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Bahia prorroga vacinação contra
a Febre Aftosa até 30 de junho

A

Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia
(Adab) informou que a
Campanha de Vacinação contra
Febre Aftosa em todo estado será
prorrogada até o dia 30 de junho.
A agência foi autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) a adotar a
medida após solicitar a extensão
do prazo, em virtude do desabastecimento do imunizante, em diversas regiões.
Página

04

Inimigos cada dia mais
resistentes
Parasitas cada vez mostram mais resistência
aos medicamentos disponíveis no mercado,
obrigando os fabricantes a buscarem uma
evolução constante na fórmula dos produtos
Páginas

04 e 05

Droughtmaster
Página

08

O
Mestre
da Seca

Os vagões
misturadores verticais são mais
acessíveis
e demandam
menos potência
Página

06

ZPlan 2.0:
mapeamento
completo do
rebanho facilita
tomadas
de decisão
Página

07

Jornal Acrioeste - Barreiras-Bahia, Março/Abril de 2021

ANO 11 - Nº 28

EXPEDIENTE

Parceria é tudo
Mario Cezar Mascarenhas
Presidente

A humanidade, em função da pandemia do Coronavírus, está
passando por um momento difícil jamais imaginado, que tem
obrigado, não só as pessoas, mas as empresas também, a se
adaptarem a um novo normal, em que o lar passou a ser uma
extensão dos empreendimentos comerciais e agropecuários.
Nesse contexto, o fortalecimento das parcerias se tornou primodial para a manutenção dos negócios.
Aqui na Acrioeste não foi diferente. As empresas parceiras com
foco no Agronegócio, tem sido fundamentais na vida da entidade. São essas parceiras, que através das anunidades, colaboram
na manutenção da associação, e nós criadores, em contra partida, além de adquirirmos produtos dos parceiros, ainda disponibilizamos espaços em nossas mídias, para divulgação de seus
produtos.
Nesta edição abrimos espaços para os parceiros como Matsuda,
Nogueira e ABS, além de disponibilizar a associados, que divulguem o que melhor andam fazendo em suas propriedades, a
exemplo da Fazenda Santo Ângelo, de Ademar Juliane, pioneiro
na criação da raça australiana Droughtmaster, oriunda do região
norte de Queensland, no final do século 19, através do acasalamento de animais zebuínos Brahman com a raça taurina inglesa
Shorthorn.
A raça possui pelagem vermelha, cuja tonalidade é variável
desde o dourado até o vermelho escuro. Naturalmente aspada,
possui uma variedade mocha que hoje é quase predominante na
raça. Possui pêlos curtos, o que facilita sua adaptação ao calor.
Apresenta pele pigmentada, formando uma natural proteção aos
raios solares, auxiliando na proteção ao câncer de olhos e a fotossensibilidade. É uma raça muito dócil.
É por essas e outras que afirmo que parceria é tudo!!!
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Bahia prorroga vacinação contra
a Febre Aftosa até 30 de junho

A

Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia
(Adab) informou, nesta quinta, 27, que a Campanha de Vacinação
contra Febre Aftosa em todo estado
será prorrogada até o dia 30 de junho.
A agência foi autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) a adotar a medida
após solicitar a extensão do prazo, em
virtude do desabastecimento do imunizante, em diversas regiões, logo na
segunda semana da I Etapa de Vacinação de 2021, destinada a bovinos e
bubalinos de todas as idades.
“Apesar dos efeitos da pandemia
e do fechamento temporário de algumas cidades, não foi exatamente isso
que motivou nossa decisão, e sim, a
falta de vacinas. No entanto, o quantitativo de 1,7 milhão de doses chegará
em breve para abastecer as revendas
e atender à meta, que é a imunização
de quase 11 milhões de animais, o que
também deverá conter a especulação
comercial sobre o preço final do produto, em função da insuficiência de
vacina no mercado”, ressalta Carlos
Augusto Spínola, diretor de Defesa
Sanitária Animal da Adab.

