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Parabéns 
Gostaria de parabenizar e agradecer a 

equipe do Noticiário Tortuga por nos dis
ponibilizar tão importante instrumento de 
consulta sobre o agronegócio do nosso país 
e até globalmente. A informação é uma das 
armas mais importantes em qualquer 
atividade. E essa informação é de qualidade. 

Francisco Moreira da Costo Neto 
Teresina (PI) 

CTT 
Parabéns à equipe Tortuga pelo curso de 

noções básicas de doenças em suínos. 
Recebi o Noticiário Tortuga e li sobre os 
cursos on line, que poderia fazê-los em 
qualquer hora. Não perdi tempo. Eles são um 
grande complemento em meu curso de 
técnico em agropecúaria . 

Paulo Cesar Bezerra Barros 

Correção 
A foto colocada na reportagem "Rotacio

nal Racional é discutido em MS", na verda
de não se refere aos encontros realizados 
na em Campo Grande (MS) e Três Lagoas 
(MS). A foto é da visita de pecuaristas e 
técnicos paragua ios, que foram à Fazenda 
Caçadinha, em Rio Brilhante (MS). conhe
cer de perto o RRT da Tortuga. Ela fará parte 
da seção Internacional desta edição do 
Noticiário Tortuga (página 10). 
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Minerais 
A. • organ1cos no 

Congresso da APA 

Tortuga apresenta benefícios dos 
minerais orgânicos para a avicultura; 

produtores comemoram resultados. 

ATortuga apresentou os 
benefícios da substitui -

• ção dos microminerais 
da dieta por minerais orgânicos no 
desempenho de poedeiras comer
ciais em pico de produção, durante 
o IV Congresso de Avicultura de 
Produção, Consumo e Comerciali
zação de Ovos, que ocorreu entre os 
dias 14 e 16 de março, em lndaiatuba 
(SP). 

Alexandre Sechinato, assistente 
técnico do Centro Experimental 
Avícola da empresa, localizado em 
Mairinque (SP), apresentou os 
resultados da pesquisa o "Efeito da 
Suplementação de Microminerais 
Orgânicos no Desempenho de 
Poedeiras Comerciais em Pico de 
Produção". 

"O trabalho avaliou o benefício do 
uso do carbo-amino-fosfo-quelato 
em comparação com os minerais 
inorgânicos usados comumente. 
Aplicamos o suplemento em ga
linhas com picos de produção (37 a 
40 semanas) e obtivemos melhoria 
no peso, na produção, na conversão 
alimentar e na massa do ovo, além 
de redução na porcentagem de ovos 
trincados, aumentando a produ
tividade", explica Alexandre 
Sechinato. 

O IV Congresso de Avicultura de 
Produção, Consumo e Comercia
lização de Ovos foi promovido pela 

Associação Paulista de Avicultura 
(APA) e reuniu representantes de 
toda a cadeia produtiva da 
avicultura, além de profissionais da 
atividade, com destaque para os 
clientes da Tortuga, como Sebastião 
Vieira da Silva, gerente de produção 
da Mauricéia Alimentos, de Carpina 
(PE), que prestigiou o evento pela 
primeira vez. "Achei a abordagem 
dos palestrantes interessante, prin
cipalmente sobre a gripe aviária e a 
quebra do tabu em relação ao 
consumo de ovos. A parceria com a 
Tortuga nos proporciona, a partir da 
suplementação mineral, melhor saú
de das aves e a garantia da quali
dade do produto que chega ao 
consumidor", explica. 

Presente em todas as edições do 
evento, Sérgio Kenji Kakimoto, avi
cultor da granja Kakimoto, loca
lizada em Bastos (SP), uma das 
regiões mais tradicionais do Brasil 
em produção de ovos, fala sobre a 
parceria com a Tortuga. "Confio na 
empresa e no produto e pretendo 
continuar com essa parceria. Os 
produtos Tortuga oferecem melhoria 
na consistência da clara e da gema 
e também membrana mais 
resistente", ressalta o avicultor. 

Avicultor há mais de 30 anos, 
Volkmar Berger tem granja em 
Santa Maria de Jetibá (ES) e é 
cliente da Tortuga há 5 anos. "A 

empresa atende minhas neces
sidades como cliente e as necessi
dades nutricionais dos animais 
como produtores de proteínas. 
Tenho bom resultado de produção 
com menor custo", resume Berger. 
Na mesma cidade, Ademar 
Kerckhoff, da granja que leva seu 
sobrenome, está na avicultura há 
mais de três décadas, é cliente da 
Tortuga há 21 anos e elogia os 
resultados obtidos com o auxílio da 
empresa. "A qualidade da casca e 
da gema teve melhora significativa 
com a introdução do mineral 
orgânico da Tortuga. A empresa 
oferece boa assistência, sempre 
pesquisando e levando novidades 
aos clientes", ressalta. 

"A tônica do evento foi estimular o 
setor sobre a necessidade do 
aumento do consumo interno de 
ovos e conscientizar os avicultores 
em relação à importância da 
capacitação da mão-de-obra em 
busca do mercado externo. Para 
isso, a Tortuga apresentou o estudo 
sobre os benefícios reais da 
utilização dos minerais orgânicos na 
avicultura de postura, aliando-se a 
alta produtividade com a redução 
dos índices de perda de ovos, 
buscando fomentar o segmento", 
explica Rodrigo Miguel, coorde
nador Nacional de Avicultura da 
Tortuga. ii 
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Mais marketing para o leite 
Brasil precisa agregar mais valor nos produtos lácteos, entende o 

presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA. 

A 
pecuária leiteira no Brasil é um dos principais setores que fomentam a economia brasileira. A 
atividade, que tem Minas Gerais como o maior produtor do País, viveu bons momentos no 

• primeiro semestre no ano passado, mas a alta taxa de juros, somada à valorização do real e ao 
crescimento da produção, provocaram crise no setor. O presidente da Comissão Nacional de Pecuária de 
Leite (CNPUCNAL Rodrigo SanfAnna Alvim, revela, em entrevista ao Noticiário Tortuga, as dificuldades 
que o segmento enfrentou e explica como fazer para que 2006 seja um ano de expansão para o leite. 

