, a redução na informalidade levaria
naturalmente a um aumento nas estatísticas de abate de fêmeas. É possível notar, portanto, que os dados relativos ao de abate de fêmeas podem não ser
um previsor do comportamento do rebanho em um
mundo de transformações tecnológicas e mudanças
da base estatística.
Em decorrência das dúvidas expostas acima, tornase fundamental o acompanhamento dos preços do
bezerro para ajudar na análise do comportamento
futuro do rebanho brasileiro. Os meses de junho e
julho sinalizaram em algumas praças uma ligeira
reversão nos preços do bezerro com relação ao boi
gordo após um período de sucessivas quedas. É
possível, embora seja cedo para afirmar, que esteja
ocorrendo um relativo encurtamento da oferta.

Caso essa trajetória de oferta se consolide, é possível esperar para o próximo ano alguma melhora nos
preços internos. Em outubro completa 1 ano desde
o surgimento do primeiro foco de aftosa no país. Em
tese, os mercados europeus e chileno devem voltar a abrir para o país, salvo algum novo problema
sanitário surja nos próximos meses. Dado o já alto
crescimento das exportações, a liberação desses
mercados consistiria elemento relevante ao aumento da demanda pela carne vermelha brasileira. Esse
fato, associado a alguma desvalorização do real decorrente tanto da redução da taxa de juro brasileira,
quanto da diminuição dos saldos comercias devido
ao aumento das importações, serviriam como uma
base de preço mais alta no país como um todo. Estamos vivendo um ano de eleições e o aquecimento
econômico interno é um fato já observado em diversos setores da economia; o que serve como estímulo
aos preços internos.

Mapa 1 – Relação de cabeças de gado bovino por hectare
nos municípios brasileiros em 1990

Mapa 2 – Relação de cabeças de gado bovino por hectare
nos municípios brasileiros em 2004

* Engenheiro agrônomo e
Doutor em economia aplicada pela ESALQ/USP
Professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
- Escola de Economia de São Paulo e
Sócio da MB Agro
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A economia da carne vermelha no Brasil segue
misteriosa. É difícil entender em profundidade as
transformações por que passa o setor pecuário no
país. O fato mais curioso do ano de 2006 diz respeito ao mercado internacional e ao volume de abates.
No final do ano passado, em conseqüência ao surgimento do foco de aftosa no Mato Grosso do Sul,
esperava-se um ano de exportações mais fracas e,
portanto, haveria pressão para redução no volume
de abates. Ocorre que até meados do presente ano
o oposto se deu: o volume de abate cresceu quase
6% e as exportações em volume aumentaram 3,8%
e 15,8% em valor. A despeito disso, os preços recebidos pelos produtores caíram em algumas praças,
ou se estabilizaram em outras.

MoAcyr corsi | ricArDo cAzerTA D. GoulArT | nilson AuGusTo VillA noVA

Escassez de chuva reflete na
pecuária do estado de SP
A pluviosidade do ano agrícola de 2005/2006 no
estado de São Paulo foi atípica e refletiu negativamente na produtividade das pastagens. O déficit
hídrico variou de acordo com as diferentes regiões
do estado. Em São José do Rio Preto-SP, por exemplo, o balanço hídrico (Figura 1) mostra que ocorreu
déficit em Outubro, Novembro e Abril do ano 05/06,
enquanto o balanço com a média histórica desta
cidade indica que o déficit é praticamente nulo na
estação das águas (Outubro a Abril).

perdem condição corporal para a parição que se
inicia no segundo semestre, ou seja, dentro de 3 a
6 meses. Essa condição corporal prejudicada pela
restrição de forragem em conseqüência da seca a
partir de abril deve reduzir a taxa de concepção e
prolongar o intervalo entre partos. Em resumo, esse
fenômeno deve contribuir para menor produção de
bezerros na próxima safra se não houver interferência do produtor no manejo da pastagem e do animal
durante o período seco e início do período das águas
de 2006/07.

Como conseqüência desse déficit, houve redução na
produtividade da pastagem. Para melhor entender:
quando não há limitação de produtividade por falta
de água, a cultura tem um “consumo de água” potencial, chamado de evapotranspiração potencial. No
entanto, quando ocorre déficit hídrico, a evapotranspiração real é menor do que a potencial.

O principal problema, no entanto, é a escassez de
chuvas no início da estação de crescimento, como
ocorreu em São José do Rio Preto em outubro e novembro de 2005 (Figura 2) e em Araçatuba em novembro de 2005 (Figura 3). Nessa época, a falta de
água no solo causa prejuízos mais severos do que os
Figura 2. Produtividade relativa das pastagens na estação
de crescimento em função da disponibilidade de água São
José do Rio Preto-SP. (Produtividade potencial = 100%).

Quando a evapotranspiração real é 20% menor do
que a potencial, estima-se que ocorra também uma
redução de pelo menos 20% na produtividade de
uma gramínea (Doorenbos e Pruitt, 1977). Para as simulações a seguir, considerou-se uma relação linear.
A Figura 2 (2005/2006) mostra que, na cidade de
São José do Rio Preto, houve decréscimo de 42 e
46% na produtividade nos meses de outubro e novembro e, novamente, houve redução de 40% no
mês de abril. No entanto, considerando a média
histórica, que não mostra déficit hídrico a partir de
outubro até abril, esperava-se produção plena das
pastagens nestes meses.
Com base em dados de temperatura e precipitação mensais são calculados os balanços hídricos
- uma maneira de se estimar a quantidade de água
do solo. A área em azul representa o excedente,
ou seja, a quantidade de água que o solo não é
capaz de armazenar e é perdida por drenagem
em profundidade. A área em vermelho é o déficit
hídrico: o saldo negativo resultante da quantidade
de água do solo somada à quantidade adicionada
pelas chuvas menos a retirada de água do solo
por evapotranspiração. Quando o balanço é igual
a 0mm, a quantidade de água presente no solo é
suficiente para atender à necessidade da planta,
não há déficit nem excedente.
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Figura 1. Balanço hídrico durante a estação de
crescimento em São José do Rio Preto-SP.

Em Araçatuba também ocorreu déficit hídrico no ano
de 2005/2006, e a produtividade da forragem conseqüentemente foi afetada (Figura 3). Nessa cidade,
os meses de novembro, março e abril apresentaram
reduções de produtividade 87, 19 e 73% respectivamente em relação à produtividade potencial. Considerando a média histórica desse período, a expectativa era de produtividade plena.
Esses decréscimos são importantes porque reduções no final do período das águas (abril) interferem
no volume de forragem produzido para uso durante
o período seco (pastejo diferido ou pastagem vedada). Esse fato limita a manutenção do rebanho em
condições corporais satisfatórias. Em outras palavras, o boi gordo passa a perder peso e as matrizes

Figura 3. Produtividade relativa das pastagens na estação
de crescimento em função da disponibilidade de água em
Araçatuba-SP. (Produtividade potencial = 100%).

observados pela escassez de chuvas no final da estação de crescimento (abril – maio). O maior prejuízo
da falta de chuva no início do ano agrícola (outubro
– novembro) se deve ao fato de que nesta época os
fatores climáticos que determinam o crescimento
(temperatura e fotoperíodo) estão em disponibilidade ascendente. Essa abundância de temperatura e
luz provoca respostas rápidas no crescimento como
aponta a Figura 4. Deve-se lembrar que, no período
das águas, acumula-se de 80 a 90% da produção.
Constata-se que o atraso no início da rebrota contribui para redução significativa na produtividade da
pastagem.

clima e pecuária

www.jcmaschietto.com.br

O pior efeito da falta de chuva no início do período de
rebrota (outubro/novembro) é a severa intensidade
de pastejo que é exercida sobre as plantas, provocada pela menor disponibilidade de forragem, ou seja,
o animal consome a mesma planta mais freqüentemente reduzindo a sua altura, disponibilidade de
matéria seca e consequentemente reduz o tamanho
de bocado. Como conseqüência, a velocidade de recuperação da planta pós-pastejo e o ganho de peso
dos animais são prejudicados.
Em outras regiões, porém, o déficit hídrico não foi
severo a ponto de causar redução na produtividade. Os casos de Piracicaba-SP e Mococa-SP, por

para amenizar tal quadro. Também na engorda destas regiões, os animais serão abatidos mais cedo ou
confinados mais cedo do que nos outros anos.
A possibilidade de alteração futura de preços do
bezerro e do boi gordo como conseqüência deste
fenômeno é remota porque a maior parte do abastecimento dos frigoríficos do estado de São Paulo
é feita pelo estado de Mato Grosso do Sul, sul do
estado de Goiás e Triângulo Mineiro. Segundo a Scot
Consultoria (comunicação pessoal), cerca de 70 %
do abate dos frigoríficos do estado São Paulo é de
gado do Mato Grosso do Sul. Consulta ao site de
serviços meteorológicos da EMBRAPA(1) indica que

“

O pior efeito da
falta de chuva no
início do período
de rebrota é a
severa intensidade
de pastejo que é
exercida sobre as
plantas

a disponibilidade de água no solo de importantes regiões fornecedoras do Mato Grosso do Sul como Três
Lagoas e Ivinhema, no ano agrícola 2005/2006, não
se diferenciou muito da média histórica.
Conclui-se que a situação crítica das pastagens do
estado de São Paulo é uma condição pontual e que a
restrição hídrica não deve causar alteração de preços,
caso MS e Goiás continuem a suprir a maior parcela
de animais para o abate nos frigoríficos paulistas.