Até aqui, a vacinação contra a
Febre Aftosa na Bahia, inicialmente
prevista para ocorrer entre 01 e 31 de
maio, tem superado as expectativas
da coordenação da Campanha, inclusive com a efetivação da declaração
pelo produtor. “Estamos informando
os representantes da cadeia produtiva
sobre a prorrogação do prazo e todo
nosso efetivo envolvido com a vacinação já está à disposição para esclarecer
dúvidas e orientar os produtores para
que possamos ultrapassar os 90% de

imunização preconizados pelo Mapa
e alcançados nas últimas etapas, o que
nos confere grande possibilidade de
assegurar o status de Bahia Zona Livre
de Aftosa sem Vacinação, em 2023″,
destaca Carlos Augusto Spínola.
Com a prorrogação da vacinação, o
produtor terá até o dia 15 de julho para
entregar a declaração nos escritórios
da Adab, lojas de produtos agropecuários, sindicatos rurais ou através do site
www.adab.ba.gov.br. Ascom Adab

‘Lei do licenciamento ambiental vai destravar
o Brasil’, diz ex-ministro

O

projeto de lei de licenciamento ambiental aprovado semana passada na Câmara dos
Deputados, sem vetos, aguarda tramitação no Senado. Diante da importância do tema, o Canal Rural começa
a ouvir nesta semana autoridades do
setor e também produtores rurais.
O ex-ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, diz que o projeto
possibilita investimentos em infraestrutura e vai melhorar a logística do
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país. “Essa lei é aguardada por mais
de 20 anos e, na Câmara dos Deputados, tramita desde 2004 e finalmente
foi aprovada. É fundamental essa legislação não só para a agricultura brasileira, mas também para atividades
realizadas pelo próprio governo em
atividades de infraestrutura e logística
que o Brasil precisa”, disse.
Na avaliação do ministro do segundo mandato do ex-presidente
Lula, essa lei “desburocratiza e dá

possibilidade de licenciamento ambiental simplificado para atividade de
baixo impacto ambiental”.
“Essa lei visa a destravar muita
coisa que precisamos realizar, a atender o crescimento que o Brasil precisa
e quer, com sustentabilidade e normas
mais claras e objetivas, que é o que
nós queremos a partir da aprovação
final dessa legislação ambiental brasileira”, finalizou. Fonte Canal Rural
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Inimigos cada dia mais resistentes
Parasitas cada vez mostram mais resistência aos medicamentos
disponíveis no mercado, obrigando os fabricantes a buscarem
uma evolução constante na fórmula dos produtos

Texto: Gustavo Máximo Martins
Coordenador Técnico Comercial da Vet& Cia

Com um rebanho bovino de cerca
de 222 milhões de animais, segundo
dados do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), o
Brasil apresenta grande destaque na
cadeia do agronegócio mundial.
Com isso, combater e controlar
os parasitas é um importante fator na
produção, uma vez que eles causam
perdas econômicas de até US$ 13,96
bilhões por ano devido a quedas de
produtividade, além de retardo nas
idades de abate e reprodução, transmissão de doenças, e alta morbidade.
Gustavo Martins, coordenador
técnico comercial da Vet e Cia, uma

empresa do grupo Matsuda, comenta
que quando perguntado, o produtor
rural diz que o parasita que mais afeta
a propriedade é o carrapato, ou então
a mosca-dos-chifres, e poucos são os
que respondem a verminose, por ser
um “inimigo invisível”. “É um problema interno e que vem trazendo
prejuízos muito grandes ao produtor
rural e ao animal”, diz.
Segundo ele, os animais mais novos (da desmama até por volta dos
20 a 24 meses de vida) são os que
mais sofrem com o problema. Animais mais velhos, muitas vezes não
demonstram sintomas causados pela

verminose, e se não vermifugados
corretamente, acabam infestando as
pastagens e contaminando os mais
novos.
Martins conta que as tentativas
de combate e controle dos parasitas
são, na maioria das vezes, realizadas
de forma incorreta, sendo realizadas
com o uso contínuo de produtos anti-helmínticos, uso excessivo de aplicações por ano, aplicações em épocas
erradas e uso desordenado de princípios ativos.
“Assim, tem-se um alto custo de
produção, objetivos do controle não
alcançados e, ainda, prejuízos mais
sérios, como a seleção de organismos
aptos a sobreviver ao efeito tóxico
dos fármacos”, declara. Dessa forma,
é preciso que o pecuarista aprenda a
utilizar os medicamentos na época
mais adequada, e com as aplicações
corretas, para aí sim ter um melhor
resultado contra o problema de parasitose e contra a verminose, em específico. “Só assim ele vai ter maior
produtividade”.
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Maneiras de driblar o principal entrave

mo no gado de leite”, declara o coordenador.