Noticiário Tortuga- No ano passado, o setor 
leiteiro viveu dois momentos muito 
distintos. O que ocorreu? 
Rodrigo Alvim - No início do primeiro semestre 
tínhamos boas perspectivas para o ano porque o 
mercado leiteiro em 2004 foi muito bom, superando 
nossas expectativas. Esse cenário foi se 
confirmando ao longo dos meses. No entanto, 
depois dos primeiros seis meses, o preço do 
produto caiu e produtores acabaram saindo no 
prejuízo, pois não foi possível suprir a oferta. Nos 
nove primeiros meses de 2005 a produção de leite 
sob inspeção chegou a 11,9 bilhões de litros, 13,8% 
a mais que os 10,5 bilhões de litros produzidos no 
mesmo período do ano anterior. A elevação da 
produção decorreu dos bons preços do leite 
praticados no final de 2004 e início de 2005, 
somado aos baixos preços de insumos utilizados 
nas rações (milho, farelo de soja, entre outros) 
Para se ter uma idéia da gravidade do problema, 
no estado de Goiás a produção cresceu 22,1 %, em 
Santa Catarina a oferta de leite aumentou 19,6% 
no primeiro semestre e no Rio Grande do Sul a 
expansão da produção foi de 18,6%, na 
comparação com os primeiros seis meses de 2004. 
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Noticiário Tortuga- Quais as conseqüências 
para os produtores? 
Rodrigo Alvim - Não foi possível absorver toda a 
oferta no mercado interno. Face ao baixo 
consumo per capita, tínhamos bom crescimento, 
mas as altas taxas de juros impediram o 
crescimento do consumo interno e a valorização 
do real dificultou o crescimento substancial das 
exportações. Infelizmente, em 2005 o mercado só 
foi reagir quando o preço pago ao produtor 
começou a cair. Nos últimos meses do ano 
passado, o dólar chegou a ser cotado a menos de 
R$ 2,20, enquanto o produtor, que recebeu R$0,59 
pelo litro de leite em junho, passou a receber R$ 
0,42 em dezembro. 

Noticiário Tortuga - Qual o resultado das 
medidas anti-dumping aplicadas a 
pedido da CNA à Argentina e ao 
Uruguai? 
Rodrigo Alvim- A CNA foi peticionária de uma ação 
de dumping (venda abaixo do custo de produção) 
contra as exportações de leite em pó vindas da 
Argentina, Uruguai, Nova Zelândia e União 
Européia. Esses países utilizavam práticas 



desleais de comércio para exportar para o Brasil. 
Em 2001, após a aplicação das medidas 
antidumping pelo Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio (MDIC), o Brasil saiu da 
situação de grande importador de lácteos para 
exportador líquido, em 2004. Ano passado, 
renovamos as medidas por mais três anos com a 
Argentina e Uruguai e estamos trabalhando para 
renovar por mais cinco anos com a Nova 
Zelândia e a União Européia. Acreditamos que a 
situação não foi pior devido à manutenção do 
direito antidumping. 

Noticiário Tortuga - Quais as saídas apon
tadas para a recuperação da ativi
dade? 
Rodrigo Alvim - As estratégias devem ser 
abordadas em dois focos: o mercado interno, por 
meio de programas de promoção ao aumento do 
consumo; e o mercado externo, mesmo consi
derando a hipótese de manutenção da so
brevalorização do real, por meio da ampliação das 
exportações, o que pode ser obtido com novos 
acordos de equivalência sanitária, necessários 

para a abertura de novos mercados, como rea
lizado este ano com o México. 

Noticiário Tortuga - De que forma se pode 
incentivar o consumo de leite e evitar 
maiores problemas para o futuro? 
Rodrigo Alvim - Além do marketing institucional do 
produto, focado sempre no valor nutricional do 
leite, temos de implementar programas de 
promoção dos produtos lácteos brasileiros em 
mercados internacionais. Essas ações permitirão 
crescimento sustentável da produção nacional, 
com melhoria de renda para os produtores. Não 
podemos, no entanto, deixar de contrapor ações 
que coíbem, confundem ou diminui o consumo 
interno dos nossos produtos. Um exemplo disso é 
a aprovação recente da lei 11.265/2005 de, 
03/01/2006, que obriga a inclusão nas embalagens 
da mensagem: "O Ministério da Saúde adverte: 
esse produto não deve ser consumido por 
crianças com menos de dois anos de idade, salvo 
por prescrição médica, ou de nutricionista" . 
Absurdo como isso nos obriga a atentos em 
defesa dos interesses dos produtores de leite. i] 
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Pernambuco: 
mais leite 

Oferta Interna já 
supera 360 milhões 

de litros por ano. 

' 

N 
os últimos dois anos, a 
produção de leite cres-

• ceu 23% em Pernambu
co. Em 2005, o estado produziu mais 
de 360 milhões de litros, o que o 
coloca como segundo maior pro
dutor do Nordeste e entre os 15 
maiores do País. A maior parte da 
produção estadual concentra-se no 
agreste. De acordo com informa
ções do governo do estado, são 
cerca de 14 mil pequenos e médios 
produtores atuando no mercado 
estadual. 

O perfil do produtor pernambu
cano é interessante. Apesar da 
evolução do estado nos dois últimos 
anos, a maior parte é formada por 
pequenos pecuaristas, sendo que 
95% do rebanho é de vacas 
Girolando. A maioria das proprie
dades tem menos de 100 animais, e 
nem metade disso em lactação. 
Produzem em média 70,5 litros/dia, 
entregando essa produção para 
pequenos laticínios no agreste do 
estado, que industrializam o produto 
e o transformam em queijo coalho, 
muito apreciado e um dos itens 
principais de exportação de Per
nambuco para outros estados 
brasileiros. 

Nos últimos dois anos, em vista 
desse crescimento de produção, 
começou a haver preocupação por 
parte de alguns produtores por 
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••Pernambuco 

deve chegar a 

produzir 1 bilhão 

de litros a curto 

prazo e isso será 

muito positivo 

para uma região 

tão sofrida como 

o Nordeste•• 

qualidade. Isso ganhou força após a 
Instrução Normativa 51 . É comum 
verificar algumas propriedades no 
interior do estado recebendo boni
ficação por sólidos no leite (espe
cialmente gordura e proteína). Em 
alguns casos, a bonificação chega a 
até R$ 0,05 por litro. Se o leite tiver os 
requisitos básicos para produzir 
queijo coalho, a bonificação pode 
ser maior ainda. 

O estado tem um longo caminho 
para se tornar não só uma potência 
regional. mas também nacional e 
ajudar o País a se consolidar como 
um dos maiores produtores e 
exportadores de lácteos do mundo. 
De acordo com Carlos Portela, 
supervisor técnico da Tortuga em 
Recife (PE), atualmente apenas 5% 

dos pecuaristas do estado utilizam 
inseminação artificial, 8% possuem 
ordenhadeira, 10% têm tanque 
resfriador e 10% utilizam sal minera l. 
"O negócio é promissor, uma vez 
que o estado está evolu indo. A 
Tortuga tem muito espaço para 
crescer aqui também, pois nossos 
produtos já provaram em outras 
bacias leiteiras que são fundamen
tais para o aumento de produtivida
de", afirma Portela . 

De fato. Segundo informações do 
governo de Pernambuco, entre os 
principais avanços consta o 
aumento do número de empresas de 
laticínios de cinco em 2004 para 24 
em 2006, a melhoria dos níve is 
tecnológicos de produção mediante 
a aquisição de animais de melhor 
padrão genético, resfriadores, equi
pamentos de ordenha, a elevação, 
em 50%, dos níveis de produção de 
leite em todo o estado e a realização 
de cursos de capacitação de produ
tores. Portela destaca também a 
melhoria das condições nutricionais 
dos beneficiários (crianças, ges
tantes e idosos). a melhoria do 
manejo sanitário e a geração de 
mais de 4 mil empregos diretos e 
indiretos. "Pernambuco deve che
gar a 1 bilhão de litros a curto prazo 
e isso será muito positivo para uma 
região tão sofrida como o 
Nordeste", conclui . ii 



SIC Serviço de Informação da Carne 

Carne Bovina: Você sabe comprar? 