Figura 4.
Curva de estacionalidade na produtividade da
pastagem (média de diversos trabalhos).

(1) HTTP://www.agritempo.gov.br/agroclima/sumario?uf=MS

Citação:
DOORENBOS, J.; PRUITT, W. O. CROP WATER REQUIREMENTS.
FAO Irrigation and Drainage Paper, NO 24 FAO, ROME,
ITALY, 1977. 179 p.

exemplo, são mostrados na Figura 5 e indicam que
a restrição de crescimento devido à falta de água no
verão de 05/06 foi muito menos severa do que nas
outras regiões. No entanto, o fato de a produtividade
real ter sido 88% da potencial no mês de abril em
Piracicaba e 86% da potencial no mês de outubro
em Mococa, constitui uma diferença em relação à
média histórica destas duas cidades, nas quais praticamente não ocorre limitação na produtividade por
déficit hídrico.

Ricardo Cazerta D. Goulart
Aluno de Mestrado em Ciência Animal e Pastagens.
Depto. de Zootecnia. ESALQ-USP
(goulart@esalq.usp.br) e
Figura 5. Produtividade relativa de forragem na estação
de crescimento em função da disponibilidade de água em
Piracicaba e Mococa. (Produtividade potencial = 100%).

Nilson Augusto Villa Nova
Prof. Associado do Depto. de Ciências Exatas.
ESALQ-USP. Pesquisador do CNPQ.
(navnova@esalq.usp.br)
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A falta de água no período de crescimento em regiões produtoras importantes do estado de São Paulo
trará conseqüências negativas para o desempenho
reprodutivo dos rebanhos caso não sejam tomadas
medidas de manejo dos animais e das pastagens

Moacyr Corsi
Prof. Titular do Depto. de Zootecnia. ESALQ-USP.
(moa@esalq.usp.br),

braquiárias

roDriGo Amorim bArbosA *

Morte de pastos de
Capim-Marandu
No Brasil estima-se que mais de 90% da produção de bovinos de corte seja sustentada exclusivamente por pastagens ou a associação destas com
algum tipo de suplementação. A partir disso, fica
evidente a importância das pastagens nos mais
variados ecossistemas. O crescimento das pastagens cultivadas, a partir da década de 70, foi a mola
propulsora para incrementos em produtividade da
produção animal. Nesse cenário, destacam-se as regiões Centro-Oeste e Norte do País que juntas detêm
aproximadamente 49% do rebanho de bovinos de
corte do Brasil em mais de 110 milhões de hectares
de pastagens cultivadas.

“

ção. Entretanto, vale lembrar que o solo não é uma
fonte inesgotável de nutrientes e que, com o passar
dos anos, caso não haja reposição de nutrientes, as
plantas poderão perder sua capacidade produtiva
dando oportunidade ao aparecimento de invasoras
na pastagem. Esse processo que poderia ser evitado
é catalisado quando práticas de manejo do pastejo
não são implantadas corretamente. O ajuste da lotação animal de acordo com a oferta de forragem
é uma importante ferramenta para reduzir o problema, porém grande parte das fazendas comporta um
número excessivo de animais, achando que isso é
sinônimo de alta produção. Estes são alguns dos

A ocorrência de mortalidade de pastos de
capim-marandu em áreas mal-drenadas
vem tomando proporções preocupantes
para o setor produtivo

Atualmente, os gêneros de plantas forrageiras mais
importantes dos sistemas de exploração da pecuária
de corte nessas regiões são Brachiaria e Panicum
que foram utilizadas para expansão de novas áreas
ou para a recuperação de pastagens degradadas.
Dentro do gênero Brachiaria, o capim-marandu
(Brachiaria brizantha cv. Marandu), lançado pela Embrapa Gado de Corte e Embrapa Cerrados em 1984,
é aquele com maior representatividade no sistema
produtivo. Pode-se dizer que houve um “casamento”
dos produtores dessas regiões com esse capim. A
justificativa para isso foram os atributos positivos do
capim-marandu, como: alta produção de forragem,
boa produção de sementes, boa cobertura do solo,
estabelecimento rápido e resistência às cigarrinhas
típicas de pastagem. No entanto, esse casamento,
que está prestes a chegar às bodas de prata, parece
estar acabando. O capim-marandu está morrendo e
muito se discute por esse fato estar acontecendo em
algumas áreas e em outras não.
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Os Centros de Pesquisa da Embrapa têm estudado
o assunto e obtido informações importantes sobre
a situação. O fato é que muito dos problemas não
são novos e permanecem como agentes potenciais
da morte do capim-marandu. Nesse sentido, o desconhecimento dos limites de utilização dessa planta
pode desencadear todo o processo de mortalidade.
O capim-marandu é medianamente exigente em fertilidade do solo e muitos produtores ainda insistem
em cultivá-lo em áreas de baixa fertilidade natural.
Além disso, o manejam da mesma forma durante
anos, sem preocupação com a reposição de nutrientes ou até mesmo com ajustes na lotação animal.
É normal que os pastos nos primeiros anos sejam
mais produtivos, e o produtor tome como referência
esse período para planejar seu sistema de produ-

motivos pelos quais têm-se estimativas da ordem
de aproximadamente 60% de pastagens degradadas nos Cerrados brasileiros. Uma pastagem não
aparece degradada de um dia para o outro. É um
processo gradual de perda de capacidade produtiva
e vigor, culminando com o aparecimento de áreas
de solos descobertos, de plantas invasoras e alguns
insetos-praga.
Admite-se que pastos nestas condições estejam
sujeitos, com maior intensidade, a danos causados
por agentes bióticos e abióticos. É fácil imaginar os
danos causados por uma estiagem prolongada em
uma pastagem com um sistema radicular pouco
profundo que explora pequeno volume de solo. Ainda, nas mesmas condições é possível que pragas
subterrâneas (percevejo-castanho, larvas de escarabeídeos) possam causar danos e, eventualmente,
matar os pastos. Cabe lembrar que na maioria dos
casos estes não são os agentes principais do processo, mas podem ser catalisadores dependendo do
grau de infestação.
Por outro lado, a ocorrência de mortalidade de
pastos de capim-marandu em áreas mal-drenadas
vem tomando proporções preocupantes para o setor produtivo, principalmente nos estados de Mato
Grosso, Pará, Acre e Rondônia. Esse evento vem
sendo chamado de “síndrome da morte do capimmarandu” e ocorre durante o período chuvoso em
áreas de solo com baixa permeabilidade. Os estudos
realizados até o momento sugerem que a mortalidade do capim-marandu se deve à associação da
falta de adaptação dessa cultivar ao encharcamento
do solo, com posterior ataque de fungos patogênicos (dos gêneros Fusarium, Rhizoctonia e Pythium)
que são beneficiados pela condição de alta umidade.