Você pode estar pensando que
se a resistência é um grande problema, basta criar produtos, com novos
princípios e está tudo resolvido, certo? Mas, não funciona fácil assim. O
tempo de desenvolvimento de uma
molécula até sua produção e comercialização é bastante arrastado, o
que traz mais dificuldades à vida do
produtor rural. “De princípios ativos
novos são poucos ou muito raros os
que são lançados, porque demanda
bastante investimento e tempo, além
de precisar garantir segurança e eficácia”, diz o coordenador. E quando
falamos em segurança, ela é tanto
para o animal, quanto para o ser humano, que vai consumir o leite e a
carne do gado.
Atualmente diversos pesquisadores e laboratórios têm trabalhado no
desenvolvimento de novos medicamentos veterinários, mas grande trabalho tem sido desenvolvido junto ao
produtor rural, onde os técnicos debatem formas de controle e combate,
alternativas de tratamentos e o problema sério da resistência dos parasitas aos medicamentos veterinários.
Além disso, Martins conta que a
nutrição entra como uma aliada do
pecuarista, uma vez que um animal
bem nutrido, principalmente com
altos teores de proteína, terá seu sistema de defesa aumentado, dando
assim, uma melhor resposta. “O rebanho bem nutrido tem um sistema de
defesa melhor e, por consequência,
um resultado melhor. É fundamental
que o produtor se atente a isso”.
Outro ponto que deve ter atenção
redobrada, é em relação a taxa de lotação, já que quando os
piquetes estão lotados, há uma
presença maior dos parasitas.
“Limpeza de cocho também é
ponto-chave, é preciso ter o ambiente
limpo. E quando falamos em
limpeza de cocho, você tem uma
menor incidência de moscas também,
o que é importante em confinamentos, semiconfinamentos ou até mes-

Controle de desenvolvimento
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Durante o ciclo evolutivo, os estágios pré-parasitários das verminoses
gastrintestinais no meio ambiente sofrem influência de uma série de fatores, sendo a temperatura e a umidade,
as principais. E nisso o Brasil leva
desvantagem, exatamente por ser um
País tropical. “Temos que lembrar que
de 5 a 10% dos parasitas estão nos
animais e o restante no ambiente, e o
nosso ambiente é bastante favorável
ao seu desenvolvimento”, explica.
Deforma bem genérica, os vermes adultos estão nos animais e as
fêmeas quando colocam os ovos,
que podem ser milhares por dia,dependendo do tipo de verme, caem
nas pastagens, onde encontram um
ambiente ideal para sua sobrevivência, com temperatura e umidade favoráveis na maior parte do ano, na
maior parte do Brasil. Estes vermes
crescem no ambiente e se tronam
infectantes, quando infectam novamente os animais e o ciclo biológico
se reinicia. Citamos aqui o exemplo
da verminose, mas é importante lembrar que os carrapatos também tem
este mesmo tipo de ciclo biológico,
ora no animal, ora no ambiente.
O pecuarista tem que saber qual a
melhor época de se combater e controlar a verminose e também o car-
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rapato. “São épocas distintas do ano,
e ele tem que ter informações sobre
o ciclo, saber qual produto está funcionando em sua propriedade e com
a ajuda de um veterinário montar
um calendário sanitário que melhor
responda ao combate dos parasitas”,
declara o coordenador. Segundo ele,
os pecuaristas já ouviram falar destes calendários e dos tratamentos estratégicos, só que muitos deles ainda
não fazem uso na propriedade. “A
realidade no Brasil é uma alta quantidade de tratamento em diferentes
épocas do ano, o que possibilita
maior resistência dos parasitas aos
princípios ativos. Por isso batemos
na tecla da educação do produtor,
para ele realizar o manejo de manejo
eficiente”.
Martins indica o uso do controle estratégico no combate e controle
de parasitas. Este controle estratégico para verminose é trabalhado há
anos pela Embrapa gado de corte
com tratamentos nos meses 5, 7 e
9 (Maio, julho e setembro). De uns
anos pra cá, tem-se trabalhado também nos meses 5, 8 e 11 (maio, agosto e novembro). È importante que
todo produtor rural converse com
um médico veterinário para saber
quais as melhores formas de combate aos parasitas para sua região, ver
se o esquema exemplificado acima
atende a sua propriedade e, principalmente, ver os medicamentos veterinários que devem ser usados.