Todo consumidor que vai a um estabelecimento comercial adquirir qualquer 
produto, especialmente se for um alimento, deve ter o máximo de atenção e 

cuidado. Essa regra vale, e muito, quando se fala em carne bovina. 

A seguir, o Serviço de 
Informação da Carne 

• (SIC), entidade sem fins 
luc rativos que trabalha para a 
valorização da carne bovina, traz 
algumas dicas preciosas para quem 
for compra r o produto: 

• Em primeiro lugar, procure 
comprar a carne bovina em um 
estabelecimento de sua confiança, 
que tenha condições san itárias 
adequadas; 

• A carne bovina fresca tem 
ca racterísticas próprias, que a 

JAN 21 ,56 

FEV 22,43 23,84 23,95 

MAR 21,81 24,60 24,25 

ABR 22,22 24,52 24,10 

MAl 21, 11 24,41 23,08 

JUN 21 ,51 24,20 23,38 

JUL 23,84 24,99 23,68 

AGO 23,69 24,37 23,90 

SET 24,05 24,23 25,40 

OUT 24,40 25,45 23,56 

NOV 22,33 24,38 24,30 

DEZ 22,69 25,13 23,64 

tornam fácil de ser reconhecida : 
Perceba se a carne tem a coloração 
vermelho-cereja brilhante, odor 
característico de carne fresca e 
uma certa elasticidade, capaz de 
fazê -la ceder à pressão dos dedos. 
A gordura deve ter coloraÇão 
amarelo-clara, próxima à tonalidade 
da manteiga; 

• Se for embalada a vácuo, 
entretanto, é normal que a cor seja 
ma is escura, o que não significa que 
o produto está deteriorado; 

• É impresc indível verificar a data 

18,94 

16,95 22,53 20,00 19, 17 

11, 15 22, 10 19, 15 18,75 

18,59 21,62 19,40 18,53 

18, 12 20,48 11,85 16,93 

17,28 21 ,56 17,47 15,84 

18,60 21 ,96 17,00 14,63 

17,53 23,21 11,43 16,07 

18,10 21 ,20 16,09 15,26 

20,31 23,16 17,51 14,11 

21 ,76 21 ,56 18,08 16,49 

22,59 20,88 19,04 16,25 

de validade do produto, que, por le i, 
deve estar impressa no rótulo da 
embalagem; 

• Não é recomendável adquirir 
carne com excesso de líquido 
dentro das embalagens, manchas 
esverdeadas, ou se a embalagem 
não estiver bem aderida ao produto; 

• Se a carne for congelada, leve-a 
ao congelador de sua casa, no 
máximo uma hora após a compra; 

• Dê preferência pelas carnes 
embaladas, tanto a vácuo como em 
pequenas bandejas. fi 

16,28 21 ,01 

16, 15 19,14 22,11 23,72 

16,53 20,30 21 ,85 23,83 

18, 11 20,65 22,09 23,94 

18,20 19,71 22,84 

18,72 19,81 22,82 

19,44 20,10 22,18 

19,65 21,17 22,45 

20,52 20,16 22,72 

20,96 21,00 25,27 

20,94 22,66 25,19 

22,05 22,05 22,80 
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Carlos Eduardo Stempniewski é mestre em 
administração pela FGV/SP, especialista em e-learning e 
avaliação de perfonnance financeira na área de saúde e 
coordenador dos cursos de Administração, Sistemas de 

lnfonnação e Turismo das Faculdades Rio Branco. 

Gripe aviária - a quem pode interessar? 
Doenfa se espalha pelo mundo e gera dúvidas e incertezas no Brasil 

D estaque nos principais 
meios de comunicação, a 

• gripe aviária tem alimen
tado preocupações nos mais dis
tintos segmentos da população 
mundial com relação ao seu 
potencial de transmissão entre as 
pessoas. Devemos lembrar que o 
vírus se transmite de uma ave para 
outra da mesma espécie. Não 
existem, até agora, casos de huma
nos transmitindo entre si. A contami
nação acontece pela convivência 
direta com as aves. Esta situação é 
comum nos países europeus onde o 
inverno costuma ser muito rigoroso 
e também em países asiáticos e 
africanos, onde as questões de 
higiene e saúde pública encontram
se defasadas em relação ao resto 
do mundo. Recentemente, o noti
ciário deu destaque para uma 
descoberta na Alemanha de que um 
gato - sim isto mesmo um "gatinho" 
- estaria infectado por este vírus, 
mas a notícia morreu no seu 
absurdo. 

A chegada da gripe na Europa 
levou à redução do consumo da 
carne de frango e peru, em 
particular na França e Itália, de 20%. 
Essa situação não afeta apenas os 
produtores das aves. Como as aves 
alimentam-se de rações compostas 
de soja, farelo e milho, observa-se 
no mercado internacional queda na 
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.. Com absoluta 

certeza podemos 

dizer que a 

transmissão pelo 

consumo da carne 

é impossível, a 

menos que se 

coma carne crua. 

Mas esse não é 

um hábito 

alimentar em todo 

o mundo, ao 

contrário do 
peixe .. 

comercialização dessas commodi
ties, afetando, ainda, um espectro 
maior de nossa pauta exportadora. 

O Brasil tem plantel de 4,4 bilhões 
de aves. Cerca de 97% vivem em 
granjas modernas. Em todo o mun
do, até o momento, não ocorreram 
casos de transmissão por aves 
vivendo nessas condições. Nossas 
granjas atendem a todos os quesitos 
da OMSA (Organização Mundial de 

Saúde Animal). Existem casos em 
que adicionalmente elas são 
monitoradas diariamente por agen
tes destacados pelos grandes 
importadores, sobretudo do Oriente 
Médio. Entram aqui, também, 
questões de fundo religioso, como a 
forma do abate. 

O Brasil é o maior exportador de 
carne de frango, com 2,762 milhões 
de toneladas em 2005. Esse esforço 
resultou em receita de US$ 3,5 
bilhões no último ano. Para manter 
tal ritmo de aceitação, desde 
novembro de 2005 os produtores de 
frango estão segregando a 
produção e o abate das aves em um 
mesmo estado. Dessa forma 
suspendeu-se o trânsito das aves 
criadas pelas granjas. Anterior
mente, elas eram criadas em um 
estado e abatidas em outro. Existem 
mais de 6.500 granjas nesse 
processo, que contribuem com 
cerca de 370 milhões de cabeças 
para o abate mensal. Para tornar-se 
menos vulnerável no mercado inter
nacional precisamos evoluir para o 
mercado de carne processada, que 
hoje representa apenas 1% do 
mercado total de exportação. 

