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Comitiva estrangeira visita o Oeste da Bahia e conhece
as potencialidades do agronegócio regional

U

ma
comitiva
composta
por
cônsules e embaixadores de países da
África, Europa, Américas
do Norte e Central, Oceania e Ásia participaram
da 6ª edição do programa de intercâmbio AgroBrazil, que visitou várias
propriedades no Oeste da
Bahia, entre elas uma fazenda de gado de corte no
município de Santa Rita
de Cássia.
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Acrioeste se reúne com empresas
parceiras para ouvir demandas e
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diretoria da Acrioeste esteve reunida com as empresas parceiras da entidade para ouvir as demandas do setor e alinhas
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EXPEDIENTE
Fortalecendo a pecuária
regional
Mario Cezar Mascarenhas
Presidente

V

isando o fortalecimento da pecuária regional, seja de
corte ou de leite, a Acrioeste procura sempre desenvolver atividades ou promover eventos que colaborem
com o crescimento, consolidação e divulgação do setor.
Durante o ano vários leilões são promovidos pela Acrioeste
e por seus parceiros, o que ajuda nossos criadores a mostrarem
a pecuária de ponta desenvolvida no Oeste da Bahia.
Tendo em vista este foco, a Acrioeste promoveu no último
dia 10 de agosto, mais um grandioso leilão que contou com a
participação dos mais tradicionais criadores da região. Foi um
leilão diferenciado do que os realizados anteriormente. Tivemos mais de 700 animais ofertados, entre bezerros, bezerras,
novilhas, vacas e touros da raça nelore, bem como produtos
oriundos dos cruzamentos entre as raças angus, red angus e hereford com gado nelore.
Já em novembro a Acrioeste, em parceria com o Sindicato
dos Produtores Rurais, com as empresas mantenedoras da entidade e com a Prefeitura Municipal de Barreiras, estará preparando um grande evento que será a Oeste Genética, oportunidade de adquirir conhecimentos através das palestras, assim como
a comercialização de animais de corte e de leite.
Ainda esse ano a associação estará realizado duas edições
da Acrioeste Itinerante. Os municípios sedes ainda estão sendo
definidos, mas está certo que um deles será Angical devido sua
importância regional na pecuária de corte.
Portanto, desde já convidamos os criadores da região a prestigiarem as ações e eventos desenvolvidos pela Acrioeste.
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Prorrogado prazo para
emissão de Nota Fiscal
Eletrônica pelo setor agrícola

U

ma antiga reivindicação
dos agricultores baianos
foi atendida pelo governador Rui Costa, que publicou, nesta
sexta-feira, 26, o decreto nº 19.142,
prorrogando o prazo para emissão
obrigatória de nota fiscal eletrônica
pela categoria. A matéria estabelece
o dia 1 de janeiro do próximo ano
como data limite para que os produtores passem a emitir a nota eletronicamente. Até lá, serão aceitas
as notas manuais, retiradas junto à
Secretaria Estadual da Fazenda.
A decisão atende ao pedido protocolado, no final do mês passado,
pela Associação de Agricultores e
Irrigantes da Bahia (Aiba), que alegou problemas estruturais enfrentados pela região, sobretudo na zona
rural, onde os sinais de telefonia e
internet são precários, dificultando
a emissão do documento. A ideia da
entidade é pressionar as concessionárias dos serviços de telefonia e
internet a melhorarem a comunicação nas comunidades agrícolas, já
que os produtores rurais dependem
do suporte tecnológico para cumprir à legislação tributária.
Para o presidente da Aiba, Celestino Zanella, o atendimento do
pleito demonstra a consciência do
governo do Estado sobre os problemas que independem do agricultor.
“Além de produzir alimentos para
saciar a fome da humanidade, somos o setor que mais gera emprego e contribui com a economia do
País. Não podemos, portanto, ser
duplamente penalizados. Já estamos em desvantagem pela distância geográfica com a nossa capital e
pelos prejuízos tecnológicos. É injusto sermos punidos por não poder
contar com uma ferramenta porque
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somos mal assistidos pelas prestadoras de serviço”, pontua, comemorando a decisão do governo em
dilatar o prazo.
Segundo ele, a medida vai beneficiar principalmente o pequeno
produtor, que tem mais dificuldade
de acesso. Os maiores contam com
mais estrutura, pois investiram
mais.

