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As previsões mais alarmantes em função da pandemia 
do Covid-19 indicavam uma dificuldade financeira ge-
ral em todos os setores da economia mundial e com o 

Brasil não seria diferente. Mesmo com todos os problemas en-
frentados, o agronegócio brasileiro tem surpreendido positiva-
mente, dando um refresco na balança comercial do país e com a 
pecuária não tem sido diferente. A abertura de novos mercados 
na Ásia, em especial da China tem proporcionado preços recor-
des na arroba do boi. Vale ressaltar também que o modelo de 
produção pecuária brasileiro se transformou nas últimas déca-
das. As mudanças melhoraram os desempenhos técnico e eco-
nômico, impactaram nos ganhos de produtividade e reduziram 
o impacto ambiental da atividade.

Implantação nas fazendas de sistemas integrados de pro-
dução, o melhoramento genético dos animais, a produção de 
novilhos precoces, oferta de bezerros com grande potencial de 
engorda, tem ajudado na lucratividade do criador nacional.

Para a pecuária de corte, felizmente o episódio do corona-
vírus veio em um momento em que o produtor dispõe de pas-
tagens e consegue reter a oferta aguardando uma melhora do 
mercado, mas fica o ponto de atenção de como será a volta às 
atividades normais de abate com muitos produtores precisando 
comercializar ao mesmo tempo.

Queimadas: Outro assunto que o produtor do Oeste da Bahia 
precisa ficar atento a partir de agora, quando nos aproximamos 
do período mais crítico da estiagem, é quanto as queimadas que 
ocorrem na região. Mantér aceiro nas fazendas e conversar com 
os vizinhos sobre os perigos da utilização do fogo para limpeza 
de área, também deve estar na pauta de ações do criador.
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Técnicos da ABCZ e da Aval realizam avaliação
final da 15ª Prova de Ganho em Peso a Pasto 

da Agropastoril Antonio Balbino

Técnicos da Associação 
Brasileira dos Criadores 
de Zebuínos (ABCZ) e da 

Aval estiveram no último dia 04, 
na Fazenda Água Doce, em Bar-
reiras, realizando a avaliação final 
dos animais que estão participando 
da Prova de Ganho em Peso a Pas-
to (PGP), da Agropastoril Antonio 
Balbino.

O objetivo da visita foi efetuar a 
compilação dos dados dos animais 
com avaliação do peso, Circunferên-
cia Escrotal (CE), avaliação através 
ultrassom de carcaça que contempla 
Área de Lombo, Estrutura corporal 
(E), precocidade (P), musculosida-
de (M), umbigo (U), características 
raciais (R), aprumos (A), caracte-
rísticas sexuais (S) – (EPMURAS), 
entre outros itens avaliados.

A Prova de Ganho de Peso (PGP) 
é um teste de desempenho para bo-
vinos de corte que objetiva a identi-
ficação de indivíduos geneticamente 
superiores para características de 
interesse econômico relacionadas, 
principalmente, ao potencial de 
crescimento e qualidade da carcaça. 
É uma ferramenta do melhoramen-
to que visa identificar animais que 
possam trazer o melhor retorno para 
a produção de carne, além de possi-
bilitar que esses animais não sintam 
dificuldades nem passem por estres-
se ao momento de irem para o meio 
da vacada.

Além dos animais da Agropas-
torial Antonio Balbino, bovinos de 
criadores convidados também estão 
participando da prova, a exemplo 
de gado dos pecuaristas José Maria 
Albuquerque Junior (Bahia) e Luis 
Salim (Tocantins).