Nossos produtores estão também 
articulando um fundo de R$ 20 
milhões de reais para indenização 
no caso de eliminação de plantel 
sob suspeita . Complementando 



estas medidas, a Coordenadoria 
Sanitária Avícola pretende atualizar 
o cadastro de todas as granjas, 
monitorá-las via satélite e realizar 
levantamento soro-epidemiológico 
dos frangos no País. Deverão ser 
investidos ainda R$ 100 milhões do 
Ministério da Agricultura no rea
parelhamento da rede laboratorial, 
na criação de barreiras sanitárias, 
na capacitação de técnicos, adoção 
de medidas de caráter educativo e 
produção de vacinas. 

Muito se tem alarmado o 
consumidor com relação ao consu
mo da carne, porém devemos en
tender que o vírus não resiste à fase 
de congelamento, etapa indis
pensável nos casos de processa
mento para o consumo nas cidades. 
Este processo inclui 97% da carne 
produzida no Brasil e que chega ao 
mercado. Nos restantes 3% que 
compõem as chamadas criações 
domesticas, o vírus morre no pre-

paro do alimento no fogo. Portanto, 
com absoluta certeza podemos 
dizer que a transmissão pelo consu
mo da carne é impossível, a menos 
que se coma a carne crua, mas esse 
não é um hábito alimentar em todo o 
mundo, ao contrá rio do peixe. 

Infelizmente, é o velho chavão: 
criar dificuldades para obter faci
lidades. Lendo-se muitas das no
tícias, somos levados a crer que 
com a chegada do inverno teremos 
explosão de gripe na América do 
Sul. Outros preferem falar que com o 
início da Copa do Mundo muita 
gente vai viajar para a Europa, e em 
conseqüência disso a gripe vai se 
espalhar mundo afora, podendo 
atingir cerca de 40 milhões de 
pessoas. Embora as estatísticas não 
sejam muito prec isas, o que temos 
hoje é que cerca de 18.000 pessoas 
tiveram cantata com este vírus e 
que os falecimentos por esse motivo 
giram em torno de 150, o que prova 

até aqui a eficácia dos medica
mentos existentes. 

O alerta e a prevenção são sempre 
necessários e oportunos, mas o alar
mismo junto à população não é uma 
atitude eticamente recomendável. 
Por isso é que nos vemos no direito 
de perguntar a quem interessa o 
contexto em que o assunto vem se 
desenvolvendo, na medida em que 
não informa corretamente a 
população, estimula a insegurança, 
causa prejuízos aos produtores, não 
promove a profilaxia, coloca gover
nos em situações embaraçosas, não 
impede a propagação do vírus, 
excita a imaginação em direção a 
uma pandemia generalizada, ou seja, 
nos guia a cada dia para uma zona 
de insegurança, carecendo de 
bases e conceitos objetivos. Um 
eterno desenrolar do "achismo", 
técnica praticada por aqui com 
desenvoltura e agora com uma 
versão em nível internacional. i] 
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Programa Boi Verde e 
JLS Agropecuária: mais 

um caso de sucesso 

Em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, a 
eficiência dos minerais orgânicos da Tortuga se 

prova: Fosbovi Reprodução. 

A JLS Agropecuária é hoje 
a maior produtora de 

• bezerros da região Sul da 
Bahia, contando com plantel supe
rior a 10 mil vacas em regime de 
pasto, cobertas com touros 
registrados adquiridos nos melhores 
criatórios do Brasil e distribuídos em 
seis fazendas. A vocação e a 
competência para a produção de 
bezerros se confirmam pelo sucesso 
na comercialização de seus pro
dutos, que a cada ano são mais 
disputados pelo mercado. Depois de 
apartados, as bezerras passam por 
um criterioso sistema de seleção. 

Essa seleção se dá em três 
momentos: na desmama, ao sobrea
no e ao entrar em serviço. Nesse 
momento, as novilhas selecionadas 
para serviço passam também por 
rigorosa avaliação reprodutiva . Ao 
apresentarem prenhez positiva, 
cerca de 30% das novilhas 
permanecem para reposição e 
ampliação do plantel. As 70% 
restantes são ofertadas ao 
mercado, juntamente com todos os 
machos produzidos. 

A empresa é administrada e ge
renciada por uma competente equi
pe, capitaneada pelo seu proprietá
rio, José Luiz Santos, o Luis da Ca
brália, e conta com o apoio do mé
dico veterinário Ademar Scheffer e 
ainda o gerente de campo Inácio 
Cerqueira, além do pessoal de 
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campo e de escritório que com
pletam a equipe. 

Na JLS está mais uma cons
tatação da eficiência dos minerais 
orgânicos da Tortuga no aumento do 
desempenho reprodutivo de vacas. 
As fazendas usaram até meados de 
2003 mineralização tradicional para 
as vacas em reprodução e Foscro
mo na recria das bezerras selecio
nadas para fazer a reposição. Com 
desempenho acima da média da 
região, seu gestor estava muito 
satisfeito e isso propiciou à Tortuga 
ambiente para propor resultados 
ainda melhores para a atividade. 
Então, a partir de junho de 2004 a 
JLS começou a usar o Fosbovi 
Reprodução em alguns lotes para 
observar se levaria à melhoria de 
resultados. Como esperado, Fosbovi 
Reprodução impnm1u não só 
aumento de cio na vacada, mas 
também aumento no número de 
vacas cheias, de vacas paridas e de 
bezerros apartados. Em resumo, 
com o uso do Fosbovi Reprodução, a 
taxa de fertilidade real, que já era 
considerada boa, aumentou ainda 
mais. Assim, alicerçados nos resul 
tados, ampliamos o uso do Fosbovi 
Reprodução para todas as fêmeas 
do plantel e os bons índices vêm se 
confirmando. 

Em um diagnóstico parcial feito 
em fevereiro de 2006, em duas mil 
vacas, 1.860 tiveram diagnóstico de 

prenhez pos1t1vo, ou seja, 93% de 
vacas cheias. No panorama geral do 
plantel, é esperado para este ano 
um resultado em torno de 88% a 90% 
de prenhez, elevando de 3 a 5 pontos 
percentuais o índice de vacas 
prenhez em relação ao período 
anterior. 

A conta é bastante simples: a dife
rença no custo de aquisição entre 
esses dois produtos é da ordem de 
19%, ou R$ 4,72 por saca, ou R$ 
47.200,00 no plantel de dez mil vacas. 
Ao imprimir um acréscimo de apro
ximadamente 4% de prenhez, ou 400 
bezerros com média 6@ a R$ 
60,00/@, tem como resultado 
incremento de R$ 144.000,00 na 
receita bruta da empresa, resultante 
de investimento de R$ 47.000,00. Por 
tudo isso, não resta nenhuma dúvida 
quanto à decisão de investir em 
produtos de alta tecnologia, mesmo 
em momentos de crise mercado
lógica, pois só assim pode-se 
aumentar a eficiência financeira da 
atividade, uma vez que aumentou o 
número de nascimento, mantendo a 
mesma quantidade de vacas. 

