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Segunda etapa da campanha de vacinação de 
febre aftosa começa em 1º de novembro

Cerca de 161 milhões de bo-
vinos e bubalinos deverão 
ser vacinados na segun-

da etapa da campanha nacional de 
vacinação contra a febre aftosa de 
2022 que começou no último dia 1º 
e segue até o dia 30 de novembro.

Em dez estados (AL, AM, CE, 
MA, PA, PB, PE, PI, RR e RN), a 
vacinação ocorrerá em animais de 
até 24 meses, conforme o calendá-
rio nacional de vacinação. Para as 
11 unidades da Federação (BA, ES, 
GO, MG, MS, MT, RJ, SE, SP, TO 
e DF), que compõem o Bloco IV 
do Plano Estratégico do Programa 
Nacional de Vigilância da Febre 
Aftosa (PE-PNEFA), a vacinação 
em novembro será para bovinos e 
bubalinos de todas as idades.

Prezados Pecuaristas,
EDITORIAL

Ao longo dos últimos 
meses passamos por 
um tenso período de 

atenções voltadas ao sistema 
político e eleições que se avi-
zinhavam.
As discussões institucionais, 
familiares e empresariais pas-
savam a ter esse tema como 
foco central de debates que 
pautavam as decisões acerca 
do futuro de possíveis cami-
nhos políticos e econômicos 
que o país poderia tomar.

Período de transição
Ao observarmos as característi-

cas de disponibilidade e qua-
lidade das pastagens ao lon-

go do ano, o período de transição das 
secas para as águas é o momento mais 
desafiador para a atividade pecuária. 
Ele é marcado pela retomada das chu-
vas após a estiagem, dando início ao 
rebrote das pastagens e, dependendo da 
sua duração pode afetar negativamente 
o desempenho dos animais. Algumas 
características como volume de chu-
vas, luminosidade, fertilidade do solo 
e espécie forrageira vão interferir na 
velocidade de crescimento do capim e 
sua disponibilidade, consequentemente 
na duração deste período.
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Ao longo dos últimos meses passamos por um tenso período de 
atenções voltadas ao sistema político e eleições que se avizinha-
vam.

As discussões institucionais, familiares e empresariais passavam a ter 
esse tema como foco central de debates que pautavam as decisões acerca 
do futuro de possíveis caminhos políticos e econômicos que o país pode-
ria tomar.

Muitas tensões e aflições em torno desse momento emblemático de 
muitas divergências em torno dos nossos representantes políticos que se 
apresentavam para a livre escolha dos cidadãos brasileiros.

No dia 02 de Outubro elegemos os nossos representantes parlamenta-
res e alguns governantes estaduais , mas quis o povo que a decisão sobre 
o executivo estadual baiano e federal se estendesse por mais trinta dias.

Dias de tensão, de comícios, de debates, de notícias, de angústias e 
constantes indagações acerca do futuro.

Muitas decisões foram paralisadas, muitos caminhos foram posterga-
dos e muitas reuniões adiadas em diversas organizações.

No dia 30 de Outubro uma decisão foi tomada. Os representantes para 
o executivo estadual e federal foram eleitos.

Agora é momento de voltarmos nosso foco para os objetivos institu-
cionais e os rumos que iremos traçar tendo em vista esse novo contexto 
político do país.

Hora de apaziguarmos as divergências e lidarmos com o que os pecu-
aristas contribuem com a nossa nação: semear, produzir, laborar, para en-
fim colhermos os bons frutos do nosso trabalho como cidadãos brasileiros 
que exercem os diversos direitos assegurados na Constituição Federal, 
como o de ir e vir, de propriedade, liberdade de expressão e livre inicia-
tiva para empreender.

O ano de 2022 ainda não acabou.
Foi tenso, foi difícil, foi emblemático, demonstrou uma democracia 

forte e consolidada, mas precisamos e ainda temos tempo de produzir e 
mudar eventuais caminhos desconstruídos.

Nesse final de ano, em Dezembro, teremos o lançamento da Bahia 
Farm Show que ocorrerá em 2023, oportunidade  em que será realizado o 
Leilão Acrioeste, que marcará importante parceria entre a AIBA e a nossa 
instituição, consolidando um momento importante para a nossa Associa-
ção Baiana de Pecuária.