Segundo Antonio Balbino, os 
animais participantes fazem parte 
da mesma safra de bezerros. “Eles 
dão entrada na prova com idades 
entre sete e dez meses e encerram 
a competição com idade entre 17 e 
20 meses. Essa avaliação final serve 
como balizador para o desempenho 
individual de cada animal partici-
pante e um referencial para a Prova 
de Ganho em Peso a Pasto”, disse o 

O pecuarista Antonio Balbino de Carvalho Neto acompanhou a avaliação final 
da PGP na Fazenda Água Doce da Agropastoril Antonio Balbino

criador.
As informações obtidas nessa 

avaliação final serão utilizadas para 
a seleção dos melhores animais que 
posteriormente se transformarão 
em touros melhoradores que vão 
ser ofertados no Leilão da PGP que 
anualmente acontece no mês de no-
vembro durante a Oeste Genética, 
realizada no Parque de Exposição 
Engenheiro Geraldo Rocha, em 
Barreiras. “Esses touros irão aten-
der criadores de vários estados bra-
sileiros e por serem diferenciados, 
repassarão suas genéticas para seus 
descendentes, melhorando o reba-
nho nacional. Os animais oriundos 
das outras provas da PGP da Agro-
pastorial Antonio Balbino já foram 
comercializados com pecuaristas 
do Tocantins, Pará, Roraima, Acre, 
Rondonia, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás, Espírito San-
to, Sergipe, Alagoas, Piauí e São 
Paulo”, concluiu Balbino, enfati-
zando que o maior mercado con-
sumidor é o Brasil Central, onde a 
pecuária tem crescido bastante.Todas as informações coletadas através do ultrassom de carcaça servem de 

parâmetros na avaliação final da PGP
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Unidades de saúde de Barreiras 
recebem equipamentos

médicos adquiridos com
doações de produtores rurais

O Hospital Municipal Euri-
co Dutra, unidade de saúde 
destinada ao atendimen-

to das pessoas contaminadas pelo 
Covid-19 em Barreiras e nos mu-
nicípios da região Oeste da Bahia, 
recebeu na tarde ontem, 28, equi-
pamentos médicos para ajudar no 
combate da pandemia. O Hospital 
do Oeste e a Unidade de Pronto 
Atendimento do bairro Santa Luzia 
também foram contemplados.

No total foram arrecadados junto 
a agricultores e pecuaristas da re-
gião, mais de R$ 200.000,00. Com 
esses recursos foram adquiridos mo-
nitores Multiparamétricos – Cardio 
e Oximetria que servirão tanto para 
casos leves e moderados dos pacien-
tes. Esses monitores também pode-
rão ser utilizados em conjunto com 

os respiradores nos casos mais gra-
ves, o que atenderá a manutenção da 
vida dos doentes.

Além dos monitores foram re-
passados aspiradores pulmonares 
portáteis e testes de PCR da Co-

vid-19.
A mobilização para arrecadar 

fundos teve início depois que o vice-
-presidente da Associação dos Cria-
dores de Gado do Oeste da Bahia 
(Acrioeste), o pecuarista Antonio 

Produtores rurais do Oeste da Bahia durante a entrega de equipamentos no Hospital Eurico Dutra, centro de referência  
regional no tratamento do Covid-19

Rose Cerrato (Aiba) e 
os pecuaristas Ademar 

Juliane (Conselheiro 
Consultivo da Acrioeste) 

e Antonio Balbino de 
Carvalho Neto (Vice-

presidente da Acrioeste) 
falam da importância 

dos equipamentos para 
o enfrentamento da 

pandemia
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Balbino de Carvalho Neto, preocu-
pado com os riscos que a saúde e 
a economia regional passariam em 
função da pandemia, iniciou uma 
campanha de conscientização junto 
aos diretores da Acrioeste e demais 
entidades ligadas ao agronegócio. 
Foram contatas as diretorias da 
Associação dos Agricultores e Irri-
gantes da Bahia (Aiba), Associação 
Baiana dos Produtores de Algodão 
(Abapa), Sindicato dos Produtores 
Rurais de Barreiras (SPRB), além 
da Federação de Agricultura e Pecu-
ária da Bahia (FAEB), entre outras. 
Essas entidades, em alinhamento e 
participando do Comitê Interins-
titucional de Crise do COVID-19, 
grupo que foi instituído através dos 
Decretos 54/2020 e 55/2020 da Pre-
feitura de Barreiras que conta com 
administradores de Sistemas de 
Saúde Pública, Promotores Públi-
cos, Médicos, Diretores de Institui-
ções Acadêmicas Públicas e Priva-
das deram início a campanha que 
resultou na aquisição desses equipa-
mentos repassados para as unidades 
de atendimento médico.