Com o novo decreto, o produtor ou extrator rural, inscrito
no Cadastro de Contribuinte do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre a Prestação de Serviço
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS), tem até o dia 31 de dezembro deste ano para instalar o
programa em sua propriedade rural. Os que já possuem o software
e um bom sinal de comunicação
já podem emitir o documento
normalmente.
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Comitiva estrangeira visita o Oeste da Bahia e conhece
as potencialidades do agronegócio regional

U

ma comitiva composta por
cônsules e embaixadores
de países da África, Europa, Américas do Norte e Central,
Oceania e Ásia participaram da 6ª
edição do programa de intercâmbio
AgroBrazil, que começou no dia 05
de agosto, na Fazenda Modelo Paulo Mizote (Formação técnica-profissional), em Barreiras, e teve término
no dia 08 em uma fazenda de gado
de corte no município de Santa Rita
de Cássia, Oeste da Bahia.
Patrocinado pela Confederação
Nacional de Agricultura (CNA), o
programa de intercâmbio AgroBrazil teve por objetivo mostrar exemplos da sustentabilidade do campo
brasileiro com foco na produção de
grãos, fibras, frutas, aves e pecuária
de corte. O grupo visitou propriedades em Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Santa Rita de Cássia.
No roteiro de visitas esteve a empresa Mauricéia Alimentos em Luís
Eduardo Magalhães onde acompanharam o abate de frangos e posteriormente estiveram na algodoeira
Ubahia, na qual viram como é feito
o beneficiamento do algodão. Seguindo a agenda, a comitiva esteve
no Sindicato dos Produtores Rurais
de Luís Eduardo Magalhães e na

Cooperativa dos Produtores Rurais
da Bahia (Cooperfarms) e conheceram de perto dois exemplos de associativismo que deu certo.
Em Barreiras os consulês e embaixadores estiveram na sede da
Frutas Mariinha (Produção de Mamão e Maracujá) e na fazenda Santa
Helena (Produção de Banana), e parabenizaram os produtores pelo profissionalismo empregado em seus
empreendimentos.
O dia 07 foi reservado para conhecer a sede da Sementes Oilema,
que produz e comercializa sementes

de soja em todo o Matopiba, região
agrícola que engloba os estado do
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
O grupo aprendeu sobre as tecnologias empregadas na produção, além
de se inteirar sobre as diversas variedades da oleaginosa comercializadas pela Oilema.
Na sequência a comitiva acompanhou uma colheita mecanizada
de algodão na Fazenda Orquídea da
Agrícola Schmitd, no Anel da Soja e
ficaram encantados com a produtividade e qualidade do algodão produzido no Oeste da Bahia.
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O último dia do roteiro na região foi fechado com chave de ouro
com uma visita na Fazenda Ipê, de
propriedade do Grupo Ipê, localizada no município de Santa Rita de
Cássia.
Totalmente sustentável, a Fazenda Ipê produz toda a energia
necessária para o funcionamento
das atividades e fecha toda a cadeia
produtiva, do campo a gôndola do
supermercado. Com 3,8 mil hecta-
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res de pastagens num total de 12 mil
hectares de área, a fazenda abate em
frigorífico próprio 10 mil cabeças de
gado por ano.
A terra da fazenda foi adquirida
em 2007 e desde já foi planejada em
cima de cinco pilares: sustentabilidade, sanidade, nutrição, manejo e
genética. O forte do Grupo Ipê é a
produção sustentável dos gados Nelore e cruzamentos entre esta raça
zebuína e Angus.

ANO 10 - Nº 20

Acrioeste se reúne
com empresas
parceiras para
ouvir demandas
e expectativas
do setor

A

diretoria da Acrioeste esteve reunida com as empresas
parceiras da entidade para
ouvir as demandas do setor e alinhas
ações da Acrioeste durante o ano.
“É muito importante para nós da
Acrioeste saber o que nossos parceiros esperam da Acrioeste. Baseado
nisso podemos elaborar um plano de
ação que possam atender os anseios
deles”, disse Mario Mascarenhas,
presidente da Acrioeste.
O encontro contou com a participação da grande maioria das empresas parceiras para discutir assuntos
de interesse da pecuária regional.
“Essas empresas são fundamentais na manutenção da Acrioeste e
saber o que eles esperam de nós, e
poder atendê-los, é a chave do sucesso da entidade”, concluiu Mario
Mascarenhas.
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Suplementação de bovinos no período seco do ano