A JLS também vem trabalhando 
em um programa que visa acelerar 
o desenvolvimento das bezerras 
apartadas na fazenda, com o uso 
de Foscromo Águas e Fosbovinho 
(1 :1) até os 45 a 60 dias após 
apartação. Os resultados parc1a1s 
são bastante animadores. il 



Fosbovi Engorda e Foscromo proporcionam 
resultados positivos no Acre 

Grupo BP obtém ótimos resultados e, em breve, 
deve se transformar em Unidade Demonstrativa do Programa Boi Verde 

N o dia 02 julho de 2005, 
Braz Pires e sua família 

• realizaram o 4º dia de 
campo do grupo BP, um evento que 
contou com a presença dos 
maiores pecuaristas do estado do 
Acre . A agropecuária BP, com 
escritório sediado em Rio Branco, 
capital do estado, é um conjunto 
de fazendas divididas por setores 
de cria, recria e engorda, além de 
um plantel selecionado de matri
zes e reprodutores PO e LA para 
comercialização. 

Cliente do Programa de Incen
tivo à Tecnologia Tortuga (PITT). 
desde 2003, a BP começou a usar 
produtos Tortuga graças a uma 
pequena prova de ganho de peso, 
em que foi constatada a eficiência 

do Fosbovi Engorda em animais em 
fase de acabamento, realizada em 
uma de suas fazendas destinadas 
exclusivamente à recria e à engor
da. A partir dessa avaliação, 
começou o trabalho dos técnicos 
da Tortuga com os animais des
tinados ao abate e os reprodutores 
em recria, utilizando Foscromo e 
Fosbovi Engorda. 

Mais tarde, em dezembro de 
2004, começou a ser feita suple
mentação mineral de todos os 
animais das fazendas do grupo, 
utilizando produtos da linha Boi 
Verde, e foram feitas modificações 
no manejo das propriedades, como 
a utilização das fichas de controle 
de consumo de mineral, em que é 
possível mensurar o consumo de 

minerais daquela região, fazenda 
por fazenda, pasto por pasto. 

São feitas visitas periódicas 
nessas propriedades e são colhidos 
alguns dados para fazer a avaliação 
dos resultados. A idéia é trans
formar as fazendas do grupo BP em 
unidades demonstrativas do Progra
ma Boi Verde, em que será possível 
mostrar com clareza o diferencial da 
Tortuga e de seus produtos. 

O evento foi aberto com uma 
introdução e apresentação de 
Gilberto Pires, um dos respon
sáveis pelo sucesso do Grupo BP. 
Ele mostrou os resultados de 2004 
com a suplementação mineral da 
concorrência . Posteriormente, a 
série de palestras dos parceiros foi 
aberta pela Tortuga (falou o super
visor técnico da região, o médico 
veterinário Marcelo Bader Ribei
ro), em que o assunto principal foi 
o programa PITT, mostrando as 
vantagens da suplementação 
específica para cada fase do 
desenvolvimento dos animais, o 
Programa Boi Verde e de como é 
feito o acompanhamento e a 
assistência técnica dos clientes da 
empresa. Esse ano, o evento será 
realizado no dia 1º de julho, com 
mostra dos animais seguido de um 
leilão. A data do remate ainda será 
confirmada . ii 

Marcelo Bader Ribeiro 
Supervisor Técnico 

Rio Branco- AC 
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Resultados da utilização 
do Fosbovi Seca no MT 

Seca é o pior momento da pecuária e a Tortuga se 
sobressai com ótimos resultados 

O s resultados a seguir 
foram obtidos na Fazenda 

• Sara ré, de propriedade de 
Wilson Piovezan, localizada no 
município de Pontes e Lacerda (MT). 
Propriedade de cerca de 630 
alqueires, ou seja 1.525 hectares, 
dos quais 315 alqueires são abertos 
e formados por pastagens onde 
predomina a Brachiaria brizantha. 
Atualmente, conta com rebanho de 
1.254 bovinos, distribuídos em lotes 
de recria e de engorda. No intuito de 
evitar o chamado "boi sanfona", 
aquele que engorda no período das 
águas e perde peso na seca, e 
também sem abdicar da viabilidade 
econômica da suplementação, foi 
indicada para a categoria de 
terminação bois acima de 12@, a 
suplementação com Fosbovi Seca. 

Contudo, o propósito fora al 
cançado e nos surpreendeu de 
maneira muito positiva, pois os 
animais ganharam em média 406 
gramas por dia durante o tratamento 
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(165 dias). Os animais avaliados, 315 
cabeças, foram previamente apar
tados em 4 lotes ou boiadas: "Pre
ta", "Erada", "Amarela" e "Nelore", 
sendo todos eles não castrados 
(inteiros). Ambos permaneceram em 
regime de pastejo contínuo e 
mesma lotação. O consumo médio 
obtido no período com Fosbovi Seca 
foi de 160 g/cabeça/dia. O inves
timento do proprietário foi de R$ 
0,17/cabeça/dia. Assim, segue abai
xo o resumo do desempenho de 
cada lote. 

Fosbovi Seca é um suplemento 
mineral protéico, indicado para 
bovinos adultos no período da seca, 
pronto para o uso; possui em sua 
composição o que há de mais 
moderno em nutrição de bovinos, os 
minerais orgânicos da Tortuga, os 
carbo-amino-fosfo-quelato que tra
balham a flora de forma única, 
ajustando-a tanto na entrada (Pré
seca) quanto na saída da seca (Pré
águas), época em que o animal é 

exposto a ambiente de estresse 
nutricional. Além de também 
apresentar consumo médio rela
tivamente pequeno, sem abrir mão 
de inúmeros retornos, diretos e 
indiretos, em relação ao seu 
investimento, tais como: 

• antecipação da idade de abate; 
• eliminação dos efeitos do "boi 

sanfona"; 
• maior desfrute da propriedade 

durante o ano, possibilitando o 
abate de animais mesmo no período 
da seca; 

• aproveitamento da massa seca 
do capim; 

• exploração otimizada do ganho 
compensatório; 

• permite a programação de 
receita da propriedade; 

• a reposição de produto no cocho 
é relativamente baixa; 

• contribui para a produção de @ 
de boi mais barata (exclusivamente 
a pasto). 

Custo-benefício - Como mencio
nado anteriormente, o custo 
benefício do produto foi de R$ 
O, 17/cabeça/dia. 

Agradecimentos - A Wilson 
Piovezan, pela disposição de 
permitir a realização desse traba lho; 
a Chico Corrêa; à equipe da Fazenda 
Sararé; à empresa representante 
RVC Representações e Júlio Capilé 
(ATC Univen Cuiabá) por terem 
colaborado como facilitadores no 
dia-a-dia deste ensaio. 

Rodrigo Anselmo 
Supervisor Técnico Comercial da TORTIJGA 



Siglas: GPMP - ganho de peso médio no período GPMD - ganho de peso médio diário 
*Média Ponderada, de acordo com o tamanho de cada lote ou boiada. 

Considerando o preço da @do boi inteiro e rastreado (08 de dezembro/2005 na região de Pontes e Lacerda)= R$ 49,00. 
Temos que o valor do kg vivo (considerando rendimento de carcaça de 51%)= R$1,667. 
Então, a Receita (ou Benefício)/cabeça no período= 67,0 Kg x R$ 1,667 =R$ 111,69. 