Os sintomas da síndrome são o amarelecimento e
posterior ressecamento das folhas das plantas, com
distribuição em reboleiras dentro da pastagem.
O que tem sido proposto para minimizar o problema
é a troca do capim-marandu por gramíneas tolerantes ao encharcamento do solo, tais como: Brachiaria humidicola, capim-tangola, grama-estrela
roxa, Panicum maximum cvs. Tanzânia e Mombaça,
Paspalum atratum cv. Pojuca, Brachiaria decumbens
cv. Basilisk, além das leguminosas Pueraria phaseoloides e Arachis pintoi cv. Belmonte, as quais por
sua vez devem também obedecer aos requisitos
necessários de fertilidade do solo. Para que essa
substituição dê resultados satisfatórios, é necessário um correto diagnóstico nos locais de ocorrência.
Exemplo a ser seguido é o do Estado do Acre que
realizou um zoneamento de risco edáfico e potencial
de morte do capim-marandu usando como referência fisiográfica o Mapa Pedológico do Acre. Esse
levantamento indicou que mais de 50% do Estado
apresenta risco forte de mortalidade de pastagens
de capim-marandu.
Resultados como este são importantes para a conscientização de técnicos e produtores sobre os riscos
do plantio do capim-marandu nas regiões nas quais
o capim vinha apresentando alta mortalidade. Nos
dias de hoje, dado os altos custos para implantação
ou substituição das pastagens, é primordial se saber
com antecipação o que o complexo solo-planta pode
oferecer para se obter os melhores resultados.
* Pesquisador da Embrapa Gado de Corte
Campo Grande, MS
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O uso de leguminosas na
cultura de pastagens
A cadeia produtiva brasileira da carne bovina vem
apresentando números excepcionais em termos de
desempenho em exportações, registrando crescimentos consistentes tanto em valores quanto em
volumes de vendas nos últimos anos. Contribuíram
para isso não só dificuldades conjunturais de alguns
de nossos principais concorrentes, mas também
características de nosso modelo de produção que
tornaram a pecuária brasileira uma das mais competitivas do mundo.

Porém, o objetivo deste artigo é abordar e detalhar
os benefícios de um outro fator que foi determinante
para o sucesso de nossa pecuária: o desenvolvimento da cultura de pastagens no Brasil, destacando o
papel que as leguminosas podem acrescentar neste
processo.
Em tempos de “mal da vaca louca” e crescente preocupação com uma alimentação mais saudável, a
produção pecuária a pasto (“boi verde”) – que caracteriza o modelo brasileiro – tornou-se um diferencial
importante em termos de características de produto,
mas com reflexos também sob a perspectiva econômica: a base alimentar advinda da pastagem é a mais
barata das alternativas nutricionais, posicionando a
carne brasileira de maneira bastante competitiva no
mercado internacional em termos de preço.
E, dentro da cultura de pastagens, o papel das leguminosas vem ganhando destaque não só pelos
benefícios agronômicos – fixação de nitrogênio no
solo, reserva de forragem – mas também pela redução de custos que o seu uso pode proporcionar na
manutenção das pastagens.
A utilização de leguminosas na pecuária pode se dar
através de três formas:
1) Como adubo verde
A adubação verde se caracteriza como a prática
agrícola pela qual determinadas plantas (no caso,
as leguminosas) são cultivadas com a finalidade
de incorporá-las ainda verdes ao solo, promovendo
seu enriquecimento em matéria orgânica e nutrientes, principalmente o nitrogênio(1). Outra forma de
utilização do adubo verde é deixar a massa verde
(roçada) sobre o solo até que se decomponha, para
posterior incorporação.
Dentre as características que as leguminosas apresentam para esse fim destacam-se a grande produção de fitomassa, presença de sistema radicular profundo e fixação de nitrogênio atmosférico mediante
o processo de simbiose com as bactérias do gênero
Rhizobium. São vários também os benefícios gera-

suprida através de adubação convencional, com o
uso de adubos químicos. Como o uso destes insumos acarreta maiores custos para a manutenção da
pastagem, a adoção de leguminosas consorciadas
às gramíneas representa uma oportunidade de racionalização de custos, uma vez que o nitrogênio é

dos pela adubação verde: incorporação de N no solo,
adição e manutenção de matéria orgânica, reciclagem de nutrientes, cobertura do terreno (minimizando os efeitos da erosão) e melhor aproveitamento de
fertilizantes, entre outros.
2) Para pastejo em consorciação com gramíneas
Esta prática tem vantagens amplamente conhecidas
por pesquisadores, extensionistas e por alguns pecuaristas. São inúmeros os estudos comprovando os
benefícios técnicos, econômicos e ambientais promovidos pelas leguminosas nas pastagens. Um dos
principais benefícios é que a leguminosa constitui-se
como importante fonte de proteína para os animais,
principalmente no período de baixo crescimento da
gramínea (estação seca).
Embora se reconheça que potencialmente as leguminosas não se adequem a sistemas de produção
intensivos, a demanda potencial por seu uso em
sistemas com menor aporte de insumos é ampla,
principalmente na recuperação de pastagens degradadas ou na sua introdução para melhorar a sustentabilidade das pastagens.
3) Para pastejo de forma exclusiva
O plantio de leguminosas exclusivas em áreas separadas, onde os animais têm acesso durante determinados períodos do dia ou do ano, é chamado de
“banco de proteína” ou “legumineiras”. Sua utilização
ainda é bem reduzida, mas vem despertando interesse pelos pecuaristas.

Benefícios
Um dos principais benefícios da leguminosa na pastagem é a melhoria da produção animal, através do
efeito da participação direta da leguminosa melhorando e diversificando a dieta do animal (as leguminosas em geral apresentam melhor valor alimentício
– proteína bruta e digestibilidade são os atributos
mais marcantes) e também do aumento da disponibilidade de forragem pelo aporte de nitrogênio ao
sistema (através da sua reciclagem e transferência
para a gramínea acompanhante).
Já sob a perspectiva econômica, as leguminosas
podem representar vantagens na medida em que
as gramíneas são grandes consumidoras de nitrogênio, sem o qual a produção de massa para forragem
pode ser comprometida. Esta necessidade pode ser

adicionado ao solo naturalmente.

Utilização ainda é baixa
Apesar dos benefícios citados, a inclusão de leguminosas nos sistemas de produção tem sido baixa. Uma das principais causas para isso é a baixa
persistência dessas espécies nas pastagens, o que
pode ser atribuído a diferenças determinantes entre
as gramíneas e leguminosas: taxa de crescimento,
exigências nutricionais, tolerância a estresses edafo-climáticos, aceitação pelo animal, tolerância ao
pastejo, entre outras.

Espécies
A Embrapa possui em seu banco de germoplasma
um número significativo de espécies de leguminosas a serem investigadas. O convênio Embrapa
– Unipasto tem viabilizado um avanço nas pesquisas
de novos materiais de leguminosas com potencial
de uso na cultura de pastagens. Apesar disso, as
opções disponíveis atualmente no mercado são
ainda pequenas – como os Stylosanthes (Mineirão
e Campo Grande), Calopogônio, Leucena, Guandu,
Mucunas, Crotalária, entre outras.
Enfim, os benefícios das leguminosas são inquestionáveis. Por isso, acreditamos que a demanda por
este grupo de plantas tende a aumentar significativamente nos próximos anos no mercado de sementes forrageiras. Neste cenário, os institutos de
pesquisa têm um papel de destaque no sentido de
disponibilizar materiais que atendam a este aumento de demanda, caracterizado ainda por uma perspectiva de intensificação dos sistemas de produção
e de aumento da integração lavoura-pecuária, o que
incrementa a necessidade de espécies mais adaptadas a essa nova realidade.
(1)

Fonte:– Dicionário Agrícola Brasileiro (Edusp)
* Eng. Agra MSc – Sementes JC Maschietto
** Eng. Agro MSc – Sementes JC Maschietto
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Disponibilidade de extensas áreas para desenvolvimento e ampliação da atividade pecuária, condições
climáticas e investimentos em tecnologia (inseminação artificial, suplementação alimentar, melhoramento genético, etc) foram alguns dos fatores que
contribuíram para estes resultados.

leguminosas

www.jcmaschietto.com.br

Modelos de Produção Pecuária
A pecuária brasileira, apesar da visibilidade dos resultados externos, atravessa um
período de crise em sua cadeia produtiva caracterizada por uma baixa remuneração
ao pecuarista e disputas entre produtores e indústria.
Ao invés de sucumbir a esta realidade, surgem pelo país iniciativas alentadoras que
combinam uso de tecnologia e articulação da cadeia produtiva em busca de mais
valor agregado e melhores resultados para o produtor.
Os projetos apresentados nestas duas páginas – em regiões tão diferentes quanto o
norte do Paraná e o semi-árido baiano – são excelentes exemplos disso, e apontam
para um cenário de mais equilíbrio para a pecuária nacional.

