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Parceria com 
o pecuarista

A Acrioeste sempre teve como missão estreitar os laços com os 
pecuaristas da região e entre as diversas ações que realiza-
mos para atingir esse objetivo está a Acrioeste Itinerante, um 

evento que proporciona a interação entre a entidade, as empresas par-
ceiras e os criadores.

Nós, como diretoria, sabemos da dificuldade que os pecuaristas 
dos pequenos municípios encontram para terem acesso a palestras 
que abordem temas de interesse da classe. Pensado nisso é que cria-
mos a Acrioeste Itinerante, espaço onde os criadores podem partici-
par de palestras ministradas por parceiros da Acrioeste, bem como 
interagir e realizar negócios com criadores de outros municípios. O 
evento é um excelente espaço para as empresas parceiras da associação 
divulgarem seus portifólios de produtos como também apresentarem 
os resultados de pesquisas que ajudam a melhorar o desempenho da 
pecuária regional, tanto nos quesitos suplementação e mineralização, 
genética, sanidade animal, melhoramento de pastagens, entre outros 
temas relevantes.

Este ano foram selecionadas para receberem a Acrioeste Itinerante. 
Importante municípios criadores de gado no Oeste da Bahia e onde 
encontram-se tradicionais fazendas de pecuária.

Outro importante evento promovido pela Acrioeste que visa di-
vulgar e fortalecer a pecuária regional é a Oeste Genética, evento que 
é realizado anualmente em novembro, no Parque de Exposição Enge-
nheiro Geraldo Rocha, em Barreiras. 

A Oeste Genética é um espaço com apresentação de inovações 
para os setores do agronegócio e da agroindústria com difusão da 
genética animal desenvolvida nas fazendas e repassadas para outras 
regiões através da comercialização de animais nos leilões de gado de 
corte e leite.

PARCEIROS DA ACRIOESTE
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O tradicional Leilão de 
Gado de Corte da Asso-
ciação dos Criadores de 

Gado do Oeste da Bahia (Acrio-
este), realizado no penúltimo dia 
da Bahia Farm Show, em Luís 
Eduardo Magalhães, superou as 
expectativas dos organizadores e 
atingiu 100% de liquidez dos ani-
mais ofertados.

Tido como uma importante 
vitrine para a pecuária do oeste 

Leilão da Acrioeste na Bahia Farm 
Show 2018 atinge 100% de liquidez

da Bahia, o Leilão da Acrioeste 
vem apresentando um cresci-
mento significativo em presen-
ça de público e principalmente 
quando se trata da qualidade e do 
alto padrão genético dos animais, 
além de uma grande oportunida-
de de negócios para os criadores 
do Matopiba, região que engloba 
os estados de Maranhão, Tocan-
tins, Piauí e Bahia.

O evento leiloou 515 animais 

entre raças Nelore e animais cru-
zados da raça Angus (Aberdeen 
Angus e Red Angus) e contabi-
lizou R$ 737 mil em negócios 
fechados, superando a edição 
passada. Este foi o quinto ano 
consecutivo da realização do Lei-
lão Acrioeste dentro da maior fei-
ra agrícola do Norte e Nordeste.

“O leilão vem se destacando 
a cada ano que passa pela qua-
lidade, e vem se tornando uma 
vitrine para quem vende, e quem 
compra é privilegiado pela quali-
dade do gado”, disse o presidente 
da Acrioeste, Stefan Zembrod, 
presidente da Acrioeste.