A partir dos números apresentados até aqui, pode-se afinnar que para cada R$ 1,00 investido em Fosbovi Seca pelo 
pecuarista, ele obteve retorno de R$ 3,95. 

Na opinião de Chi c o Corrê a, supervisor de pecuária da Fazenda Sara ré, "a boiada converteu muito bem durante a seca. 
Se não fosse a cigarrinha ela poderia ter ganho ainda mais peso. Mesmo assim, o produto surpreendeu e fica a certeza 
de que com o capim firmando nos próximos dias ela vai deslanchar. .. se a gente quisesse embarcar boi hoje já seria 
possível". 

Tecnologia no campo 
Canal Tortuga completa três anos de serviços 

prestados aos criadores de todo o Brasil 

P ode-se dizer que a infor
mação é a ferramenta 

• mais valiosa e que tem o 
poder de interferir e transformar 
muitas realidades. Ter acesso sem 
sair de casa a tudo o que acontece 
no ramo de atuação já é uma 
realidade que opera em vários 
segmentos. No agronegócio isso 
vem ocorrendo com freqüência e os 
criadores buscam cada vez mais 
canais de comunicação que 
simplifiquem e agilizem os fatos do 
dia-a-dia. 

Nesse contexto, a Internet aparece 
como um veículo de comunicação 
diferenciado e eficaz para atender 
esse nicho. Por isso que o portal Canal 
Tortuga (www.canaltortuga.com.br). 
fonte de informações agropecuárias 
pela Internet da Tortuga Cia. 
Zootécnica Agrária - líder nacional 
em suplementação mineral do País - , 

completa em 2006 três anos de 
existência e sucesso, período mar
cado por prestação de serviço em 
tempo real e com a agilidade que o 
mundo globalizado exige. 

Com média de 30 mil acessos 
mensais, o Canal Tortuga leva ao 
público diariamente as principais 
notícias do Brasil e do mundo sobre 
o mercado agropecuário disponi
bilizando enquetes, cusos on line e 

CANAL TORTUGA ., 
entrevistas exclusivas, além de 
fotos e vídeos durante as coberturas 
especiais realizadas nos principais 
eventos agropecuários do País. 

"É uma satisfação andar pelas 
principais feiras agropecuárias do 
Brasil e ouvir dos criadores que o 
Canal Tortuga é uma referência e 
uma fonte de informação diária para 
o negócio deles. Nossa estrutura 
permite fazer cobertura completa 
dos principais eventos nacionais, 
como Feicorte, Agrishow, Expozebu, 
Expomilk, Expoinel e outros, e 
também internacionais, como a 
maior feira de produção animal da 
Europa (Eurolier). realizada em 2004 
na Alemanha, que teve cobertura 
em tempo real", explica Paulo 
Henrique Beraldo de Oliveira, 
responsável pela criação do Canal 
Tortuga. i] 
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Rotacionado Racional Tortuga 
no Paraguai 

RRT mostro ótimos resultados e conquisto cada vez 
mais pecuoristos paraguaios 

, 

E importante compreender 
que o sistema Rotacionado 

• Racional Tortuga, além de 
ser um sistema de produção, também 
é uma filosofia de produção, porque 
ele não se preocupa apenas com a 
interação planta/ animal, mas sim 
com o equilíbrio sustentável do meio 
ambiente, evitando a degradação do 
pasto e permitindo a preservação de 
rios, riachos e mananciais. 

Como sistema, ele é parte do assim 
chamado Sistema Intensivo de 
Produção Pecuária, que estabelece 
o conceito do manejo do pastejo 
respeitando a fisiologia vegetal, 
adequando um período de descanso 
correlacionado com a altura do pasto 
para o início da pastagem e saída dos 
animais do mesmo. Este processo é 
realizado pelo pessoal de campo, 
com treinamento prévio, de forma a 
integrar todos os recursos disponí
veis na propriedade, proporcionando 
resultado de melhor custo/benefício 
na atividade pecuária. 

Não se deve confundir o RRT com 
um simples pastejo rotacionado de 
cercas elétricas, especialmente 
quando não estiver bem definido um 
plano de forragem que contemple a 
produção de forragem em épocas 
marginais que, na maioria das vezes, 
é um projeto incompleto que leva o 
pecuarista a investir na infra-estru
tura de pecuária intensiva, mas os 
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••Pecuaristas 

do Paraguai 

já fizeram oito 

visitas ao Brail 

para conhecer 

em detalhes 

o Rotacional 

Racional Tortuga•• 

resultados continuam a ser de explo
ração extensiva. Essa distorção é 
corrigida com o RRT que, a partir da 
cana de açúcar no período de seca, 
otimiza o uso desse recurso 
forrageiro, permitindo a manutenção 
do peso do animal e o ganho de peso 

quando adicionamos valores de PB e 
energia em determinadas quan
tidades, dependendo do objetivo do 
projeto de exploração pecuária. 

A Tortuga possui no Mato Grosso 
do Sul a Fazenda Caçadinha, que, 
além de ser uma unidade produtiva, 
também tem função didática, a partir 
da realização de dias de campo que 
contam com a presença de pecua
ristas e técnicos para observar no 
local a tecnologia do RRT. Durante 
2005, pecuaristas e técnicos do 
Paraguai participaram de oito excur
sões, que possibilitaram a visita de 
cerca de 340 pessoas ao referido 
estabelecimento. Alguns desses 
visitantes não pararam no tempo e, 
imbuídos da vontade de superar seus 
próprios limites, implementaram os 
primeiros RRT no Paraguai. Para 
poder avaliar a dimensão do impacto, 
temos hoje catalogados apenas 
como viveiros 400 ha de cana-de
açúcar implementados durante 2005, 
o que projeta área de 3.000 ha para 
2006. Estamos falando de cana-de
açúcar para uso forrageiro. 

RRT NO PARAGUAI 
Fazenda la Provenza - Localizada 

na Província de Guaira, cidade de Félix 
Pérez Cardozo, ela ocupa 450 ha e 
dedica-se à atividade de criação e 
engorda em confinamento. Há atual
mente 4 módulos RRT em implemen-



••o sistema Rotacionado Racional Tortuga. além de ser um 

sistema de produção. também é uma filosofia de produção, 

porque não se preocupa apenas com a interação planta/ 

animal, mas sim com o equilíbrio sustentável do meio 

ambiente. evitando a degradação do pasto e permitindo 

a preservação de rios. riachos e mananciais .. 

tação de aproximadamente 100 ha 
cada, sendo dois com 8. humidicola e 
dois em campo natural. Um dos módu
los de 8. humidicola está com carga 
de 340 animais de 280 kg aproxima
damente. Todo o projeto é comple
mentado por 10 ha Cameron, 8 ha de 
cana-de-açúcar plantada e 9 ha em 
plantação, cuja área total prevista é de 
50 ha de cana-de-açúcar. O projeto de 
pecuária intensiva implementado hoje 
na fazenda deverá permitir o pro
cessamento de 2.000 animais por ano, 
de acordo com a explicação de Maria
no Herrero, proprietário do estabeleci
mento, que em agosto de 2005 partici
pou da excursão à Fazenda Caçadi
nha, no Brasil. 