CAPTAR – Modelo de gestão e integração na cadeia produtiva de carne no semi-árido
Como filho de pecuarista tradicional, formado em
Engenharia Civil pela UFBA · Universidade Federal
da Bahia, tratava a atividade de pecuária como uma
poupança e investimento de baixo risco, comparado
a outras atividades que exerço – construção civil e
fomento mercantil.
Dedicava pouco tempo às fazendas e mantinha um
controle rudimentar dos animais e da rentabilidade
dos negócios, porque o volume de investimento era
reduzido.
A partir de 2002, coloquei à venda todas as fazendas
por considerar o patrimônio bastante elevado e o
retorno financeiro muito baixo, além da atividade da
pecuária estar passando por um ciclo de baixa muito
longo. Mas tive insucesso, pois não consegui encontrar compradores, em função da crise financeira que
afetava o setor.
Resolvi então, informar-me a respeito das tecnologias disponíveis para a área de pecuária de corte
e fiquei surpreso com o avanço tecnológico que já
existia, em comparação à nossa região do semi-árido, que estava bastante atrasada.
Após meses de estudo, cursos, consultorias e conclusão do curso de MBA da Fundação Getúlio Vargas,
em Gestão Empresarial, surgiu a idéia de formar um
projeto para toda a região do semi-árido. Este é baseado no conceito de uma relação ganha-ganha, que
envolve toda a cadeia produtiva de carne, desde o
financiamento até a venda do boi para exportação e
que remunere o patrimônio rural dos produtores, que
a cada dia se desvalorizava e degradava.
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Foi aí que tomei a decisão de tornar a pecuária de
corte o meu maior negócio, tendo em vista que no
semi-árido, apesar da limitação do índice pluviométrico, temos vantagem bastante competitiva em
comparação a outras regiões, tais como: clima, solo
fértil, topografia plana, fonte de recurso barata (FNE
pelo Banco do Nordeste) com taxas para o médio
produtor de 8,75% e para o grande de 10,75% ao

ano. Com bônus de adimplência de 25%, prazos de
4 anos de carência e 8 para pagar, sem correção
monetária, além da oportunidade de comprar terras
baratas, permitindo ampliação dos negócios com
redução do custo administrativo.
Assim, foi criado o Projeto Captar – Central de Agrobusiness em Produção e Tecnologia para Áreas Rurais, com a missão de convergir todas as premissas
positivas existentes na região do semi-árido, formando um bloco forte de pecuaristas com integração de
parceiros, através de empresas líderes de mercado.
Empresas essas, detentoras de tecnologias de ponta em todos os segmentos da cadeia produtiva de
carne, com o objetivo de disseminar conhecimentos
para todos os colaboradores, desde o produtor ao
ajudante de vaqueiro, envolvidos diretamente na
produção nas propriedades rurais.
Em outubro de 2004, partindo de propriedades rurais contíguas com áreas de 2.938ha, com gestão
tradicional, no Vale do Iuiu · BA, iniciamos o projeto
CAPTAR AGROBUSINESS. Adotamos conceitos modernos em pecuária, alcançando um aumento em
mais de 100% na taxa de lotação nas fazendas e
maior ganho de peso @/ha/ano, através de ações
desenvolvidas em infra-estrutura, com aquisição de
animais de alta genética, capacitação de mão-deobra e nas mudanças dos procedimentos de manejo
das pastagens.

O objetivo do CAPTAR AGROBUSINESS é gerar uma
movimentação no setor de Agronegócio, aumentando
o volume comercial entre os parceiros e a excelência
dos processos produtivos e, conseqüentemente, obter

maior rentabilidade para todos.
Nossos parceiros obtêm as seguintes vantagens:
Pecuaristas:
· Desconto na compra de produtos de todos os fornecedores parceiros;
· Consultoria e viabilização de projetos;
· Reestruturação da propriedade, aumentando a capacidade de suporte das pastagens, obtendo um
maior ganho de peso @/ha/ano;
· Treinamento de mão-de-obra especializada em manejo rotacionado das pastagens, dentro da célula do
Projeto Captar;
· Acompanhamento de todas as atividades a serem
implantadas nas propriedades, através de técnicos
da Captar ou de parceiros;
· Disseminação de conhecimentos para melhoramento genético do rebanho e conseqüentemente obtenção de maior precocidade;
· Avaliação com divulgação de ganho de peso individual dos animais ao produtor;
· Espaço para divulgação de produtos, eventos e experimentos realizados;
· Comercialização de animais e propriedades;
· Disponibilidade de escritório regional em Guanambi – BA.
Fornecedores:
· Fidelização da marca e conceitos de pessoas formadoras de opinião;
· Aumento de vendas para o bloco formado por pecuaristas do Projeto Captar;
· Utilização do Projeto como espelho ou área experimental;
· Espaço no material de marketing, propaganda impressa, eletrônica e nas células do Projeto Captar;
· Disponibilidade de espaço para treinamento;
O resultado obtido no primeiro ano, período
2004/2005, foi satisfatório. Adotando os conceitos
do CAPTAR AGROBUSINESS já descritos, aliados a
animais de alta linhagem, suplementação mineral,
controle sanitário, intensificação através de adubação de pastagens, controle de ervas daninhas e pra-

gas, preparo do solo, capacitação de mão-de-obra e
manejo adequado, alcançamos um ganho de 7,88
@/ha/ano na estação chuvosa e 1,00 na estação
seca, com uma capacidade de suporte da pastagem de 1,50 UA/ha e 0,50 UA/ha, nas respectivas
estações. Entretanto, no primeiro ano não foi usada
adubação de pastagem.
Diante das dificuldades enfrentadas para implantação do Projeto, tais como: estradas vicinais, logística
de transporte, atraso na entrega de insumos, carência de mão-de-obra especializada, tempo gasto em
negociações para fechamento de parcerias junto a
fornecedores líderes de mercado, só foi possível adubar 10% da área prevista para o período 2005/2006.
Não permitindo assim, uma maior lotação por ha.
Entretanto, conseguimos aumentar a lotação nas
áreas não adubadas, em função do aprendizado dos
vaqueiros ao manejo rotacionado das pastagens e

da adequação do capim andropogon, através de
roçagem dos mesmos que se encontravam entouceirados e cheios de hastes, ajustando o corte para
a altura de 20 a 30 cm, permitindo melhor aproveitamento da matéria seca. Conseguimos assim
no segundo período ganho de 10,64 @/ha/ano na
estação chuvosa e 1,10 na estação seca, com uma
capacidade de suporte da pastagem de 2,04 UA/ha
e 0,80 UA/ha, nas respectivas estações.
A meta do projeto CAPTAR – AGROBUSINESS é, através da integração de parceiros, e com a utilização
de toda tecnologia disponível para pecuária de corte, produzir um animal cruzado preferencialmente
½ Angus – Nelore, precoce, com maciez de carne,
rendimento de carcaça, castrados, rastreados e que
seja criado a pasto, abatido com 20 meses e peso
vivo de 540 kg, agregando valor ao produto. Assim,
conseguimos diferencial no preço, por se tratar de

modelos de produção pecuária
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uma mercadoria para exportação.
Investindo adequadamente no solo, no manejo das
pastagens e na alta genética dos animais, alcançaremos um índice de produtividade 24,03 @/ha/ano.
Considerando-se que a média do semi-árido é de
3,5, teremos um índice 548% maior.
É com esta visão que o projeto CAPTAR busca a
excelência nos resultados, tornando-se modelo de
gestão em agronegócios, através de disseminação
de tecnologia, integração e fidelização de parceiros,
com respeito ao meio ambiente e responsabilidade
social, adquirindo credibilidade no mercado.

Almir Moraes Filho
Gestor · Captar Agrobusiness
www.captaragrobusiness.com.br

Projeto COROL BEEF

A Corol é uma cooperativa que atua há mais de 40
anos no Norte do Paraná na área de grãos, rações,
café e produção de açúcar, álcool, suco concentrado
de laranja e uva, possuindo mais de 7,5 mil cooperados em 33 entrepostos.
A GPG é um grupo privado norte-americano cujos
sócios têm mais de 100 anos de experiência no mercado internacional de produção e comercialização
de carne bovina, possuindo inclusive uma planta industrial no Uruguai de onde exporta para os Estados
Unidos, Canadá, China e União Européia.