O presidente da Bahia Farm 
Show e da Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), Celestino Zanella, refor-
çou durante a abertura do evento 
que a feira não existe apenas para 
vender máquinas. “É uma feira 
que cresce a cada dia e amplia 
ainda mais os horizontes dentro 
do agronegócio. Uma prova dis-
so é o sucesso da pecuária nos 
negócios realizados no Leilão da 
Acrioeste”.
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José Maria de Albuquerque Júnior, 
atual vice-presidente da Acrioeste, Enge-
nheiro Agrônomo de formação e natural 
de Maceió-AL, chegou à região Oeste da 
Bahia com apenas quatro anos de idade, 
no fim da década de 70, com seu pai José 
Maria de Albuquerque e família. Já em 
1978, seu pai adquiriu a Fazenda Tim-
bós, dos herdeiros do Major Leopoldo 
da Rocha Souza (Major Leô), município 
de Formosa do Rio Preto, BA. Após o 
falecimento de seu pai em 2003, assume 
a fazenda e vinha desenvolvendo desde 
então a atividade de recria/engorda. Em 
2015, migrou sua atividade de recria/
engorda para pecuária seletiva do Nelo-
re PO e da cria/recria de gado de Corte 
(nelore Cara Limpa) com foco a pasto, 
buscando desenvolver e ofertar ao mer-
cado uma genética que ao mesmo tempo 
preserve as características da Raça nelore 
(Ongole), mansidão, rusticidade, fertili-
dade, habilidade materna e qualidade de 
Carcaça, com desempenho e precocida-
de. Adquiriu então animais registrados 
PO/PC/PA de rebanhos renomados de 
todo o País e da Região Oeste da Bahia. 
Já em 2016, incorpora tecnologias como 
IATF e estação de monta, inseminando 
com a melhor genética disponível no 
mercado com foco no “nelore de pro-
dução”, através da assessoria do Médico 
Veterinário Dr. Ney Conti. Nesse mes-
mo ano, também se filiou a ABCZ, se 
tornando Sócio Remido, aderindo em 
seguida ao PMGZ/ABCZ (Programa 
de Melhoramento Genético das Raças 
Zebuínas). Dessa forma, a cada 90 dias, 
desde então os animais são pesados e 
avaliados (EPMURAS, CE, dentre ou-
tras análises) onde recebe duas vezes por 
ano a visita e a assessoria do Zoo-
tecnista Dr. Luis Strang, técnico 
da ABCZ. Nesse mesmo ano, 
participou do Encontro do Gru-
po GNB (Grupo Nelore Baiano), 
em Milagres–BA.  Esses criado-
res vêm mantendo parte de seus 
rebanhos fechados objetivando 
“preservar melhorando” as li-
nhagens baianas descendentes de 
Akazamu - Padhu - OM (Caci-
que e Aracy) - Suvarna, formadas 
com grande competência pelos 
mestres baianos Octavio Aria-

Vice-presidente da Acrioeste participa de grupo 
de melhoramento de carcaça Nelore

ne Machado (OM), Joãozito Andrade 
(Trindade), Miguel Vita (Soraia) e por 
último Roberto Garcez (Suvarna), pois 
transmitem rusticidade, precocidade, 
habilidade materna, longevidade e Ra-
cial do legítimo “Ongole” indiano. Nes-
sa oportunidade, fechou parceria com o 
criador e médico Veterinário Dr. Fran-
cisco Sales Campos, do Nelore NEBA, 
um dos maiores conhecedores dessas 
linhagens e responsável por ajudar a dis-
seminar essa genética em todo o país e 
até no exterior.  No fim de 2017 recebe 
então em sua Fazenda Timbós, Formo-
sa/BA, cerca de 200 matrizes fechadas 
nas linhagens baianas, dando início a 
um novo direcionamento no melhora-
mento genético do seu rebanho.  Nesse 
ano, iniciará em seu rebanho a avaliação 
de carcaça, medindo AOL, EGS, MAR-
MOREIO, pela tecnologia de ultrassom 
proposta pela DGT Brasil, com o Sof-
tware BIA, sendo mais uma ferramenta 
de auxilio no melhoramento da carcaça 
do nelore PO, a exemplo de que essa tec-
nologia melhorou o rendimento de car-
caça e qualidade da carne da raça angus 
nos EUA. Nesse sentido, esteve recen-

temente em Cuiaba/MT participando 
de reunião de fundação Confraria da 
Carcaça Nelore, grupo de criadores de 
Nelore que buscam a melhora de carcaça 
da raça.