Por Dr. Vinícius Lopes*

A

produção de bovinos no
Brasil é caracterizada pelo
regime de criação em pastagens, na maioria das vezes de modo
extensivo durante todo o ano. Dessa
maneira, os animais estão sujeitos às
mudanças nos valores nutricionais
das pastagens ofertadas de acordo a
época do ano, pois as condições edafoclimáticas e o manejo realizado influenciam diretamente na característica nutricional da planta forrageira.
O Oeste do estado da Bahia apresenta uma sazonalidade climática
bem definida, onde no período da
seca as deficiências minerais nas pastagens se acentuam, principalmente
em materiais predominante dessa
região, como cultivares do gênero
Andropogon e Brachiaria, que passam a ter mais outro fator nutricional
limitante nessa época, o nitrogênio.
Na estação atual de inverno em que
temos poucas chuvas e temperaturas
mais baixas, as plantas forrageiras
em sua maioria já iniciaram sua maturação, ou seja, apresenta um crescimento de haste, aumento das frações
fibrosas de menor degradabilidade
diminuindo assim a digestibilidade
podendo apresentar florescimento,
levando a migração de nutrientes
para a formação das sementes. Como
consequência, tem-se um baixo valor nutricional ofertado, diminuindo
o consumo de forragem pelos animais, quando comparado ao período
das águas, com menores ingestões de
teores de proteína, minerais e energia. Assim a atividade da microbiota ruminal diminui sensivelmente,
pois não há o mínimo necessário de
nutrientes na forragem para estimu-

lar crescimento de microrganismos
ruminais.
Com a diminuição da população
microbiota ruminal, a capacidade do
rúmen de fermentar e digerir a forragem fica comprometida e o tempo que
o alimento permanece nesse compartimento é prolongado. Logo, o animal
come menos e fica subnutrido pelo
fato de não ter nem a mantença suprida, que é a exigência mínima para
manter o peso (respirar, caminhar, funções vitais e etc). Por isso deve-se ter
uma atenção especial no suplemento
mineral nesta época do ano, pois além
dos minerais essenciais, as misturas
devem conter fontes de nitrogênio e
energia que estimulem a multiplicação dos microrganismos ruminais, e
assim aumentam a digestibilidade da
forragem de baixa qualidade, aumentando seu consumo.
O uso de mistura múltipla com
proteína, energia e minerais na época da seca, tem mostrado resultados
satisfatórios e compensatórios, evitando a perda de peso, características
dos animais não suplementados nesta
época crítica do ano. E dependendo
da oferta de pasto, até obtendo ganhos satisfatórios.
Nesse sentido, algumas ações podem ser utilizadas dentre a diversidade de produtos para a suplementação.
A estratégia adotada nesse período
vem sendo a utilização do “proteinado de baixo consumo” que consiste

numa mistura mineral com ureia e
farelos, visando baixos ganhos de
peso ou manutenção de animais mais
exigentes, com baixo a médio consumo (100 a 200 gramas/dia ou 30 a 50
gramas/100 kg de PV). Outra alternativa seria a utilização do “proteinado de médio consumo” que também
apresenta na sua composição, minerais, ureia e farelos, mas que já visa
baixos a médios ganhos de peso, com
médio consumo (100 gramas /100 kg
de PV), havendo necessidade do consumo correto, pois os minerais são
diluídos de acordo com o consumo
previsto. Vale ressaltar, que devido
à presença de ureia nos proteinados,
mesmo em baixas quantidades em alguns produtos, há necessidade de se
fazer adaptação ao consumo da ureia
para evitar os riscos de intoxicação,
que consiste na diluição do proteinado em um mineral sem ureia e o
fornecimento de 10 a 15 dias na proporção 1:1 e depois fornecer sem interrupção o proteinado, os cochos devem ser cobertos e obrigatoriamente
furados para evitar acúmulo de água
e maior concentração da ureia. Caso
os animais passem 3 dias sem utilizar
a suplementação com ureia deve-se
realizar a readaptação. Outras estratégias podem ser adotadas de acordo
ao objetivo do produtor e a fase da
pastagem nessa época seca do ano.
*Zootecnista, D. Sc. Supervisor Comercial e Técnico do Oeste Baiano da Matsuda
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Baixa umidade do ar e altas temperaturas aumentam
riscos de queimadas no Oeste da Bahia

O

período de estiagem, as altas temperaturas durante
o dia, com média superior
a 36º, a baixa umidade relativa do
ar nesta época, que giram em torno
de 30% e os aumento dos ventos,
são como um estopim para as queimadas que anualmente ocorrem no
Oeste da Bahia nesta época.
Segundo Leonardo Souza, chefe
de Brigada do PrevFogo em Barreiras, apesar de todos estes riscos, os
focos de incêndios registrados este
ano ainda estão dentro do esperado
e todos foram extintos. “Em 2018
ocorreram muitos focos de incêndios, porém foram em menor número que anos anteriores, a exemplo
de 2016”, disse Leonardo, alertando
que devido o número de incêndios
terem sido baixos no ano passado, o
perigo de focos de calor nesse ano
aumenta significativamente.
“Temos muita matéria seca como
folhas, capim e vegetação que agem
como combustível. É necessário realizar rondas preventivas para evitar
que os focos se alastrem e também
que haja um cuidado maior por parte da população ao evitar queima de
lixo nas proximidades da cidade. A
queima da vegetação nativa feita
por caçadores que ainda insistem
nesta prática também precisa ser inibida através de fiscalização e campanhas de conscientização. Outro
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fato gerador de incêndios na região
é a limpeza de áreas agrícolas ou renovação de pastos feitas com fogo,
um método ultrapassado que ainda
é utilizado por pequenos produtores
agrícolas”, reclamou o chefe da Prevfogo em Barreiras.
Leonardo comentou que palestras
são realizadas com integrantes de
associações de pequenos produtores
da zona rural e moradores da zona
urbana, além de pescadores ligados
as Colônias de Pescadores do Vale,
no intuito de se evitar o início do
incêndio e alertar sobre os riscos e
prejuízos causados por uma queimada descontrolada. “Os incêndios que
ocorrem na região, em sua maioria,
são criminosos, uma vez que nesse
período não há registros de raios”.