Os 20 monitores Multiparamétri-
cos adquiridos serão repassados em 
comodato. Dez deles foram destina-
dos ao Hospital Eurico Dutra, cinco 
para a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) e outros cinco para o 
Hospital do Oeste.

De acordo Antonio Balbino, 
essas doações atendem parte das 
necessidades daquilo que não sabe-
mos ainda até onde vai. “Consegui-
mos aquilo que estava disponível 
no mercado. O objetivo era adqui-
rir respiradores, mas o mundo todo 

também está em busca do mesmo 
produto, o que dificultou a compra. 
Acreditamos que parte do problema 
foi atendido, mas não pretendemos 
parar por aqui. O setor agropecuá-
rio continua unido e vamos tentar 
suprir essas necessidades”, disse o 
pecuarista.

Balbino fez questão de ressaltar 
a participação da Acrioeste neste 
processo. “A necessidade de cola-
boração neste momento de crise foi 
abordada numa reunião de diretoria 
da associação. Posteriormente en-
tramos em contato com as demais 
entidades ligadas ao agronegócio e 
a partir daí foi tomando corpo. Cada 
um foi fazendo sua parte e as doa-
ções começaram a aparecer. A Aiba, 
através do Instituto Aiba (IAIBA), 
disponibilizou uma conta bancária 
para receber essas doações e aí as 
coisas aconteceram muito rápido, 
mostrando o engajamento e soli-
dariedade da classe produtora do 
Oeste. Essa articulação foi muito 
importante, não só pelo aconteceu, 
mas pelas ações que podem ser ne-
cessárias para o enfrentamento des-
sa guerra contra um inimigo invisí-
vel”, reforçou o vice-presidente da 
Acrioeste.

O produtor rural José Alípio da 
Silveira, com propriedade no muni-
cípio de São Desidério, comentou 
que essa pandemia pegou todo mun-
do de surpresa. “Estávamos inician-
do o período de colheita e naquele 
primeiro momento não tínhamos 
muito o que fazer. Posteriormente 
fomos procurados por Balbino pe-
dindo nossa colaboração e pronta-
mente nos colocamos à disposição. 

Podemos encontrar dificuldades em 
estar presencialmente devido o dis-
tanciamento imposto, mas podemos 
ajudar financeiramente. Sabemos 
que dentro deste contexto o que 
mais vale é a agilidade nas ações, 
evitando-se a burocracia existente 
no setor público. Agimos pensando 
não só em nossa família, mas nos 
nossos colaboradores, nos nossos 
amigos e na população em geral”, 
enfatizou José Alípio, ressaltando a 
necessidade de permanecer unidos 
até passar essa pandemia.

O diretor do Hospital Eurico 
Dutra, o médico Rodrigo Melo co-
memorou a chegada desses equipa-
mentos. “Esse material recibo nos 
ajudará em muito na assistência dos 
pacientes, não apenas nesse mo-
mento de Coronavírus, mas poste-
riormente em outras situações. O 
Eurico Dutra já vem sendo estrutu-
rado pelo prefeito Zito Barbosa, que 
não tem medido esforços para equi-
pá-lo visando a preservação de vida 
dos barreirenses. Acredito que todos 
que fizeram suas doações, indepen-
dentemente do valor, foram guiados 
por Deus nessa ação tão nobre. O 
Eurico Dutra tem dez leitos de clí-
nica médica e dois de sala vermelha 
e esses equipamentos são importan-
tíssimos para mantermos os pacien-
tes monitorizados. Anteriormente os 
pacientes eram monitorizados via 
ação humana, feita pelas enfermei-
ras, agora será possível realizar esse 
acompanhamento por intermédio 
desses monitores e a equipe médica 
vai saber se o doente está melhoran-
do ou não”, concluiu o diretor do 
hospital.