No encontro realizado durante Dia 
de Campo e Feira de Touros na Fazen-
da Kangayan, os criadores discutiram a 
valorização das características de adap-
tabilidade, rusticidade, adequação fun-
cional e bom desempenho econômico 
do gado Nelore da Bahia.

Ao contrário do que se pensava, o 
Nelore Baiano tem mostrado importan-
te manancial genético de marmoreio e 
gordura, muito requisitado pela culiná-
ria gourmet. E esse manancial genético 
de marmoreio e gordura nos rebanhos 
com origem na Bahia, fez com que a 
DGT influenciasse vários criadores da 
Bahia a se congregar para divulgar esta 
característica, até então desconhecida 
— e que muito provavelmente se deve 
às condições rústicas a que os rebanhos 
foram submetidos desde sua forma-
ção. Tudo se acelerou, e em dezembro 
de 2017 a Associação Baiana dos Cria-
dores de Nelore tomou a iniciativa de 

promover um simpósio sobre 
melhoramento da carcaça e carne 
do Gado Nelore baiano. Para o vi-
ce-presidente da Acrioeste, esta é 
uma importante vertente que visa 
desenvolver e fortalecer ainda 
mais a pecuária baiana, ofertan-
do novas opções carnes diferen-
ciadas, cada vez mais presentes 
das gondolas dos supermercados 
e que tem caído no gosto dos con-
sumidores.

Integrantes da Confraria da Carcaça Nelore durante a Feira de Touros da Fazenda Kan-
gayan. Foto Daniel Bilk Costa,  Revista Nelore
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Estamos em pleno período 
crítico de estiagem no Oes-
te da Bahia que inicia em 

junho e se estende até novembro e 
para complicar ainda mais, as bai-
xas umidades relativas do ar, que 
em vários dias ficam abaixo dos 
20%, e a temperatura próxima aos 
38º, acendem o alerta dos produ-
tores e da Brigada de Incêndio do 
Centro Nacional de Prevenção e 
Combate aos Incêndios Florestais 
(PrevFogo).

O alerta para os cuidados com 
a saúde neste período do ano vem 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), que classifica como estado 
de atenção quando a umidade rela-
tiva do ar fica entre 21% e 30%. En-
tre 12% e 20%, o estado é de alerta 
e abaixo disso, como chegou a ser 
registrado no mês de setembro de 
2015 em Barreiras, é classificada 
como estado de emergência.

De acordo com Leonardo Sou-
za, chefe de brigada do PrevFogo 
em Barreiras, existe uma preocu-
pação até maior que em 2017, ano 
com alto índice de incêndios na 

Período de estiagem 
acende alerta contra 
queimadas no Oeste
da Bahia

região. “Devido o final de 2017 e 
início de 2018 ter chovido bastan-
te, a biomassa de combustível está 
muito alta. Como a vegetação cres-
ceu bastante, consequentemen-
te a oferta de biomassa também 
aumentou e a oferta de materiais 
inflamáveis, como folhas secas e 
capim, são propícios para propa-
gação de focos de incêndio”, alerta 
o brigadista.

Leonardo lembra que em 2017 
foi um ano muito crítico na re-
gião. “Em 2016 foram combati-
dos 12 focos de incêndios, contra 
os 32 registrados em 2017. Quase 
que em sua totalidade oriundos de 
queimas em que o agente causador 
perdeu o controle sobre o fogo”.

Para minimizar a situação neste 
período de estiagem, a equipe do 
PrevFogo realiza reuniões cons-
tantes de conscientização com 
produtores da região, integrantes 
de associações de pequenos pro-
dutores da zona rural e moradores 
da zona urbana, além de pescado-
res ligados as Colônias de Pesca-
dores do Vale, no intuito de se evi-

tar o início do incêndio. Os focos 
registrados próximos as cidades, 
em geral, são oriundos da queima 
de lixo e entulhos e na zona rural 
motivados pela caça e limpeza de 
pastos com fogo que acabam sain-
do de controle.