Ainda teremos no mês de novembro e dezembro leilões dos nossos 
principais parceiros do Oeste, agregando e reunindo os mais importantes  
pecuaristas da região e de todo o país.

Teremos muito trabalho pela frente e muitos projetos inovadores que mar-
carão  a  consolidação  da  nossa  associação  na  região  Oeste   e   Estado  da Bahia. 
Vamos juntos que o ano de 2022 ainda espera muito de nós!

Prezados Pecuaristas, 
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Segunda etapa da campanha de vacinação de 
febre aftosa começa em 1º de novembro

Cerca de 161 milhões de 
bovinos e bubalinos de-
verão ser vacinados na 

segunda etapa da campanha na-
cional de vacinação contra a fe-
bre aftosa de 2022 que começa na 
próxima terça-feira (1º) e segue 
até o dia 30 de novembro.

Em dez estados (AL, AM, CE, 
MA, PA, PB, PE, PI, RR e RN), 
a vacinação ocorrerá em animais 
de até 24 meses, conforme o ca-
lendário nacional de vacinação.

Para as 11 unidades da Federação 
(BA, ES, GO, MG, MS, MT, RJ, SE, 
SP, TO e DF), que compõem o Bloco 
IV do Plano Estratégico do Programa 
Nacional de Vigilância da Febre Afto-
sa (PE-PNEFA), a vacinação em no-
vembro será para bovinos e bubalinos 
de todas as idades. Ao todo, esse bloco 
totaliza 141 milhões de animais a se-
rem vacinados.

A inversão das estratégias de vaci-
nação em alguns estados foi adotada 
em abril pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
com objetivo de equacionar a demanda 
de vacinas contra febre aftosa com o 
cronograma previsto de produção da 
indústria e, assim, garantir a oferta de 
vacinas para manter os índices satisfa-
tórios e manter a imunidade do reba-
nho brasileiro.

As vacinas devem ser adquiridas 
nas revendas autorizadas e mantidas 
entre 2°C e 8°C, desde a aquisição até 

Cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos deverão ser imunizados

o momento da utilização – incluindo o 
transporte e a aplicação, já na fazenda. 
Devem ser usadas agulhas novas para 
aplicação da dose de 2 ml na tábua do 
pescoço de cada animal, preferindo as 
horas mais frescas do dia, para fazer 
a contenção adequada dos animais e a 
aplicação da vacina.

Além da vacinação, o produtor deve 
fazer a comprovação junto ao órgão 
executor de defesa sanitária animal de 
seu estado. A declaração da vacina pode 
ser entregue de forma online ou, quando 
não for possível, presencialmente nos 
postos designados pelo serviço veteri-
nário estadual nos prazos estipulados.

Em caso de dúvidas, a orientação é 
para que procurem o órgão executor de 
defesa sanitária animal de seu estado.

Retirada da vacinação

Após a etapa de novembro de 2022, 

sete unidades da Federação do 
Bloco IV do PE-PNEFA - Distri-
to Federal, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais e Tocantins - 
farão a suspensão da vacinação 
contra a febre aftosa. Ao todo, 
serão aproximadamente 114 mi-
lhões de bovinos e bubalinos que 
deixarão de ser vacinados, o que 
corresponde a quase 50% do reba-
nho total do país.

A ação faz parte da evolução 
do projeto de ampliação de zonas livres 
de febre aftosa sem vacinação no país, 
previstas no PE-PNEFA.

Nesse momento de evolução sanitá-
ria da doença, não haverá restrição na 
movimentação de animais e de produ-
tos entre os estados do Bloco IV que 
terão a vacinação suspensa a partir de 
2022 e os demais estados que ainda pra-
ticam a vacinação no país.

O Departamento de Saúde Ani-
mal do Mapa aguarda a evolução nos 
demais estados para compor o pleito 
brasileiro para o reconhecimento inter-
nacional de zona livre sem vacinação 
junto à Organização Mundial da Saúde 
Animal.

Atualmente, no Brasil, somente 
os estados de Santa Catarina, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e 
partes do Amazonas e do Mato Grosso 
possuem a certificação internacional 
de zona livre de febre aftosa sem va-
cinação.