Fazenda Cuape - Está localizada na 
Província de San Pedro, cidade de 
General Resquin, e dedica-se à 
atividade de criação e engorda, 
contando atualmente com 11 .000 
cab. em 5.000 ha de pastagem. Oito 
módulos RRT de aproximadamente 
92 ha cada estão sendo implantados, 
divididos em dez potreiros ligados 
por um curral central denominado 
curral de manejo. A área do projeto 
de 800 ha está sendo formada por 
brachiaria cultivar MG 5 e acomoda 
3.200 animais de 280 a 300 kg, com o 
suporte de 100 ha de cana-de-açú
car, conforme afirma Modesto 
Guggiari, a Liebg 's consolidará a 

produção intensiva de gado de corte. 
Guggiari também visitou a Fazenda 
Caçadinha em fevereiro de 2005. 

Fazenda Alvorada - Localizada 
também na Província de San Pedro, 
Bairro San Pedro, propriedade de 
Capiivary Agrícola Ganadera, tem 
atualmente a maior parte da área 
cultivada com agricultura . Essas 
áreas voltarão para a atividade de 
pecuária com projetas RRT em três 
anos. No momento, a atividade 
pecuária é desenvolvida em uma 
área de 600 ha, com o suporte de 25 
ha de cana-de-açúcar já implantada 
em setembro de 2005 e que deverá 
chegar a 50 ha ainda em 2006. 
Sebastián Acuíia, Administrador da 
Fazenda, esteve na Fazenda Caçadi
nha acompanhado por Tito, capataz 
da fazenda, observando o RRT no 
mês de março de 2005. 

Acompanhamento - Aproximada
mente 20 estabelecimentos pecuá
rios estão em processo de implan
tação do RRT. Para melhor acompa
nhamento do uso dessa tecnologia, 
José Luis Porto, consultor técnico da 
Tortuga, está fazendo visitas pe
riódicas ao Paraguai para realizar os 
ajustes necessário ao projeto. 

Os três Projetas RRT citados têm 
alguns aspectos em comum. Eles são 
usuários do Programa Boi Verde da 
Tortuga. A esse respeito, Modesto 
Guggiari é categórico ao afirmar que, 
como gerente de produção, aplica a 
tecnologia disponível que se enquadra 
no projeto sem questionar pois não se 
deve querer reinventar a roda. [i 

Ramón Augusto Ayala Barreto, 
Médico veterinário e 

Supervisor de vendas Tortuga 
Sucursal Paraguai 
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Tortuga faz 
reunião técnica 

em Campo 
Grande (MS) 

Equipe da Tortuga define 
estratégias e apresenta 
resultados de pesquisa 

Equipe da Tortuga na nova unidade do Mato Grosso do Sul 

E ntre os dias 06 e 10 de 
fevereiro, a Tortuga reali-

• zou em Campo Grande 
(MS). na sala de Convenções do 
Hospital São Julião, encontro téc
nico com toda a equipe de 
gerentes, supervisores, técnicos e 
diretores das áreas de pesquisa, 
vendas e marketing. 

De acordo com o diretor de 
pesquisa e desenvolvimento de 
produtos da Tortuga, Oswaldo 
Garcia, o objetivo do evento foi 
reforçar a filosofia na ciência e na 
pesquisa, e que isso ajuda o Brasil 
a ser, cada vez mais, uma potência 
em agronegócio. "Ninguém no 
mundo acredita que há tecnologia 
no Brasil. A Tortuga está provando 
justamente o contrário. Nós temos, 
sim, muita tecnologia e o resultado 
está nas diversas estatísticas. Hoje 
somos maiores exportadores de 
carne de frango e bovina, quinto 
maior exportador de carne suína e 
estamos desenvolvendo, a cada 
dia, cadeia de ovinos e caprinos. 
Quem não acredita nisso ou é cego 
ou tem má fé com o Brasil", afirmou 
Garcia. 

De fato, nos dois primeiros dias 
dos eventos, os pesquisadores da 
Tortuga mostraram para os partici
pantes o avanço no desenvolvi
mento de produtos da empresa em 
todas as atividades. "A Tortuga 
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gosta de fazer a lição de casa de 
maneira correta . Muitas vezes 
ficamos quase dez anos fazendo 
testes, para ter absoluta certeza de 
que determinado produto é viável 
ou não. E testamos isso em nossas 
próprias unidades experimentais, 
com apóio de universidades e 

••Ninguém no 

mundo acredita 

que há tecnologia 

no Brasil. A 

Tortuga está 

provando 

justamente o 

contrário" 

entidades", ressalta Garcia. 
Para divulgar esse trabalho, além 

da atuação a campo dos gerentes, 
supervisores e técnicos, a Tortuga 
acredita no trabalho de sua equipe 
de marketing. No terceiro dia do 
encontro, o departamento de mar
keting da empresa teve um dia 
inteiro para explicar como funciona 
o plano de comunicação da Tortuga 
e de que forma os pesquisadores e 
a equipe de vendas pode contribuir 

para disseminar cada vez mais os 
resultados da empresa. "Sabemos 
que o atual momento do agrone
gócio não é um dos melhores, mas 
nada é impossível para a Tortuga. 
Já passamos por diversas crises, 
algumas piores que essa. É nesse 
momento que o nosso trabalho é 
importante, pois divulgamos resul 
tados e isso nós temos de sobra 
para mostrar" , informa Guido Gatta, 
diretor de Marketing da Tortuga. 

A equipe de vendas também teve 
se espaço. No quarto dia do evento, 
todas gerências tiveram opor
tunidade de mostrar como admi
nistram os contatos com os clientes 
da Tortuga em todo o País. "A nossa 
empresa preza muito a opinião dos 
clientes . Por isso, estamos a 
campo, divulgando a tecnologia 
Tortuga e também entendo a 
necessidade dos produtores", diz 
Ivo Marega, diretor de vendas da 
Tortuga. 

No mesmo dia, o pecuarista e 
diretor da ABCZ (Associação Brasi
leira de Criadores de Zebu). Nelson 
Pineda, fez uma palestra sobre a 
situação da pecuária de corte no 
Brasil e as perspectivas para 2006 e 
para o futuro. O último dia foi dedi
cado para o debate entre todos se
tores da empresa sobre os 
assuntos discutidos durante o 
encontro. [i 



Tortuga participa da 
Feinco 2006 e apresenta 

Caprinofós e Ovinofós 

ATortuga marcou presença 
na III Feira Internacional 

• de Caprinos e Ovinos 
(Feinco), realizada entre os dias 15 e 
18 de março, no Centro de Exposi
ções Imigrantes, em São Paulo (SP), 
que contou com a participação de 
150 criadores, 120 expositores, 3 mil 
animais e 21 mil visitantes. 

Na oportunidade, a empresa des
tacou Ovinofós, suplemento mineral 
completo, que contém todos os ma
eras e microelementos minerais es
senciais aos ovinos, e Caprinofós, 

suplemento concentrado de macro e 
microelementos minerais e vita
minas lipossolúveis sob a forma de 
complexos orgânicos. 