Criado em 1989, o PrevFogo 
atua prioritariamente no comba-
te em áreas protegidas dentro de 
Unidades de Conservação de Pro-
teção Integral (federais, estaduais, 
municipais); Em Áreas de Preser-
vação Permanente (APP); Dentro 
de Unidades de Conservação de 
Uso Sustentável (federais, estadu-
ais, municipais); Reservas Legais; 
No entorno de Unidades de Con-
servação de Proteção Integral (fe-
derais, estaduais, municipais); No 
entorno de Unidades de Conser-
vação de Uso Sustentável (federais, 
estaduais, municipais); Em erras 
indígenas: com orientação e apoio 
da Funai e da comunidade, entre 
outros.

Denuncie queimadas pelo tel. 
0800-61-8080 ou pelo e-mail li-
nhaverde@ibama.gov.br
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A segunda reunião da Comis-
são Baiana da Cadeia Pro-
dutiva do Leite, criada em 

maio, foi realizada no último dia 12 
de junho, na sede do Sistema Faeb, 
em Salvador. As propostas elabora-
das pelo Grupo de Trabalho e Pla-
nejamento, estabelecido na primeira 
reunião, foram apresentadas pelo 
secretário executivo da Comissão, 
Luiz Sande. Entre as proposições, 
ficou acordado que, inicialmente, 
será desenvolvido um Plano Piloto 
de Ações Integradas nos municípios 
de Ruy Barbosa, Marcionílio Souza, 
Queimadas, Baixa Grande, Ipirá, 
Santa Luz, São Domingos e Valente.

Ficaram definidas também algu-
mas ações prioritárias, como a reloca-
ção de tanques de resfriamento de lei-
te já existentes para locais com maior 
potencial produtivo e a implantação 
de novos; a proposição de ações inte-
gradas em áreas onde já existem laticí-
nio; o levantamento da situação tribu-
tária da Cadeia Produtiva do Leite; e 
a reativação do laboratório da Univer-
sidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(Uesb) - a Bahia, atualmente, não pos-
sui nenhum laboratório de análise de 
leite em funcionamento.

A Acrioeste tem uma cadeira na 
Comissão da Cadeia Produtiva do 
Leite e foi representada pelo pecuaris-
ta Antonio Balbino de Carvalho Neto, 
tradicional criador de gado de corte no 
Oeste da Bahia e que recentemente tem 

Comissão da Cadeia Produtiva do Leite 
planeja primeiras ações no estado

investido na criação de gado leiteiro.
O objetivo principal da Comis-

são é tornar a Bahia autossuficiente 
na produção de leite (atualmente há 
um déficit de 1,3 bilhão de litros por 
ano para consumo interno da popu-
lação). A meta também é promover 
a modernização gerencial e tecnoló-
gica da cadeia, incentivar o coope-
rativismo, o empreendedorismo e 
fortalecer a integração econômica e 
produtiva do leite. Dessa maneira, 
será possível aumentar a geração de 
emprego e renda, promovendo a fi-
xação do homem no campo.

A Bahia tem o sétimo maior re-
banho de vacas ordenhadas do Brasil 
(880 mil vacas) e produz 858 milhões 
de litros de leite/ano, o que é equiva-
lente a 2,55% da produção nacional. 
O estado é o maior produtor de leite 
do Nordeste, com 22,8% de parti-
cipação regional. No entanto, ainda 

apresenta produtividade de vaca por 
lactação de 975 litros vaca/ano, nú-
mero inferior em comparação aos 
estados do Ceará, Sergipe, Alagoas e 
Pernambuco (a média nordestina é 
de 1076 litros por vaca/ano).