PARCEIROS DA ACRIOESTE
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Período de transição
Ao observarmos as caracte-

rísticas de disponibilidade 
e qualidade das pastagens 

ao longo do ano, o período de tran-
sição das secas para as águas é o 
momento mais desafiador para a 
atividade pecuária. Ele é marcado 
pela retomada das chuvas após a 
estiagem, dando início ao rebrote 
das pastagens e, dependendo da sua 
duração pode afetar negativamente 
o desempenho dos animais. Algu-
mas características como volume 
de chuvas, luminosidade, fertilida-
de do solo e espécie forrageira vão 
interferir na velocidade de cresci-
mento do capim e sua disponibili-
dade, consequentemente na dura-
ção deste período.

Com o pasto seco e o início das 
chuvas, a tendência é que as folhas 
secas caiam, piorando a qualidade 
da macega disponível, se as chuvas 
não se firmarem e atrasar a rebrota, 
poderá haver um comprometimen-
to no desempenho dos animais. É 
importante atentar-se a qualidade 
dessa macega seca pois ela influen-
ciará no rebrote e formação do pas-
to verde. Outro ponto de atenção é 
que com o surgimento das folhas 
verdes os animais aumentam o tem-
po de pastejo, isso acontece pela 
preferência dos animais a essas fo-
lhas, aliado a baixa quantidade de 
matéria seca e alta digestibilidade, 
aumentando a taxa de passagem do 
alimento no trato gastrointestinal. É 
comum vermos nesse período ani-
mais com o traseiro sujo por conta 
destas características.

Existe ainda a possibilidade de 
acelerar a degradação das pasta-
gens quando se tem uma super-
lotação para esse período. Com o 
consumo do rebrote pelos animais 
aliado a possibilidade das chuvas 
não se firmarem, há uma redução 
das reservas energéticas do capim 
e por não haver umidade suficien-
te não há uma reposição de sua 

energia, podendo diminuir o stand 
de plantas reduzindo a produtivi-
dade das pastagens e sendo porta 
de entrada para invasoras. Uma 

característica da nossa região é o 
crescimento de plantas tóxicas nes-
te período, de maneira geral, essas 
plantas possuem um crescimento 
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rápido, disponibilizado folhas ver-
des até mesmo antes das pastagens, 
com isso temos um risco grande de 
intoxicação e até mesmo a morte de 
animais.

Para minimizar os efeitos deste 
período é importante fazer um bom 
planejamento forrageiro e aliado a 
isso, manter os animais bem suple-
mentados. É importante fornecer 
um suplemento adequado para essa 
fase, para isso, consulte um técnico 
de sua confiança. Existe uma ten-
dência normal de redução de con-
sumo de suplemento neste período, 
isso acontece pelo aumento do tem-
po de pastejo e a preferência pelas 
folhas jovens pelos animais. 

No caso das chuvas não persis-
tirem inicialmente, recomenda-se o 
fornecimento de suplementos com 
consumo maiores e ter uma boa 
disponibilidade de linha de cocho 
para que todos os animais tenham 
acesso ao suplemento. É importan-
te consultar o técnico responsável 
para que estabeleça um plano nutri-
cional de acordo com o objetivo de 
cada categoria, sem que haja perdas 

de desempenho e consequentemen-
te financeiras para o negócio.

Uma alternativa interessante e 
que está cada vez mais ganhando 
adeptos é o sequestro de animais, 
essa atividade é caracterizada pela 
retirada dos animais do pasto e o 
fechamento destes em currais de 
confinamento ou locais onde se 
possa fornecer uma dieta total sem 
que esses animais tenham a neces-
sidade de ir ao pasto. A grande van-
tagem desse sistema é desafogar as 
pastagens para que o rebrote seja 
vigoroso e se estabeleça mais rapi-
damente, além disso, aumenta-se o 
desempenho animal num momento 
em que as chances de redução de de-
sempenho são grandes. Como des-
vantagem, esse sistema apresenta a 
necessidade de uma estrutura míni-
ma como linha de cocho suficiente, 
currais, sistema de misturador e dis-
tribuidor de dieta. É preciso também 
que se tenha o acompanhamento 
de um técnico para que a dieta seja 
formulada de forma correta visando 
sempre o objetivo final de cada lote 
sem que onere custos. Essa é umas 

das práticas utilizadas pela Fazenda 
Ipê e é acompanhada pelos técnicos 
responsáveis, que estão também a 
disposição dos parceiros e clientes 
que desejam realizar o sequestro, 
dando suporte desde a formulação 
até o acompanhamento geral da ati-
vidade.