A UPA do bairro Santa Luzia e o Hospital do Oeste também foram contemplados com os equipamentos
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Fazenda Timbós realiza primeiras edições 
da PGP em Formosa do Rio Preto

O município de Formosa do 
Rio Preto, Oeste da Bahia, 
passa a integrar o calendário 

de Provas de Ganho em Peso a Pasto 
(PGP), chancelada pela Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebuínos 
(ABCZ). A Fazenda Timbós, de pro-
priedade do pecuarista José Maria de 
Albuquerque Júnior (Zé Maria), lo-
calizada nas proximidades da comu-
nidade de Malhadinha, zona rural de 
Formosa do Rio Preto, será a sede da 
1ª e 2ª Prova de Ganho em Peso a Pas-
to do município.

A PGP é um teste de desempenho 
para bovinos de corte que objetiva a 
identificação de indivíduos genetica-
mente superiores para características 
de interesse econômico relacionadas, 
principalmente, ao potencial de cres-
cimento e qualidade da carcaça e ser-
ve para consolidar o processo de me-
lhoramento genético do produtor.

De acordo com Zé Maria, dentro 
do planejamento que inclui todas as 
ferramentas de melhoramento gené-
tico, a PGP vem consolidar todas elas 
dentro de uma só avaliação dos ani-
mais das desmamas até o sobreano. “É 
uma ferramenta onde selecionadores 
que realmente objetivam oferecer ao 
mercado animais geneticamente su-
periores, deveriam adotar. Além de 
apresentar números, mostra um de-
sempenho real de ganho médio diário 
de peso, de volume muscular, acaba-

mento de carcaça e de circunferência 
escrotal”.

Zé Maria ressalta ainda que por 
estar com um rebanho em franca evo-
lução, as PGPs servirão de balizador 
em suas ações. “As PGPs da Fazenda 
Timbós terão aproximadamente 70 
animais inscritos, divididos em 35 
animais em cada prova, com limite 
máximo de 60 dias de idade entre os 
lotes, sendo 50 oriundos da própria 
fazenda (nelore JMAJ) e o restante de 
convidados, entre eles, Agropastoril 
Antonio Balbino (Nelore BINO), Fa-
zenda Madras e Adelar Geller (Nelo-

re FUT), além de animais do criador 
Francisco Sales Campos (Chico Sales 
– nelore NEBA), parceiro no melhora-
mento genético do núcleo PO Linha-
gem Baiana da Fazenda Timbós”.

Com início previsto para 18 de 
agosto, terá como novidade, as-
sim que os animais adentrarem na 
prova, avaliação com ultrassom de 
carcaça, ao contrário do que é tradi-
cionalmente feito, onde a avaliação 
com ultrassom só é realizada na últi-
ma fase. “Como também vamos afe-
rir características fenotípicas exter-
nas: mensurações corporais (Altura 
de Anterior e Posterior, Perímetro 
torácico); Circunferência Escrotal 
(CE), Estrutura corporal (E), preco-
cidade (P), musculosidade (M), um-
bigo (U), características raciais (R), 
aprumos (A), características sexuais 
(S) – (EPMURAS) e internas: como 
Área de Olho do Lombo (AOL), 
Marmoreio, Espessura de Gordura 
Subcutânea (EGS) e Espessura da 
Gordura da Picanha (EGP), faremos 
junto com outras avaliações, estas 
avaliações no início e final das pro-
vas são fundamentais”, concluiu o 
pecuarista.

Touro Tigre da Trindade, principal Raçador da parceria Nelore JMAJ e Nelore Neba
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55º Leilão Japaranduba será virtual

Acontece no próximo dia 11 de 
julho, a partir das 13h, com 
um mini debate com Ricar-

do Abreu (responsável pelo melho-
ramento genético da ABCZ), o 55º 
Leilão da Fazenda Japaranduba, lo-
calizada no município de Muquém do 
São Francisco, Oeste da Bahia.

Ao contrário dos anteriores, onde 
o Leilão presencial era realizado na 
sede da Japaranduba, a edição des-
se ano, em função da pandemia que 
assola o país, será virtual e terá sua 
transmissão pelo Canal do Boi. O 55º 
Leilão Japaranduba é oficializado pela 
Associação Brasileira de Criadores de 
Zebuinos (ABCZ) e pelo Programa de 
Melhoramento de Genética Zebuína 
(PMGZ) e todos os 200 animais fo-
ram registrados e revisados por um 
técnico da ABCZ, estando aptos a 
reprodução e considerados superiores 
pela avaliação genética.