Desde de 2009 a Prevfogo está
presente na região com uma brigada federal que atua nas áreas consideradas prioritárias, a exemplo das
Áreas de Preservação Permanentes
(APP’s), das Unidades de Conservação do Estado e da União, projetos de assentamento do Incra, entre
outros, dentro de um raio de 100
quilômetros, e caso necessário, os
brigadistas podem se deslocar a distâncias mais longas. O Prevfogo tem
sede em dois municípios do Oeste
da Bahia (Barreiras e Serra do Ramalho) e apenas um município tem
brigada municipal (São Desidério).
O período crítico na região inicia
em junho e se estende até novembro, quando começa o período de
chuvas.
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Embrapa estuda bois que comem menos e engordam
até 20% a mais do que o restante do rebanho

O

Centro de Desempenho Animal da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) estuda bois que engordam
20% a mais que o restante do rebanho, com a mesma alimentação. O
projeto analisa touros de todo o país.
“Animais que são excelentes para
ganhar peso, com qualidade de carne, reprodução, mas também econômicos. Animais que comem menos
na mesma base de ganho, isso significa o que? Mais dinheiro no bolso
do produtor”, destaca o pesquisador
Cláudio Magnabosco.
O projeto da Embrapa Cerrados
começou há 3 anos, em Santo Antônio de Goiás. A pesquisa é desenvolvida com o apoio de pecuaristas goianos, do Tocantins, de Moto
Grosso do Sul, da Bahia, de Minas
Gerais e de São Paulo.
Por ano, são avaliados em fazendas de todo o país cerca de 2 mil
animais das raças nelore, brahman,
guzerá e tabapuã. Destes, 100 são
selecionados para integrar o estudo.
Os touros chegam ao projeto com
oito meses de vida e ficam 294 dias
no pasto.

“A gente agrupa esses animais e
faz essa padronização porque em algumas fazendas têm um sistema de
criação um pouco diferente, só com
pasto, com suplemento, com desmame precoce, alguns colocam animal
no cocho. Então, a gente faz essa
padronização para que os animais
sejam avaliados dentro do mesmos
critérios”, complementa o pesquisador Marcos Fernando Costa.
Após este período, somente os
que são considerados de elite vão
para a etapa seguinte: a nutrição com
silagem excelente. Nesta fase, é coletado material para fazer a genotipagem e exame de DNA.
“A gente vai identificar dentro
desse rol de animais disponíveis
quais têm um diferencial do ponto
de vista de desempenho global. A
gente faz uma avaliação via ultrassonografia desses animais para ver
como é o rendimento de carcaça,
como é o acabamento de carcaça”,
explica Eduardo Da Costa Eifert, que
também é pesquisador.
Tecnologia - O curral é todo automatizado. Ao passar pelo bebedouro, por exemplo, o animal é pesado.

O cocho também é uma balança, que
indica quanto o boi come por dia.
“Com essa evolução tecnológica
da automação pecuária, das parcerias, da tecnologia brasileira desenvolvida, hoje conseguimos gerar
informações que realmente fazem a
diferença e colocam o Brasil na vanguarda mundial em termos de informações tecnológicas de bovinos de
corte”, afirma Cláudio.
Todas as informações são enviadas para um sistema de dados nacional. Com isso, os especialistas visualizam em tempo real o desempenho
de cada boi.
“Temos informações em tempo
real do que ele é geneticamente. Esse
touro da Embrapa está, a cada mil,
entre os cinco melhores do Brasil’,
ressalta Cláudio.
Os melhores touros são disponibilizados para leilões e para centrais
de inseminação artificial. “A coleta
de sêmen e a distribuição em âmbito nacional permitem que se atinja
todo território nacional e até mesmo a América Latina, como Paraguai, Bolívia, Colômbia e Argentina”,
complementa o pesquisador.
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