Além do Sistema Faeb/Senar, 
SDR e Seagri, também fazem parte 
da Comissão o Serviço Brasileiro de 
Apoio à Micro e Pequena Empresa 
(Sebrae-BA); Sindicato das Indús-
trias de Laticínios e Produtos Deri-
vados do Leite do Estado da Bahia 
(Sindileite); Secretaria do Planeja-
mento da Bahia (Seplan); Secreta-
ria da Justiça e Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social (SJDHDS); 
Agência Estadual de Defesa Agrope-
cuária da Bahia (Adab); Companhia 
Nacional de Abastecimento (Co-
nab); Associação Baiana dos Super-
mercados (Abase); Associação Bra-
sileira dos Criadores de Girolando; 
Bahia Leite; Associação dos Cria-
dores de Gado do Oeste da Bahia 
(Acrioeste); Universidade Federal 
da Bahia (Ufba); Universidade Es-
tadual do Sudoeste da Bahia (Uesb); 
Sindicato e Organização das Coope-
rativas do Estado da Bahia (Oceb); 
Associação Brasileira dos Produto-
res de Leite (Abraleite); e Sindi-BA.

Com informações da FAEB

Antônio Balbino (centro da foto), representa a Acrioeste na Comissão da Cadeia Produ-
tiva do Leite
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O uso de antioxidantes em 
bovinos é um conceito re-
lativamente novo no Bra-

sil, no entanto já é uma realidade 
em outros países e traz uma nova 
proposta para a pecuária. Estudos 
desenvolvidos nos últimos anos 
comprovam a efetividade desta es-
tratégia e demonstram um potencial 
extremamente positivo para ser apli-
cado nos sistemas de produção de 
bovinos, principalmente em regime 
de alta performance. 

Apesar do conceito de suplemen-
tação de minerais dos rebanhos já 
ser de conhecimento disseminado, o 
uso de antioxidantes é extremamen-
te inovador. Desde o nascimento até 
a morte, reações metabólicas ocor-
rem para garantir a produção de 
energia e sobrevivência dos animais. 
No entanto, estas reações produzem 
radicais livres, substâncias estas que 
se não neutralizadas e combatidas 
pelo organismo – pela ação dos an-
tioxidantes – são nocivas e prejudi-
ciais à saúde animal. Em momentos 
de estresse e de alta exigência, es-
sas substâncias são produzidas em 
maior quantidade e a energia que 
seria direcionada para atividades 
produtivas dos animais é desviada, 
prejudicando o desempenho dos 
mesmos. 

Composto com as Vitaminas A 
e E, Manganês, Cobre,  Zinco e Se-
lênio, o Kit Adaptador MIN_VIT® 

Uso de antioxidantes em bovinos: Uma estratégia 
para potencializar a produtividade

* Beatriz Cardoso 

* Coordenadora de Território da Biogéne-
sis Bagó.
Médica Veterinária formada na Universi-
dade Federal Rural do Rio de Janeiro com 
parte da graduação realizada nos Estados 
Unidos.
Mestre em Reprodução Animal pela Uni-
versidade de São Paulo.

inova no mercado veterinário com 
uma proposta antioxidante, atuan-
do no combate do estresse oxidati-
vo e nos transtornos reprodutivos 
e produtivos. Sua utilização é reco-
mendada para suprir as reservas dos 
bovinos em qualquer fase do proces-
so de produção em que se exige alto 
desempenho. Sendo assim, seus be-
nefícios têm sido verificados no de-
sempenho de bezerros na desmama, 
na fertilidade de fêmeas submetidas 
à IATF, na performance de touros 
reprodutores, na recria, no confi-
namento, e inclusive, no período de 
transição de vacas leiteiras. Ao longo 
dos últimos anos diversos estudos 
foram desenvolvidos comprovando 
a eficiência deste suplemento em di-
ferentes categorias e fases de produ-
ção. Num estudo realizado em par-
ceria com a USP, foi demonstrado 
um aumento de 6,1% na taxa de pre-
nhez de vacas Nelore submetidas à 
IATF que foram suplementadas com 
o Kit Adaptador MIN_VIT®. Tal in-
cremento pode ser devido principal-
mente à melhoria da ciclicidade dos 
animais observada no grupo tratado 
(Maturana et al., 2016). 