Estudos e organização
A exemplo de outros projetos agroindustriais da Corol, o Projeto Carne surgiu da necessidade de atender os associados que atuam no setor de pecuária.
O objetivo é o de realizar junto aos produtores um
trabalho profissional, eficiente, seguro e com agregação de valor para o associado.
O primeiro passo foi a realização de uma pesquisa
coordenada por especialistas da Universidade de
Viçosa (MG), especificamente para avaliar o rebanho
da região. O resultado comprovou que a qualidade
dos animais é perfeitamente compatível com as exigências do mercado externo.
Paralelamente foi feito um trabalho para agregar os
pecuaristas em torno dessa idéia. Inicialmente foram

realizadas reuniões em diversos municípios, justamente para apresentar as linhas básicas do projeto.
A adesão foi imediata e isso possibilitou que outros
passos fossem dados para viabilizar o complexo do
frigorífico industrial.

rantia de comercialização; agregação de valor em
cima de todos os subprodutos aproveitáveis do animal; verticalização da produção e ainda segurança,
liquidez e rentabilidade.

Investimento
A indústria será construída em Rolândia, região Norte
do Paraná, onde a Corol possui outras agroindústrias,
o que possibilitará o aproveitamento do potencial
energético já instalado, além de diminuir o impacto
ambiental.

Responsabilidade
A responsabilidade da Corol nessa parceria é de organizar os pecuaristas, oferecer assistência técnica,
fornecimento de insumos agropecuários com qualidade e preço, receber a produção, adiantamento do
custo de produção, industrialização, comercialização,
apurar resultados, cobranças dos custos operacionais e investimento, complemento de preço, construir e administrar o boitel (confinamento), transporte
adequado do animal vivo, implantar e coordenar
todo processo de rastreabilidade e o método de
identificação dos animais. Tudo isso para que o produto final tenha um padrão que atenda a todas as
exigências do mercado externo.
Entre as responsabilidades dos cooperados estão:
Produzir conforme padrões determinados pelo mercado, seguindo orientações técnicas, compromisso
de entrega de animais programados nas épocas
determinadas, contrato de fornecimento pelo prazo
mínimo de amortização do investimento, possuir infra-estrutura e adotar identificação e rastreabilidade
dos animais.
Entre as vantagens para os pecuaristas estão: ga-

O investimento total no projeto está estimado em R$
115 milhões, dividido entre as duas empresas. Esses
recursos já estão sendo viabilizados através de empréstimos junto aos agentes financeiros nacionais
e internacionais para a execução da obra que terá
uma área construída de 52 mil metros quadrados.
Mais de 500 produtores participam do projeto mediante contrato firmado com a Corol Beef, o qual funcionará nos moldes dos Projetos Integrados já desenvolvidos pela Corol na produção de álcool, açúcar,
suco de laranja e suco de uva.
Serão abatidas inicialmente 750 cabeças/dia, mas
a capacidade instalada será de 2 mil animais/dia,
meta que deverá ser atingida num período de quatro
anos após a entrada em operação da indústria, previsto para meados de 2008.
Tanto os diretores da Corol, da Global Protein Group
como os pecuaristas que participam desse projeto,
após os criteriosos estudos realizados, acreditam
que a Corol Beef chega para integrar toda cadeia e
oferecer um produto que ocupará nichos diferenciados do mercado internacional.
informações: www.corolbeef.com.br
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A Corol Cooperativa Agroindustrial e o grupo norteamericano Global Protein Group - GPG – formaram
no final do ano passado uma joint venture denominada Corol Beef Indústria Comércio Importação e
Exportação de Carnes e Derivados S.A., cujo objetivo
principal é a construção de uma moderna planta industrial para exportação de carne bovina.

manejo

ADilson De PAulA AlmeiDA AGuiAr *

Diferimento da pastagem como
estratégia de armazenamento de
forragem para a seca
O diferimento da pastagem consiste no descanso
de uma parte da área de pastagens da propriedade,
antes do término do período chuvoso, com o objetivo
de acumular e transferir forragem que será consumida no período da seca. Este método é conhecido
no meio pecuário como “pasto vedado”. Pode ser
adotado de forma combinada com outros métodos
de pastejo, tais como lotação contínua e lotação rotacionada, mas normalmente é usado em sistemas
de baixa (até 1 UA/ha) e média intensificação da produção (1 a 2 UA/ha).
O diferimento da pastagem deve iniciar entre 60 a
120 dias antes de se estabelecer na região o fator
climático que determina a diminuição ou a paralisação do crescimento da pastagem. Na maioria das
regiões pecuárias do Brasil, o fator climático crítico
é a chuva.
Quanto mais cedo em relação ao término das chuvas for feito o diferimento, maior será a quantida-

“

gramas do gênero Cynodon (Coastcross, Tifton 85)
e o Panicum maximum cv Tanzânia. Estas espécies
forrageiras apresentam algumas características
morfológicas e fisiológicas que favorecem o seu uso
em pastejo diferido: maior proporção de folhas em
relação a talos, talos finos (as Braquiárias e o Cynodon) e florescimento tardio (no caso do Tanzânia e do
Braquiarão) ou não florescem (Cynodon spp).
No mês escolhido para o diferimento e nos piquetes
que serão diferidos, recomenda-se deixar os animais
fazerem um pastejo mais intenso com o objetivo de
eliminar a forragem velha e morta que se acumulou
na pastagem desde o início do período chuvoso. Forrageiras do gênero Cynodon devem ter sua altura rebaixada para 10 a 15 cm; a B. decumbens e o capim
braquiarão para 20 cm e o capim tanzânia, para 30
a 35 cm. Fazer o pastejo mais intenso com animais
adultos que estiverem com boa condição corporal.
Em algumas situações é recomendada a aplicação
de nitrogênio (50 a 100 kg de N/ha) e enxofre naque-

O diferimento da pastagem consiste no
descanso de uma parte da área de pastagens
da propriedade, antes do término do período
chuvoso, com o objetivo de acumular e
transferir forragem que será consumida no
período da seca.

de de forragem acumulada, mas menor será o seu
valor nutritivo. Pensando nas diferentes categorias
animais de um rebanho, o diferimento em março e
abril para uso em junho, seria mais indicado para
animais jovens em crescimento, como os bezerros
recém-desmamados, que exigem forragem com
maior valor nutritivo, enquanto que o diferimento em
fevereiro para uso a partir de junho seria apropriado
para animais adultos que entrarem na seca com boa
condição corporal, que precisam de maior oferta de
forragem, mas consegue aproveitar melhor forragem de menor valor nutritivo.
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As melhores espécies forrageiras para o diferimento,
já determinadas em pesquisa, em ordem decrescente são: a Brachiaria decumbens e o Braquiarão, as

las pastagens, logo após o rebaixamento do pasto
e a saída dos animais. Estes nutrientes contribuirão
para fazer as folhas permanecerem verdes por mais
tempo na seca, para prolongar o tempo de rebrota e
aumentar a proporção de folhas e melhorar o valor
nutritivo da forragem.
O planejamento do diferimento deve ser feito com o
objetivo de acumular entre 3 e 4 t de matéria seca/
ha. Esta massa de forragem corresponderia no campo a alturas de aproximadamente 30 cm em pastagens de Cynodon, 40 a 50 cm em B. decumbens e
Braquiarão e 60 a 70 cm em Tanzânia. Não se recomenda acumular mais massa de forragem para que
a planta não fique muito alta e com maior proporção
de talos, condições estas que contribuem para o au-

mento das perdas de forragem por acamamento e
para a redução do valor nutricional da forragem.
Normalmente, para sistemas extensivos e semi-intensivos, o diferimento de 20 a 40% da área de pastagens da propriedade é recomendado.
Como o valor nutritivo da forragem diferida não é
alto, é recomendado que a oferta de forragem (kg
de matéria seca/100 kg de peso vivo) seja alta para
permitir que o animal exerça a seletividade das partes mais ricas da planta, durante o ato de pastejo.
O ideal é ofertar pelo menos 4 vezes a quantidade
que o animal consome, ou seja, 8 kg de MS/100 kg
de peso vivo, se considerarmos que o consumo fica
próximo de 2 kg de MS/100 kg de peso vivo.
A forragem que se acumula em pastagens diferidas
tem seu valor nutritivo reduzido e, desse modo, mesmo tendo alta disponibilidade de forragem, é preciso
suplementar os animais com os nutrientes deficientes na forragem. Em pastagens diferidas o nível de
proteína bruta está abaixo dos 7% mínimos exigidos
para a manutenção do peso vivo de ruminantes (bovinos, búfalos, caprinos e ovinos) requerendo o uso
de suplementação mineral:energética:protéica (sal
proteinado).