Os compradores terão à disposi-
ção 200 animais, sendo metade Nelore 
Mocho e a outra metade Nelore Pa-
drão, todos com os exames andrológi-
cos aferidos, com idade entre 24 e 30 
meses. Além disso, os interessados po-
derão adquirir lotes individuas, consi-
derados destaques, capazes de repassar 
genética PO. “Teremos lotes duplos e 
múltiplos (cinco, dez, quinze), depen-
dendo do interesse dos pecuaristas que 
ofertarão lances”, disse Claudio Para-
nhos, da Fazenda Japaranduba.

Quanto ao momento por que 
passa a humanidade, Claudio Para-
nhos acredita que a pecuária, apesar 
da crise por que passamos, está num 

bom momento, com mercado aqueci-
do. “Os preços da arroba estão num 
bom patamar, a reposição de bezerros 
e bezerras está muito cara, com uma 
valorização bem expressiva do setor 
de corte, atingido até R$ 300,00 por 
arroba. Temos observados que essas 
valorizações, da arroba e reposição, 
está repercutindo positivamente no 
mercado de genética”, ressaltou o 
criador, afirmando ainda que os negó-
cios realizados até agora tem trazido 

uma grande procura por Touros e isso 
tem uma lógica: quanto melhor o be-
zerro, mais caro ele é.

Claudio comentou também que 
para gerar um bom bezerro é necessá-
rio um Touro bom, que seja superior 
geneticamente. “Estamos preparando 
o 55º Leilão Japaranduba com muito 
cuidado para atender nossos clientes 
e a expectativa é de bons negócios”.

As leiloeiras Central Leilões e Agres-
te Leilões irão conduzir as vendas.

Oeste Pecuária realiza sorteio entre clientes 
da Campanha Vacina + Vermífugo 2020

A Oeste Pecuária realizou 
na manhã de hoje, 06, o 
sorteio de diversos prê-

mios destinados aos clientes que 
adquiriram doses de vacina contra 
aftosa e vermífugos nas lojas de 
Barreiras e Santa Maria da Vitó-
ria.

Entre diversos convidados, o 
evento realizado na matriz de Bar-
reiras, contou com a participação do 
proprietário Adelar Geller, do presi-
dente da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Barreiras (CDL/Barreiras), 
Fábio Nogueira e do presidente da 
Associação dos Criadores de Gado 

do Oeste da Bahia (Acrioeste), 
Mario Cezar Mascarenhas.

Concorreram ao sorteio os 
clientes que adquiriram os produ-
tos da Campanha Vacina + Ver-
mífugo 2020 durante o período de 
01/05/20 à 30/06/20.



Jornal Acrioeste - Barreiras-Bahia, Maio|Junho de 2020                                                  ANO 11 - Nº 24

08

Impacto dos parasitas na pecuária e a importância de seu controle

O Brasil possui aproximada-
mente 214 milhões de ca-
beças de bovinos, o que o 

torna o maior rebanho comercial do 
mundo, em volume de animais, a ín-
dia é o primeiro. Quando analisamos 
a produtividade média do rebanho 
bovino brasileiro percebemos que os 
níveis ainda são muito baixos quan-
do comparados a outros países no 
mundo e necessitam ser rapidamente 
incrementados, dentre eles a taxa de 
abate, que no Brasil está em torno de 
25 % e como referência os EUA pos-
suem 35%, ou seja, a cada gargalo da 
produção, a rentabilidade do negócio 
diminui.

Como mencionado sobre rentabili-
dade da atividade pecuária, esta pode 
ser diminuída significativamente pe-
los efeitos dos parasitas tanto internos 
quanto externos que afetam os bovi-
nos. As perdas econômicas no Bra-
sil, foram estimadas em aproximada-
mente $13,96 bilhões (GRISI,2017). 
Para esta conta foram consideradas as 
perdas potenciais que somam os pre-
juízos reais causados pelos parasitas, 
a perda de produtividade, os investi-
mentos em medicamentos e ainda o 
reflexo desta perda de produtividade 
para a indústria. O grande causador 
deste prejuízo são os vermes internos, 
estes representam cerca de 51 % das 
perdas geradas por parasitas. Estima-
-se que cada bovino parasitado pode 
deixar de ganhar até 41 Kg por ano, 
ou seja, o parasita consumindo mais 
de duas arrobas de carne de cada ani-
mal não tratado.