“Temos que lembrar que de 5 a 10% dos
parasitas estão nos animais e o restante
no ambiente, e o nosso ambiente é bastante favorável ao seu desenvolvimento”
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Os vagões misturadores verticais são mais
acessíveis e demandam menos potência
Diferenciais

M

uitas propriedades de médio e
pequeno porte utilizam misturadores verticais, pois são
fáceis de movimentar dentro das instalações e por estradas estreitas, rebocados
por tratores menores.
O “Mixer” vertical consiste numa
estrutura em formato de cuba com um
(ou mais) eixo cónico vertical centrado
(Figura). Uma caixa de engrenagens
planetária e transmissão acionam o(s)
eixo(s) e um sistema de corte que pode
ou não ser acionado é anexado à parede do vagão, aumentando a capacidade
de processar e reduzir o tamanho das
partículas da forragem, mesmo quando
na forma de grandes fardos de feno ou
silagem pré-secada, como os misturadores horizontais. No entanto, os verticais
precisam um pouco mais de tempo para
que a textura da dieta desejada e a mistura sejam alcançadas
Os vagões misturadores verticais
são mais indicados para dietas ricas em
alimentos volumosos, e para que o sistema de mistura tenha maior eficiência
é necessário que o volume atinja pelo
menos uns 50 a 70% de sua capacidade de carga. Essa característica deve ser
levada em consideração para a mistura
de dietas para lotes e categorias que, em
certas ocasiões, podem ter menor número de animais.
Existem vários misturadores verticais no mercado hoje, como saber qual
escolher? Muitos “Mixers” parecem ser
semelhantes e até têm os mesmos fornecedores para alguns componentes. Então, qual é a grande diferença entre eles?
Ao comprar um vagão misturador
vertical você está comprando um sistema completo. A diferença entre cada

marca de misturador vão desde o design
da cuba e a rosca vertical (sem-fim) até a
precisão e praticidade do sistema de pesagem. O design de relevo vertical ajuda
no processo de mistura. A parede lateral cônica funciona em conjunto com
os defletores com contornos para ajudar
na mistura dos alimentos, levantando e
caindo, num ciclo que lembra um “vulcão em erupção”. Em misturadores sem
desempenho, o movimento de alimentação diminui e aparecem de forma visível
os “pontos mortos” durante a mistura,
que impedem que os alimentos sejam
devidamente processados e misturados.
Alguns produtores confundem o inadequado processamento da forragem com
a manutenção do tamanho ideal da fibra
efetiva.
Buscando adequar cada vez mais
nosso portfólio de produtos e atender às
necessidades dos pecuaristas, a Nogueira lança agora os Vagões Misturadores
Verticais 3.5 / 5.5 m3. Os novos produtos já vêm com o selo de qualidade e robustez de seus “irmãos” no segmento, só
que agora na versão vertical.
Construídos totalmente em aço inox
com 5mm de espessura os Misturadores Verticais Nogueira 3.5 x 5.5 m3 são
altamente resistentes à corrosão e desgaste de uso, prolongando a vida útil e
minimizando reparos e manutenções e
o exclusivo sistema de caixa multiplicadora com duas velocidades e contra facas ajustáveis permite maior eficiência
no processamento da fração fibrosa (fenos, pré secados, forragens frescas,etc),
preservando a estrutura da forragem e,
ao mesmo tempo, a mistura de rações e
farelos em diferentes proporções:

Roscas verticais de alto desempenho promovem o corte preciso e
uniforme da forragem e a mistura homogênea de concentrados e farelos,
mesmo em baixas proporções;
Fácil operacionalização com descarga para ambos os lados por esteira
transportadora;
Grande capacidade de carga e suspensão resistente para operação em diferentes condições de campo;
Autonomia e praticidade de trabalho com acionamento hidráulico,
permite que somente um operador
controle facilmente todas as etapas do
processo de carga, mistura e descarga
por meio de alavancas de controle;
O exclusivo sistema de células de
carga atende à demanda do pecuarista
que procura estabilidade e confiabilidade no trato diário dos animais;
Equipado com o sistema de pesagem da DINAMICA GENERALLI,
empresa Italiana líder mundial no segmento, as balanças dos Vagões Misturadores Verticais 3.5 / 5.5 m3 permitem a inclusão de um grande número
de ingredientes e várias opções de dietas para atender as diferentes categorias de animais e manejo alimentar da
propriedade;
As balanças são dotadas de sistemas de gestão de informações, sistema
DTM, para maior eficiência no manejo
alimentar indicando mínimas variações de cargas e descargas, tempos de
mistura e processamento, que podem
ser acessados via “pen drive” ou mesmo de maneira remotas por meio de
“smartphone” (opcional);

Figura. Sentido de fluxo de mistura em mixer com
eixo de rosca vertical
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ZPlan 2.0: mapeamento completo do
rebanho facilita tomadas de decisão
Cliente da ABS há 10 anos,
criador do Pará conseguiu
definir novas estratégias
para a reprodução do seu
rebanho Nelore graças
aos dados oferecidos pela
solução da empresa

A

capacidade de se identificar
as melhores matrizes para a
reposição é um dos primeiros
passos para assegurar o melhoramento genético, geração após geração. A
escolha das fêmeas de maior valor
genético garante a multiplicação da
melhor genética, passando as características de maior valor econômico
para a sua progênie.
É esse o objetivo que o ZPlan 2.0
ajuda a cumprir. O produtor Osires
Pereira, proprietário da Fazenda São
José, em Brejo Grande do Araguaia
(PA), já comemorava bons resultados antes da atualização do programa
para a sua versão 2.0. Agora, no entanto, o ZPlan está permitindo traçar
novas estratégias para a propriedade,
potencializando os seus ganhos genéticos e produtivos.
O criador de gado Nelore já conta com 30 anos de experiência. Em
2011, Osires tornou-se cliente ABS
e, em 2015, começou a usar o ZPlan,
por indicação do técnico Reinaldo
Carvalho. De acordo com Reinaldo,
os resultados vêm sendo nada menos
que estrondosos.
“Antes do ZPlan, registrávamos
pesos ao desmame aos 8 meses de
180-190 kg para os machos e 160
para as fêmeas. Agora, ao final dos
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mesmos 8 meses, as fêmeas estão
pesando 210 a 220 kg e os machos
chegam a 230. Somado esses resultados a todo o trabalho no sentido da
pressão de seleção, o mapeamento
que o ZPlan nos ajuda a fazer é muito
importante”, explica.
Particularmente, merece destaque
a versão atualizada do ZPlan: o ZPlan
2.0, que oferece ainda mais funcionalidades que a solução original da
ABS. Além de permitir o controle
da consanguinidade, é possível, ainda, criar um índice personalizado de
cada propriedade, de acordo com as
necessidades e objetivos do cliente. A
partir desse índice, as matrizes do rebanho são ranqueadas por categorias:
Elite, Superior, Regular e Inferior.
No caso da Fazenda São José, a
estratégia adotada é simples: executar a reposição das fêmeas utilizando
apenas as matrizes da categoria Elite,
identificadas por meio do ZPlan. “Já
a partir da próxima geração, a ideia
é começarmos a utilizar, também, a
genética sexada Sexcel, para aperfeiçoar esse processo de reposição”,
destaca Reinaldo.
Recentemente, a eficácia do programa na identificação dos melhores
animais foi comprovada. “Dentro de
um lote de bezerras, um dos animais