* Professor de Pastagens e Plantas Forrageiras I, de
Zootecnia I e III (Bovinocultura de Corte e de leite),
nos cursos de Agronomia e Zootecnia das
Faculdades Associadas de Uberaba.
Professor de Agrostologia no curso de Medicina
Veterinária da Universidade de Uberaba (UNIUBE).
Consultor da CONSUPEC, Consultoria e
Planejamento Pecuário.

www.jcmaschietto.com.br

direito agrário

PAULO DAETWYLER JUNQUEIRA *

Produtividade da terra

“

A história jurídica
nos ensina que as
leis devem sempre
acompanhar a
evolução humana

Então, a partir desse conjunto de fatores externos
intrínsecos à produção é que temos a produtividade,
que poderá variar de zero a números expressivos.
Só poderemos ter a segurança matemática de obter alguma produção se conseguirmos dominar por
completo os seus fatores externos intrínsecos. Isto,
na agropecuária brasileira, pela nossa dimensão
continental, é uma utopia.
Desta forma, produtividade na terra não se obtém
por Decreto, Lei ou coisa que o valha, e sim pelo que
aquela determinada terra, naquele determinado local
e naquela determinada data for capaz de produzir.
Mas, nosso ordenamento jurídico, arcaico no tocante
a assuntos da terra, impõe aos grandes proprietários rurais (áreas superiores a 15 módulos fiscais)
regras de produtividade mínima para cada produto
agropecuário. Se assim não produzir, o imóvel rural
poderá ser desapropriado, o que, já aqui, cria uma
distorção jurídica, descriminando na mesma classe
social produtiva os que podem e os que não podem
ser improdutivos, de tal maneira que, se tivermos no
país a totalidade de imóveis com áreas de até 15
módulos, estes poderão ser improdutivos, não produzir nada, não gerando emprego e renda, e terão as
benesses da lei, ou seja, quebra o país e não serão
desapropriados.

É inconcebível, em nossos dias, medir a função social de um imóvel rural por produção mínima estabelecida por órgãos federais e exigida pelo INCRA, no
processo de classificação da produtividade para fins
de desapropriação. Ninguém, em sã consciência, irá
explorá-lo para atender o INCRA, e sim para auferir
um ganho financeiro, até porque em alguns casos,
se o imóvel produzir a quantidade mínima estabelecida, frente aos custos atuais, estará fadado ao
insucesso.
A função social é praticada por aquele que efetivamente utiliza a terra, devendo, portanto, ser desapropriado aquele que assim não a pratica. Assim,
mede-se a função social pela exploração da área
efetivamente aproveitável e não pela quantidade
produzida.
Além do mais, o imóvel rural, a partir de 1994, deixou
de ser um ativo especulador, fruto de uma estabilidade inflacionária, onde se tinha na terra um atrativo
econômico/financeiro “garantidor” de reserva de
valor. O valor da terra está condicionado ao valor do
produto por ela produzido e a sua capacidade e potencial de produção desse determinado produto, que
em função das leis do mercado (oferta/compra), é
ele o mercado o determinador desse valor. Então, no
mercado para a soja, a terra vale “xis” sacos por ha,
para a cana, “xis” toneladas por ha, para a pecuária,
“xis” arrobas por ha, e assim por diante.
A história jurídica nos ensina que as leis devem sempre acompanhar a evolução humana. Assim, até dias
atrás não tínhamos Internet, celular, transgênicos e
o código civil era de 1916. Hoje, o código foi atualizado e já temos as leis que tratam desses novos
assuntos.

igual ou superior a 80% da área aproveitável total”.
2) Revoga-se o § 2º, itens I, II e III e o § 7º do art. 6º
que tratam da produtividade mínima.
3) Alterar o texto do § 1º do art. 9º para: “considerase racional e adequado o aproveitamento que atinja
o GUT especificado no (novo) art. 6º desta lei”.
4) Revoga-se o art. 11 que trata do ajuste dos
índices.
5) Na Lei acrescentaria o seguinte artigo: “são insuscetíveis de desapropriação social, para fins de reforma agrária, a propriedade que estiver sob contrato
de arrendamento e/ou parceria rural, e que esteja
atendendo o GUT em quantidade igual ou superior a
80% da área aproveitável total”.
Desta forma, teremos a produtividade determinada
pela “lei da natureza” e não pela “pena de uma caneta”, fazendo a igualdade na classe social - proprietário rural, onde Assentados do MST e os demais
tenham a mesma prerrogativa: explorar acima de
80% da área aproveitável, sob pena de, se assim
não o fizerem, serem desapropriados.
* Advogado e Engenheiro Agrônomo.
Especialista em assuntos agrários,
ambientais e tributários rurais.
Sócio-Diretor da Junqueira &
Associados Consultoria Ltda.
E-mail: pdjunqueira@hotmail.com

A nossa proposta então, é atualizarmos juridicamente o assunto produtividade rural na função social
da terra.
A lei que trata dos assuntos
relativos à reforma agrária é a
de n.º 8.629/93, e assim sendo, então, as nossas sugestões
seriam:
1) alterar o texto do caput do art.
6º para: “considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada
econômica e racionalmente, atinge
Grau de Utilização da Terra – GUT,

11

Produtividade é o quantum (quantidade) que se
produz de alguma coisa. Na terra, é a quantidade
de grãos, carne, leite, hortifrutigranjeiros, madeira
etc. Os seus quantum estão condicionados a inúmeros fatores, entre outros: água, sol, temperatura,
capacidade de uso do solo (químico, físico, biológico, declividade, permeabilidade, etc), diferentemente na indústria, onde determinada máquina foi
projetada para produzir “xis” quantidades por unidade de tempo, desde que se tenha à mão matéria
prima, operador, etc.

controle sanitário

GilmAr Curioni *

Febre aftosa e
o que o Brasil não viu!
A febre aftosa é uma doença infecto-contagiosa
causada por vírus, aguda e altamente transmissível.
Enfermidade própria de animais de cascos partidos
em dois (biungulados). Um problema que ultrapassa as barreiras geográficas e de muito difícil erradicação devido a muitos fatores, com destaque ao
econômico.
Sua transmissão ocorre de maneira rápida pelo ar,
contaminando todo ambiente encontrado, ou também por veículos como alimentos in natura e o próprio homem, que em suas botas, sapatos, roupas e
utensílios transporta o vírus para fazendas, cidades
e até países.
O Mato Grosso do Sul - MS, que ocupava o status
sanitário de “área livre da febre com vacinação”,
teve um novo foco da doença surgido na cidade de
Eldorado em outubro de 2005.

“

Há de se questionar se a região de fronteira seria o
local ideal para tantos assentamentos! Locais sem
estrutura, de difícil acesso e fraco poder econômico.
Além da presença de aldeias indígenas, lutando por
expansão, nesses locais estratégicos do ponto de
vista epidemiológico, colocando em risco todo um
país no respeito a tão importante e limitante fator
que é o sanitário, prejudicando o intercâmbio entre
nações e, do meu ponto de vista, chegando a prejudicar mais que as barreiras tarifárias impostas.
As conseqüências econômicas foram enormes para
o Brasil e todos puderam sentir no bolso com os embargos nas exportações. Para o MS, além dessas, o
impacto atinge as mais diversas cadeias econômicas,
que vão desde as demissões diretas, a diminuição
na geração de novos empregos, menos prestação
de serviços como fretes e consertos de pneus, por
exemplo, até a redução dos investimentos nas fa-

As conseqüências econômicas foram enormes
para o Brasil e todos puderam sentir no bolso
com os embargos nas exportações

Não foi surpresa para o sul-mato-grossense esse
fato porque sinais do problema rondavam o estado,
principalmente nas regiões que fazem fronteira com
o Paraguai. É comum entre pecuaristas brasileiros
com propriedades no país vizinho falar sobre o assunto e contar casos a respeito da doença naquela
localidade.
Enfim, o aparecimento ou não da epidemia era questão de sorte ou de dever de casa cumprido. Como
não foi cumprido, o que já era temido aconteceu. E
aconteceu com todas as suas conseqüências de ordem social, ecológica e econômica.
O MS tem um rebanho de aproximadamente 23 milhões de cabeça, sendo que 20,4 milhões estão no
planalto e 2,6 milhões no Pantanal. Um estado com
77 municípios e um baixo índice populacional, de
apenas 2,1 milhões de pessoas.
O foco da aftosa que apareceu em Eldorado foi o
primeiro, seguido de outros 32 focos, sendo que desses, 22 foram no município de Japorã e os outros no
mesmo Eldorado e Mundo Novo.
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Informações extra-oficiais mostram que, de acordo
com um rastreamento epidemiológico, o fato de a divulgação do primeiro foco ter ocorrido no município de
Eldorado pode ter sido acidental, pois deduzem que
já existiam outros focos em locais de pouco acesso e
pouca disposição para a informação na região.