Para que possam conhecer, segue 
quadro com os principais parasitas 
dos bovinos:

Considerando estes prejuízos e o 
que temos hoje no mercado de medi-
camentos para controle de parasitas 
tanto interno quanto externos, de-
senvolveu-se o conceito de controle 
estratégico parasitário.

Para se montar este controle 
temos que levar em consideração 
alguns pontos importantes. Nos 
animais, a idade, a raça ou grau de 
sangue, a susceptibilidade indivi-
dual, o status nutricional e o com-
portamento de pastejo são pontos de 
extrema importância ao montar um 
programa estratégico. Ao considerar 
o ambiente, levamos em conta a to-
pografia, cobertura de solo, aguada, 
clima, pluviosidade e tipo de pasta-
gem. Ainda devemos ter o cuidado 
de avaliar os parasitas, neles avalia-
mos a resistência, infecciosidade, 
especificidade, distribuição e con-
centração parasitária.

Avaliados todos os pontos consi-
derados, viabilizamos com as drogas 
presentes no mercado veterinário no 
programa de controle estratégico. 
Atualmente o conceito desenvolvido 
na EMBRAPA do 5-7-9 ou 5-8-11 é 
muito utilizado pois consideramos o 
5, mês de maio (entrada da estação 
seca) ou seja aplicar um produto a 
base de ivermectina 1,13% ou do-
ramectina 1,10% viabiliza muito os 
animais diminuírem seu desafio de 
parasitas, tanto internos quanto ex-
ternos para enfrentar a escassez de 
matéria seca (pastagens). A aplica-
ção do 7 ou 8, dependendo do con-
trole, seria relacionado ao mês de 
julho ou agosto, nesta época do ano, 
a seca já está estabelecida em gran-
de parte do país, ou seja o desafio 

para ectoparasitas é menor e os pa-
rasitas estarão se refugiando dentro 
dos animais, por isso é interessante 
uma aplicação de Fosfato de Leva-
misol concentrado, pois este elimina 
grande parte da verminose presente 
nos animais. A outra aplicação se-
ria realizada no mês 09 ou 11, que 
seriam os meses que se inicia a es-
tação das aguas, e realiza-se uma 
aplicação de um produto longa ação, 
geralmente uma ivermectina 3,15%, 
pois este fará com que os animais 
passem tranquilamente pela esta-
ção de melhor pastagens com menor 
desafio tanto para ecto quanto para 
endo parasitas.

Devemos considerar ainda que 
animais proveniente de compras 
deve receber um tratamento anti-
parasitário logo na chegada a nova 
propriedade pensando em evitar 
uma contaminação das pastagens, 
não é rotina realizar exames nos ani-
mais para saber sobre a carga vermi-
nótica devido à dificuldade de locais 
para exame, por isso uma aplicação 
estratégica de Doramectina 1,10 
% na chegada dos animais faz esta 
limpeza tanto de parasitas internos 
quanto externos.

O Uso de “pour on” para contro-
le de ectoparasitas é extremamente 
importante também para auxiliar o 
controle estratégico, pois contamos 
com produtos a base de Cipermetri-
na, Clorpirifós e Butóxido de Pipe-
ronila (PBO) que é extremamente 
eficaz contra moscas e auxilia muito 
bem no controle de carrapatos. Para 
controle dos carrapatos especifica-
mente, o Fluazuron tem um trabalho 
extremamente importante no con-
trole deste parasita nos animais e 
nas pastagens.

O controle estratégico é uma fer-
ramenta prática, eficaz e rentável 
que deve ser utilizada da forma cor-
reta evitando os prejuízos provoca-
dos pelos parasitas.

Dúvidas, consulte um Coordena-
dor Técnico de Pecuária da Biogé-
nesis Bagó. 0800 701 0752.