As vitaminas e minerais presen-
tes no Kit Adaptador MIN_VIT® 
estão altamente associadas ao cres-
cimento, reprodução e imunidade 
dos animais. Sendo assim, quando 
são deficientes refletem muitos pre-
juízos para o animal, por exemplo, 
imunidade debilitada, aparecimento 
de enfermidades, transtornos repro-
dutivos, baixo ganho de peso, sendo 
que estes e outros fatores impactam 
diretamente e negativamente na 
lucratividade do sistema. Por esta 
razão, a utilização da tecnologia da 
suplementação injetável (Kit Adap-
tador MIN_VIT®) como um comple-
mento em momentos de alto desafio 
agrega substancialmente ao proces-
so, garantindo uma suplementação 

padronizada do lote em quantidade 
superior a exigência nutricional diá-
ria. Além disso, as vitaminas e os mi-
nerais agem em sinergismo, ou seja, 
auxiliando e/ou potencializando a 
ação do outro, por isso a importân-
cia do uso conjunto do Adaptador 
Min® e Adaptador Vit® para alcançar 
os melhores resultados.  No entanto, 
um questionamento levantado é em 
relação à frascaria, o “por que” de 
as vitaminas e minerais não serem 
apresentadas num único frasco. Este 
é um cuidado que a Biogénesis Bagó, 
após anos de pesquisa e desenvolvi-
mento, trouxe ao mercado ao consi-
derar que as vitaminas A e E quan-
do em contato com sais de cobre 
oxidam, e, portanto, perdem a sua 
função, impedindo a devida ação do 
produto. Atualmente, o Kit Adapta-
dor MIN_VIT® possui formulação 
exclusiva da Biogenésis Bagó e úni-
ca no Brasil. Vale ressaltar que, para 
um melhor resultado, a dosagem e 
o momento de aplicação destes su-
plementos devem ser orientados por 
um profissional. 

Baseado nos resultados dos tra-
balhos desenvolvidos e em relatos 
de campo é possível concluir que 
o benefício da suplementação com 
antioxidantes injetável torna-se evi-
dente ao produtor devido ao maior 
desempenho e/ou produtividade 
dos animais nos momentos de maior 
demanda, o que reflete num sistema 
mais produtivo a um melhor custo 
benefício, revelando uma estratégia 
inovadora de potencializar a produ-
tividade dos rebanhos bovinos bra-
sileiros.
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Paulo Gorgen, novo sócio 
da Acrioeste, é natural de 
Não Me Toque/RS, e ini-

ciou sua atividade pecuária no 
ano de 1983, logo após se formar 
como técnico agrícola no Para-
ná, onde começou a criar gado 
confinado, semi confinado, cria 
e recria. Ao chegar em Luís Edu-
ardo Magalhães, Oeste da Bahia 
em 1988, deu prosseguimento na 
área cria, recria e engorda.

Segundo Paulo Gorgen, o que 
o levou a se associar na Acrioes-
te é que produtores rurais ainda 
estão bastante desinformados e 
quanto mais trocas de informa-
ções obtidas melhor para o se-
tor. “Como tenho vários amigos 
e criadores que fazem parte da 

Acrioeste apresenta o novo sócio da entidade
associação, em função disso me 
senti a vontade em participar vi-
sando buscar parcerias no setor 
pecuário, pois sozinhos teremos 
mais dificuldades em desenvol-

ver e fortalecer a classe, além dis-
so, os eventos promovidos pela 
Acrioeste são oportunidades úni-
cas de adquirirmos conhecimen-
to e capacitação”, disse.