zendas e no comércio, queda na venda de insumos
e um atraso no avanço tecnológico, além da queda
no preço da arroba.
As medidas tomadas, que deveriam ser de ordem “primária” ou preventiva (com a eliminação
ou redução das causas da doença antes do aparecimento de sinais), passaram a ocorrer de forma “secundaria”, ou quando a doença já ocorreu.
Dessa forma, implicou-se na identificação precoce
dos primeiros sinais clínicos, um tratamento rápido
e eficiente, eliminação de animais contaminados,
implantação de animais sentinelas e intensificação
da vigilância sanitária.
O futuro do setor da carne (bovina, suína e aves)
no Brasil vai depender de alguns fatores e, dentre
eles, a nossa questão sanitária é de fundamental
importância.
Estamos recebendo a missão Européia, que pode
aprovar ou não nossa carne e que, dentre outros
fatores, examinarão nossas ações de vigilância sanitária, o compromisso dos envolvidos na defesa sanitária, o serviço de inspeção e a estrutura física dos
órgãos de defesa, a rastreabilidade e até a legislação
pertinente.
Outro fator para o setor diz respeito ao cumprimento
de nosso dever de casa, ou seja, a prevenção será
sempre nosso melhor remédio. Mas para prevenir
precisamos de:

“

Se toda a cadeia
produtiva fizer sua
parte seremos
novamente livres da
febre aftosa com
vacinação

- Vigilância intensificada: que é incompatível com os
salários que hoje recebem nossos técnicos, com os
horários de trabalho dos órgãos competentes no estado (que hoje é de apenas meio período) com os
veículos dos técnicos (que são inadequados), com a
disponibilidade de combustível (que às vezes falta),
com o livre acesso a reservas indígenas (nem sempre possíveis) e com os assentamentos em locais
inadequados.
- Educação sanitária: conscientizar os produtores e
toda a sociedade de que a vacinação é o meio mais
eficaz e essencial para o controle e erradicação da
doença e que essa vacinação deve ser feita de forma
correta. Lembrando que apenas um animal, mesmo
que uma inofensiva “vaquinha leiteira” da periferia
da cidade, uma vez contaminada, já se torna um
foco com todas as suas conseqüências.
Por fim, creio ser importante citar que estados como
o Mato Grosso do Sul pedem urgência por uma reforma tributária que venha a diminuir as injustiças
que acontecem com produtos primários como a carne – onde o estado é obrigado a baixar as alíquotas
tributárias para serem competitivos a ponto de comprometerem sua arrecadação e comprometerem a
exportação brasileira da carne e de outros produtos
agrícolas.
Se toda a “cadeia produtiva” fizer sua parte seremos
novamente livres da febre aftosa com vacinação.
Nota divulgada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento diz ser bem provável para toda
a América do Sul e América Central atingirem essa
meta até 2009.
No que depender do Brasil e do MS, temos ainda um
grande caminho a percorrer – e só chegaremos lá se
caminharmos de mãos dadas, cada um fazendo sua
parte: sociedade, agro-pecuarista, governo estadual,
federal e instituições.

* Eng. Agrônomo
Diretor Administrativo da ViaCampus
www.viacampus.com.br

www.jcmaschietto.com.br

entrevista

Programa de melhoramento de
Nelore e Canchim na ESALQ

acasalado com touros provados com sêmen disponível no mercado.

Desde a década de 70 o Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura (ESALQ-USP)
desenvolve, a partir de seu campus de Piracicaba/SP, um programa de seleção e melhoramento das raças
Nelore e Canchim com propósitos acadêmicos – ensino, pesquisa e extensão. Anualmente é realizado
um leilão onde são comercializados tourinhos e matrizes avaliados no programa, o que representa uma
oportunidade para pecuaristas interessados em genética aprovada por uma das principais instituições de
ensino e pesquisa da América Latina.

O critério para a escolha dos touros a serem utilizados é baseado nas DEP’s de ganho de peso, circunferência escrotal, musculosidade, precocidade
de acabamento e habilidade materna.

Nos últimos 6 anos a Sementes JC Maschietto patrocinou este leilão, marcando presença no evento e
levando a seus participantes as últimas novidades em sementes e formação de pastagem.

Qual o perfil de pecuaristas que adquirem animais nos leilões que vocês promovem?

Na entrevista a seguir o Prof. Dr. Flávio Portela Santos, do Departamento de Zootecnia e coordenador
do programa, apresenta as principais linhas deste trabalho.

Anualmente, no último sábado do mês de maio, é
realizado o Leilão da ESALQ. Nesse leilão são comercializados 40 a 50 tourinhos (18 a 22 meses de
idade) e 30 a 45 matrizes (novilhas e vacas) Nelore
PO e Canchim. A fazenda é mantida com os recursos obtidos no Leilão e com a venda de animais
descarte para abate.

O Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP iniciou o trabalho de seleção da raça Nelore no início
da década de 70 e o da raça Canchim no início
da década de 80. No início da década de 70, os
professores Moacyr Corsi e Vidal Pedroso de Faria
iniciaram o programa de implantação de um sistema de produção de gado de leite e de gado de corte
no Departamento, com o intuito de se aplicar na
fazenda da Escola os conceitos ensinados em sala
de aula, tanto para o treinamento dos alunos como
para a prática da extensão rural junto a pecuaristas
de leite e de corte. No caso específico do gado de
corte, a opção de trabalhar com rebanho registrado
para a produção de tourinhos e matrizes, foi em
função principalmente da limitação da área física
do Departamento. Como os recursos para a manutenção do sistema têm que vir do próprio sistema,
a produção de tourinhos e matrizes foi uma forma
de agregar valor e viabilizar a fazenda.
O rebanho Nelore teve início com a aquisição de
matrizes do rebanho da Fazenda Experimental do
IZ (Instituto de Zootecnia) em Sertãozinho. Também
foram feitas parcerias com pecuaristas que colocavam vacas no Departamento e as crias eram divididas na desmama.
O rebanho Canchim teve início com a doação de
14 matrizes feitas pela Embrapa de São Carlos e
por criadores.
Como está estruturado este programa?
Atualmente o Departamento mantém um rebanho
de 140 fêmeas em monta (70 Nelore PO e 70 Canchim), 41 fêmeas de 12 meses, 46 machos de 12
meses, e previsão de nascimento de 125 bezerros
para agosto-dezembro.
Durante o verão todo o rebanho é mantido em 35
ha de pastos de capim colonião, brachiarão e mulato, manejados intensivamente com lotação de 6,5
a 8,5 UA/ha. Durante a seca, vacas e novilhas de
sobreano são mantidas nos pastos e recebem suplementação com cana-de-açúcar, uréia e mistura
mineral.

Tanto os machos como as fêmeas desmamadas
(abril-maio) entram em prova de ganho de peso em
confinamento durante a seca.
O programa de melhoramento está estruturado no
uso de touros provados, através do uso de inseminação artificial.

De modo geral o perfil dos compradores do Leilão
é de pecuaristas da região, com propriedades de
médio porte. São na maioria produtores comerciais.
Uma parcela menor é representada por criadores
de gado registrado.
Quais as metas futuras para o programa?
As metas são melhorar cada vez mais o rebanho
e poder oferecer animais de qualidade cada vez
melhor aos nossos compradores. Está em discussão a possibilidade de ampliarmos no número de
bezerros nascidos por ano, através do uso de transferência de embriões, em parceria com a Fazenda
Figueira da Fundação de Estudos Agrários Luiz de
Queiroz em Londrina.