A persistência das chuvas irá 
determinar o tamanho do período 
da fase de transição, o ideal é que o 
volume de chuvas no início da tran-
sição seja suficiente para um resta-
belecimento da pastagem de águas. 
Neste caso é importante rebaixar 
ao máximo a macega seca para que 
com o restabelecimento das pasta-
gens prevaleça o crescimento de 
folhas e se tenha um pasto de me-
lhor qualidade. Aumentar a taxa de 
lotação para que os animais rebai-
xem esse pasto, ou até mesmo a 
adoção do uso de roçadeiras podem 
ser estratégias a uniformização e 
preparação do pasto para o rebrote. 
Aliado a isso pode-se utilizar es-
tratégias de adubação para aumen-
tar ainda mais a produtividade das 
pastagens.
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Novilha de integração lavoura-pecuária chega 
a quase 20@ no Oeste da Bahia

A produção veio do pecuarista Lucas Bolognini Stracci, da fazenda Stracci, no município de São Desidério

Um lote de novilhas terminadas 
em sistema de integração la-
voura-pecuária (ILP) chegou 

a 18,6 arrobas (278 quilos) no Oeste 
da Bahia.

A produção veio do pecuarista Lu-
cas Bolognini Stracci, da fazenda Strac-
ci, no município de São Desidério.

O produtor levou para o abate 80 
novilhas de dois a quatro dentes.

“Os animais tinham um acaba-
mento de gordura excelente. Os ani-
mais são exemplo de como a região 
do oeste baiano vem mudando o perfil 
da pecuária do Estado”, diz Eduardo 
Hagge, gerente da unidade da Friboi 
de Itapetinga (BA).

A propriedade tem desenvolvido 
um trabalho bem focado na produção 
de gado de corte que tem mostrado 
como o boi gordo pode valer muito 
mais do que a soja na região.

 Fonte Giro do Boi
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Compensação da Reserva Legal Extrapropriedade, 
um marco para diversos Produtores Rurais

Nos últimos dez anos o Novo 
Código Florestal Brasilei-
ro vem melhorando diversas 

questões em relação ao equilíbrio entre 
a grande produção agrícola e a preser-
vação do meio ambiente. A Lei 12.651 
de 25 de maio de 2012 estabeleceu 
normas amplas sobre a Proteção da Ve-
getação Nativa, incluindo APPs (Áreas 
de Preservação Permanente), Reserva 
Legal e Uso Restrito, dentre outras.

A Lei também apresentou diretrizes 
para a exploração florestal de forma 
sustentável, estabelecendo o controle 
da origem dos produtos florestais, en-
tre outros pontos. Desde a sua publica-
ção, diversas orientações também fo-
ram produzidas, como Leis Estaduais, 
Leis Complementares, Decretos, Reso-
luções, Portarias e Instruções Normati-
vas, no mesmo sentido: trazer o equilí-
brio entre a produção na agropecuária 
e a preservação ambiental.

Um ponto que tem sido muito de-
batido em vários Estados, é a necessi-
dade da Reserva Legal obrigatória para 
médias e grandes áreas rurais. Ao con-
trário das Áreas de Preservação Perma-
nente (APPs), as áreas destinadas a Re-
serva Legal já contam com percentuais 
mínimos estabelecidos em lei, onde 
diz que todo imóvel rural deve ter uma 
área destinada a Reserva Legal, exceto 
os casos previstos em Lei, como dispõe 
o artigo 67 da Lei 12.651 de 2012, por 
exemplo:

“Art. 67. Nos imóveis rurais que 
detinham, em 22 de julho de 2008, 
área de até 4 (quatro) módulos fiscais 
e que possuam remanescente de vege-
tação nativa em percentuais inferiores 
ao previsto no art. 12, a Reserva Legal 
será constituída com a área ocupada 
com a vegetação nativa existente em 
22 de julho de 2008, vedadas novas 
conversões para uso alternativo do 
solo.”