foi destaque pelas suas características morfológicas. De acordo com o
ZPlan, tanto a mãe quanto a avó dessa bezerra foram classificadas como
Elite, o que explica essa superioridade. Quando essa bezerra crescer,
certamente ela será a terceira geração
com classificação Elite”, exemplifica.
Ainda de acordo com o técnico
ABS, o ZPlan 2.0 é uma ferramenta
que oferece clareza e objetividade em
relação à composição de cada rebanho, podendo ser utilizada em qualquer plantel, seja de corte ou PO.
“Graças a esse mapeamento, é
possível decidir sobre qual a melhor
estratégia que deve ser adotada para
garantir o melhoramento genético,
seja o sêmen convencional ou sexado, ou mesmo a transferência de
embriões, além do correto direcionamento para o cruzamento industrial,
a partir do índice econômico ABS
XBlack”, diz.
Para Osires e a equipe da sua fazenda, o ZPlan foi a chave encontrada para facilitar a seleção e a mensuração dos resultados, ajudando a
prosseguir a reprodução dos animais
de acordo com as características produtivas e raciais desejada.
Fonte: absglobal.com/br
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Droughtmaster

Q

uando visitaram a Austrália em
2011, Ademar e Carmen Juliani ficaram surpresos com a facilidade que o gado da região tinha de se
adaptar às altas temperaturas e à seca do
deserto australiano, região nada fácil de
se sobreviver. Foi nesse momento que
ele percebeu uma ótima oportunidade
de negócio. Essa variedade de gado é
capaz de sobreviver às difíceis condições climáticas do Nordeste brasileiro.
Ele seria o primeiro a trazê-la para o
Brasil.
O Droughtmaster é uma raça bovina
sintética de origem tropical. Formada
na região norte de Queensland, no final
do século 19, através do acasalamento
de animais zebuínos Brahman com a
raça taurina inglesa Shorthorn, a raça
foi criada com ímpeto na adaptação e
produção no ambiente do norte australiano. O Droughtmaster desenvolveu
através desta seleção ambiental, que naturalmente eliminava os animais menos
aptos, características como boa resistência ao carrapato, tolerância ao calor
e a seca, capacidade de usar o ambiente
e as pastagens disponíveis de uma maneira mais eficiente.
A raça possui pelagem vermelha,
cuja tonalidade é variável desde o dourado até o vermelho escuro. Naturalmente aspada, possui uma variedade
mocha que hoje é quase predominante
na raça. Possui pêlos curtos, o que facilita sua adaptação ao calor. Apresenta
pele pigmentada, formando uma natural
proteção aos raios solares, auxiliando

O
Mestre
da Seca
na proteção ao câncer de olhos e a fotossensibilidade. É uma raça muito dócil.
As fêmeas possuem grande facilidade de parto devido a abertura de quadris,
e uma excelente habilidade materna
com suas crias. Têm grande habilidade
leiteira, desmamando bezerros mais pesados, sem que a condição corporal da
vaca seja afetada. Raça muito adaptada
aos trópicos e de grande longevidade.
Os machos são caracterizados por
sua docilidade, que é positivo quando
ao manejo dos animais sem o risco de
acidentes. Esta docilidade também é
muito positiva no que se refere ao ganho de peso dos novilhos, já que animais mais calmos tendem a não perder
o foco no alimento quando confinados e
não sofrem estresse com o menor movimento. Possuem grande libido, sendo
aptos a trabalhar em monta natural.
Os novilhos para engordar apresentam excelente conversão alimentar, portanto, engordam mais, com um menor

consumo de alimento. Possuem carcaça
de ótima conformação para o frigorífico, com uma cobertura de gordura bem
distribuída e elevado rendimento de
carcaça fria. Sua carne é de qualidade
superior quanto a maciez e a gordura de
cobertura.
Somado a todas essas características, a Droughtmaster é mais resistente
aos parasitas internos e externos, tolerante à seca e ao calor, necessitando
menor quantidade de manejos sanitários
que outras raças sintéticas. Forjados
para caminhar grandes distâncias em
busca de água e alimento, o Droughtmaster possui bons aprumos e cascos
fortes.
A baixa mortalidade e os baixos
custos de produção fazem com que o
potencial financeiro da raça seja muito bom. É um ótimo investimento para
aqueles que querem aplicar na pecuária
e querem alta probabilidade de retorno,
sem correr grandes riscos.
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