Para maiores informações sobre o Programa ligue
para (19) 3429-4134
O rebanho Nelore da ESALQ participa do programa
de melhoramento genético da USP - PMGRN. Já o
rebanho Canchim participa do programa oficial de
melhoramento da raça, o programa Geneplus da
EMBRAPA. Além dos dados gerados por esses programas, realizamos a prova de avaliação de touros
e matrizes. Tanto machos como as fêmeas entram
em prova de ganho de peso logo após a desmama,
durante 150 dias. Nos machos avaliamos o ganho
de peso, peso final ajustado para idade, circunferência escrotal ajustada para idade, conformação,
musculosidade e precocidade de acabamento. Nas
fêmeas avaliamos o peso final ajustado, conformação, musculosidade e precocidade de acabamento.
Além destes aspectos, são analisados parâmetros
de caracterização racial.
As fêmeas superiores são mantidas no rebanho.
Um touro de cada raça, com destaque na avaliação
de DEPS e na prova, é mantido no rebanho para
ser utilizado em uma parcela das fêmeas, normalmente em 25% do total. O restante das matrizes é
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Quais os motivos que levaram o Depto. de Zootecnia a desenvolver um programa de seleção?

feicorte 2006

JC Maschietto marca
presença na Feicorte 2006
A JC Maschietto esteve presente na Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne Bovina (Feicorte
2006), o maior evento indoor de pecuária de corte
na América Latina, realizada de 20 a 24 de junho no
Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo (SP).
Para o evento foi firmada uma parceria com a Associação de Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), organização que representa os interesses e promove
ações para valorizar a principal raça da pecuária nacional. Em um estande de mais de 270 m2 localizado
ao lado da Pista de Julgamento Nelore, a equipe da
JC Maschietto pôde receber e debater com pecuaristas e parceiros questões como o lançamento de
novas cultivares, formação de pastagens, cenários
para a atividade pecuária, entre outros.

ano passado, de acordo com dados fornecidos por
sua organização. Além disso, o faturamento total dos
leilões registrou crescimento de 12,24% e média
geral 27,80% superior em relação à edição de 2005.

“

Nessa edição, a Feicorte contou com mais de 3,5 mil

Segundo Cristina Bertelli, coordenadora de eventos
de agronegócio do Agrocentro, empresa promotora
da Feira, esses resultados foram alcançados devido
ao foco que foi dado pelos leilões, priorizando a qualidade ao invés da quantidade dos animais.

animais representando 20 raças zebuínas, taurinas e
sintéticas, de 500 criadores e de 1.000 propriedades
de todo o país. A Feicorte se consolida também como
palco das mais importantes exposições das raças
bovinas de corte, entre elas a Exposição Nacional
das Raças Simental e Simbrasil, Exposição Nacional
da Raça Angus, Exposição Nacional da Raça Blonde D´Aquitaine, Exposição Nacional da Raça Santa
Gertrudis, Exposição Regional Obrigatória das Raças
Nelore e Nelore Mocho, e Exposição Nacional da
Raça Guzerá, que este ano comemorou o jubileu de
ouro na feira.

Maior evento da cadeia produtiva da
carne bovina reforça sua posição de
importante balcão de negócios para a
pecuária profissional

A movimentação gerada pelo público, a qualidade
do congresso e das palestras, a comercialização de
animais nas argolas e nos leilões, a venda de insu-

Além disso, vários negócios de venda antecipada de
sementes (para entrega a partir de setembro) foram
fechados durante o evento em condições especiais
de preços e de prazos, oportunidade que atraiu
pecuaristas interessados em proteger-se contra a
flutuação de preços de sementes observada no ano
de 2005.

“Outra novidade é que a Feicorte foi convidada a participar da concorrência de uma convenção internacional de gado de corte, que é realizada a cada 4
anos por uma multinacional do setor e conta com
a participação de representantes de 35 países. Nós
vamos concorrer com Austrália, Nova Zelândia e África do Sul para realizar essa convenção na Feicorte
2007”, afirma Cristina.

Evento registrou crescimento em relação a
edições anteriores
A Feicorte encerrou sua décima segunda edição
com crescimento de 10% em relação à edição do

nal oportunidade para a realização de negócios da
cadeia produtiva da carne bovina.

mos, produtos, equipamentos e maquinários, e os
contatos gerados, foram extremamente positivos e
consolidam de fato a Feicorte como uma excepcio-

Saiba mais: www.agrocentro.com.br/feicorte

Frases
“O pessimista queixa-se do vento. O otimista espera que ele mude. O realista ajusta as velas.” - Willian George Ward
“Há dois tipos de pessoas: as que fazem o trabalho e as que reivindicam o mérito. Procure estar no primeiro grupo.
Há menos concorrência” - Indira Gandhi
“É fácil livrar-se das responsabilidades. Difícil é escapar das consequências por se ter livrado delas” - Graciliano Ramos
“A realidade é dura, mas é o único lugar onde se pode comer um bom bife...” - Woody Allen
“Nenhuma cadeia é mais forte do que o seu elo mais fraco” - Arthur Conan Doyle
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“O homem sensato adapta-se ao mundo. O homem insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Sendo assim,
qualquer progresso depende do homem insensato” - George Bernard Shaw
“Ao falhar na preparação, você está se preparando para fracassar” - Benjamin Franklin

www.jcmaschietto.com.br

... que a mombaça é a cultivar com
um dos maiores índices de produção
de massa verde (70 ton/ha/ano) e, por
isso, é exigente em relação ao manejo
da planta e à fertilidade do solo?

Você sabia...
... que após a semeadura é recomendável compactar a semente no solo, e
que uma alternativa para isso é a utilização de um rolo compactador?

... que o ataque de formigas e cupins
subterrâneos pode ser combatido através do uso de sementes tratadas com
o inseticida Standak (Fipronil)? (1)

VC = (Pureza x Germinação)
100
... que a cultivar Xaraés foi lançada oficialmente em 2004 pela Embrapa, em
parceria com a Unipasto, e é também
conhecida como MG-5 ou Toledo?

... que utilizando uma semente com
valor cultural (VC) maior, o pecuarista
irá semear menos kg de sementes por
área, mas o número de plantas resultante será o mesmo?

... que a JC Maschietto foi a primeira
empresa a comercializar sementes de
pastagem com análise comprovada
em laboratório, há mais de 30 anos?

(1) Para maiores informações sobre sementes tratadas fale conosco.

Curtas
Exportação de carne bovina cresce 16% no 1º semestre de 2006
Mesmo com a aftosa (com a permanência do embargo total ou parcial de 58 países) e a alta do real, o Brasil conseguiu manter-se como maior exportador mundial de
carne bovina. Segundo a ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes), na comparação com o 1º semestre de 2005, as exportações cresceram
16,24% em 2006, totalizando mais de US$ 1.7 bilhões.
Outros importantes exportadores mundiais sofreram quedas significativas em suas vendas. A Austrália vem enfrentando secas e dificuldades para recompor seu
rebanho. A Argentina cancelou temporariamente suas exportações para impedir uma escalada de preços internos.
A Rússia permanece com o posto de maior comprador de carne brasileira “in natura” (US$ 220 milhões), e os EUA lideram o ranking de maiores importadores de
carne industrializada (US$ 143 milhões).

Está saindo do forno da Embrapa uma nova braquiária!
Brachiaria brizantha cv Piatã. Este foi o nome escolhido para a cultivar a ser lançada pela Embrapa, em mais um resultado da parceria deste instituto de pesquisa
com a Unipasto (Associação para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras Tropicais). A nova cultivar, que vem passando por uma bateria de testes
pré-lançamento, vem juntar-se ao Xaraés e ao Massai como primeiros produtos do convênio firmado entre as duas organizações, e seus direitos de comercialização
obedecerão à nova Lei de Proteção de Cultivares.
A JC Maschietto, associada da Unipasto, está acompanhando os primeiros resultados e em breve colocará à disposição de seus clientes mais esta novidade.

O controle da febre aftosa é de grande interesse para o Brasil e para a cadeia da pecuária, por se tratar de um fator limitante na exportação de carne para outros
países onde ela já foi erradicada. Atualmente a vacina é oleosa, o que promove uma imunidade mais duradoura no organismo do animal. É uma vacina de caráter
obrigatório, e deve ser realizada em todo o rebanho, independentemente de idade. O seu calendário é determinado pela Secretaria de Agricultura de cada Estado.
Fique atento, acompanhe os prazos de sua região e faça sua parte!
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Campanha contra a aftosa: não perca os prazos de vacinação de sua região

Toda mudança é um ato de reflexão.
Toda reflexão é um ato de aprimoramento.
Dentro deste espírito, a
JC Maschietto mudou...
... mas fique tranqüilo! É uma mudança
na forma. O conteúdo continua com a
mesma qualidade que o pecuarista
conhece e reconhece há mais de 40 anos.
conheça nossa nova identidade visual:

Pronto. Você já sabe como identificar
a melhor semente para pastagens
do Brasil.

Uma semente com nome e sobrenome.
empresa associada

onde adquirir:

R. Itápolis, 140

Vendas
Penápolis, SP CEP 16300-000
(18) 3652.1260 www.jcmaschietto.com.br