Dadas as exceções em Lei, toda 
Fazenda ou imóvel rural deve registrar 
um percentual de sua área total a título 
de Reserva Legal, considerando o bio-
ma nativo da região e a localização de 
cada propriedade, de acordo com o Ar-
tigo 12 da Lei 12.651/2012:

Para áreas localizadas na Ama-
zônia Legal:

80% (oitenta por cento), no imóvel 
situado em área de florestas;

35% (trinta e cinco por cento), no 
imóvel situado em área de cerrado;

20% (vinte por cento), no imóvel si-
tuado em área de campos gerais.

Para áreas localizadas nas demais 
regiões do País: 20% (vinte por cento).

Um ponto importante que impacta 
diretamente na alta produção de grãos, 
como Soja e Milho, de diversas pro-
priedades rurais é a possibilidade da 
Compensação da Reserva Legal fora da 
propriedade (Compensação de Reserva 
Legal Extrapropriedade).

O grande objetivo de qualquer Fa-
zendeiros é poder utilizar toda a área da 
sua Fazenda para produção, seja para 
lavoura ou pecuária. A Lei, por meio da 
Compensação de Reserva Legal (CRL), 
trouxe essa possibilidade, de forma a 
garantir também a proteção ambiental 
em relação às florestas nativas e espé-
cies que dependem dessas áreas.

Hoje já é possível produzir em toda 
a área de uma propriedade rural, consi-
derando que o imóvel tenha uma área 
equivalente à Reserva Legal, destinada 
somente para esta finalidade, sob sua 
propriedade em outra localidade (fora 
da Fazenda).

Informações mais detalhadas so-
bre essa modalidade de compensação 
(Compensação de Reserva Legal Ex-
trapropriedade), podem ser obtidas via 
empresas especializadas em Reserva 
Legal, legislação vigente atualizada ou 
por meio da Secretaria de Meio Am-
biente ou Secretaria de Agricultura de 
cada Estado.

O Estado de Goiás, por exemplo, 
publicou este ano uma Instrução Nor-
mativa nº 4 de 15 de março de 2022, por 
meio da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Goiás – SEMAD/GO, contendo 
um rico conjunto de orientações para 
que um Fazendeiro consiga proceder 
com a Compensação da sua Reserva 
Legal fora da propriedade.

É preciso destacar a importância de 

manter os dados atualizados no CAR 
(Sistema Nacional de Cadastro Ambien-
tal Rural – SICAR). Para a Compensa-
ção de Reserva Legal Extrapropriedade, 
também é necessário realizar a adesão 
ao PRA (Programa de Regularização 
Ambiental).

O Estado de Goiás é praticamente 
todo coberto pelo Cerrado (mata nati-
va). Portanto, qualquer área apontada 
como Reserva Legal de uma proprieda-
de rural, dentro ou fora da propriedade, 
deve manter a sua vegetação nativa pro-
tegida, podendo, ainda, ser explorada 
de forma sustentável em algumas situ-
ações.

Sobre a consideração de APPs como 
Reserva Legal em Fazendas, cabe escla-
recer que APPs com vegetação nativa 
também podem ser consideradas no cál-
culo da Reserva Legal, conforme apre-
senta o Art. 15, transcrito abaixo:

“Art. 15. Será admitido o cômputo 
das Áreas de Preservação Permanente 
no cálculo do percentual da Reserva 
Legal do imóvel, desde que:
I – o benefício previsto neste artigo não 
implique a conversão de novas áreas 
para o uso alternativo do solo;
II – a área a ser computada esteja con-
servada ou em processo de recupera-
ção, conforme comprovação do pro-
prietário ao órgão estadual integrante 
do Sisnama; e
III – o proprietário ou possuidor tenha 
requerido inclusão do imóvel no Cadas-
tro Ambiental Rural – CAR, nos termos 
desta Lei.”

A Compensação de Reserva Legal 
Extrapropriedade oferece muitos bene-
fícios para o produtor rural, uma vez 
que podem manter sua fazenda alta-
mente produtiva, aproveitando pratica-
mente todo o seu espaço para plantio ou 
criação de gado.

Do lado Ambiental, se torna mais 
coerente manter grandes áreas de Reser-
va Legal agrupadas, no lugar de manter 
pequenas áreas isoladas e cercadas por 
áreas produtivas, que ficam sujeitas a 
contaminações por defensivos agrícolas 
e limitadas em relação à expansão da 
sua biodiversidade.

Fonte Sebrae Resposta