Os dois produtos possuem a 
tecnologia dos carbo-amino-fosfo
quelatos, desenvolvida com exclusi
vidade pela Tortuga, que substitui 
por completo os microminerais 
inorgânicos e vem ganhando espaço 
a partir de resultados cada vez mais 
eficientes, fazendo com que os 
caprinos e ovinos apresentem 
desempenho melhor em todas as 

7° Leilão Seis Estrelas do 
Puro Sangue Lusitano 

Com o apoio da Tortuga, foi 
realizado no último dia 28 

• de março, na Sociedade 
Hípica Paulista, em São Paulo (SP), 
o 7º Leilão Seis Estrelas do Puro 
Sangue Lusitano, que registrou 
faturamento de R$1 .280.100,94, com 
a venda de 27 lotes, média de R$ 
47.485,22 por animal. Promovido por 
Eduardo Fischer, proprietário do 
Haras Villa do Retiro, situado em 
Boituva (SP), o leilão também con
tou com a participação de três 
importantes criadores: Luis Ermírio 
de Moraes (Coudelaria Alegria dos 
Pinhais), Tonico Pereira (Top 
Agropecuária) e José Carlos Garcia 
(Haras Modelo). 

A Tortuga esteve presente no 
leilão com estande, que recebeu 
muitos criadores interessados em 
conhecer a linha de produtos e os 

serviços que a empresa oferece à 
eqüinocultura. Além disso, a líder 
em suplementação mineral contou 
com presenças ilustres durante o 
evento: presidente da empresa, 
Creuza Rezende Fabiani, o diretor 
de pesquisa e desenvolvimento de 
produto, Oswaldo de Souza Garcia, 
diretor de marketing, Guida Gatta, o 
gerente nacional de vendas, Carlos 
Roberto Ferreira, o coordenador 
nacional de eqüinos, Antonio 
Augusto Coutinho e a promotora de 
vendas SP, Patrícia Amarai. 

Fischer foi o maior vendedor com 
faturamento de R$ 826.700,94. Entre 
os vendedores convidados, a Top 
Agropecuária foi a que mais nego
ciou, com R$ 160.200,00. Um dos 
destaques do evento, segundo o 
coordenador nacional de eqüinos 
da Tortuga, Antônio Augusto Couti-

fases de criação. 
"A caprinovinocultura está cres

cendo no Brasil. Na Feinco, ficou 
nítida a presença de novos criadores 
interessados em ingressar na ativi
dade. A Tortuga, como sempre faz 
nos eventos em que participa, escla
receu dúvidas e mostrou as tecnolo
gias disponíveis e que agregam valor 
à nutrição animal, caso da suple
mentação mineral", destaca Antônio 
Augusto Coutinho, Coordenador Na
cional de Caprinos e Ovinos da 
Tortuga. i] 

nho, foi a participação maciça de 
compradores internacionais de 
várias partes, como Estados Unidos, 
México, Inglaterra, Alemanha, Aus
trália, Suíça, França e Argentina . 

O Haras Villa do Retiro vendeu os 
dois lotes mais caros do leilão. O 
animal mais valorizado foi Umbral 
do Retiro, adquirido pelo principal 
criador da raça no México, Juan 
Jose Dei Valle, que desembolsou R$ 
117 mil pelo jovem garanhão negro, 
que reúne todas as qualidades de 
um cavalo de dressage. 

"Com um leilão dessa expressão 
fica provado que a eqüinocultura 
no Brasil é uma atividade que já 
ocupa espaço de destaque e, mais 
ainda, atra i criadores de fora do 
País, interessados em adquirir 
animais de alto padrão", explica 
Coutinho. i] 
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Dia de Campo Paredão 
atrai 300 pecuaristas 
Fazenda Paredão, parceira da Tortuga, é referência 
de pecuária moderna e acredita na tecnologia 

O 8º Dia de Campo da Fa
zenda Paredão, um dos 

• mais importantes eventos 
de apresentação de tecnologia da 
pecuária nacional, realizado no dia 
22 de maio, reuniu mais de 300 pro
dutores. Os visitantes foram divi
didos em grupos para acompanhar 
as quatro estações da manhã e as 3 
estações da tarde. 

A Tortuga abriu os debates com 
enfoque na suplementação mineral 
dos bovinos a pasto e destacou o 
uso de tecnologia nos momentos de 
crise. João Osmar Oliveira, pecua
rista, médico veterinário e gerente 
do Campo Experimental da Tortuga 
em Rondonópolis (MT). ressaltou 
que o pecuarista precisa otimizar a 
produção, mas sem esquecer que o 
lucro é o foco principal do projeto. 
"É preciso fazer o máximo aprovei
tamento da conversão alimentar em 
bovinos novos, pois com desmame 
racional do bezerro os ganhos 
podem chegar a 1@ ou 2@ de peso 
a mais em relação ao método 
tradicional", disse, ressaltando que 
os criadores devem atentar mais à 
recria dos bezerros, fase em que se 
obtém o maior retorno econômico. 

Nutrição e genética caminham 
juntas e por isso o dia de campo da 
Fazenda Paredão teve palestras 
sobre melhoramento genético na 
raça Nelore. Manuel Ávila, diretor 
da Alta Genetics, forneceu infor
mações sobre a seleção do touro 
Nelore funcional e produtivo. De 
acordo com ele, na seleção do 
Nelore não se deve levar tanto em 
conta o tamanho do animal, mas a 
sua condição corporal. Os touros 
com bons índices de desenvol-
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vimento corporal apresentam pre
cocidade na reprodução. Já animais 
sem reserva de gordura têm capaci
dade de reprodução significativa
mente reduzida", comentou Ávila . 

Nelson Pineda trouxe ao seu 8º 
dia de campo informações sobre a 
mais inovadora tecnologia dispo
nível em biotecnologia animal: a 
genotipagem bovina. A Ph.D em 
biotecnologia da lndicus, Elida 
Benquique Ojopi, falou sobre o 
trabalho de seleção da propriedade 
de Nelson e Cláudia Pineda, que 
começa a ser assistido por mar
cadores moleculares para habilida
de materna e ganho de peso. "A 
genotipagem é uma ferramenta que 
agrega valor ao método de seleção 
existente. Ela dá ao pecuarista a 
possibilidade de criar um banco de 
genes do seu rebanho", assinalou a 
especialista. 

Leilão - A 21 ª edição do 
tradicional leilão da Fazenda Pare
dão faturou R$ 509.680,00 com a 
oferta de fêmeas Nelore PO no dia 
22 de abril e com a venda de machos 
Nelore PO em 23 de abril. A média 
das 28 fêmeas chegou a R$ 
10.700,00, com soma geral de R$ 319 
mil e a dos 70 touros Nelore PO 
alcançou R$ 3.600,00 e faturamento 
de R$ 190.680,00. 

Os destaques ficaram por conta 
da vaca Abjad TE do Paredão e do 
touro GAF da São João. Abjad teve 
50% da sua propriedade arrematada 
por Adhemar Magon Júnior por R$ 
25,2 mil. O touro GAF da São João foi 
vendido por R$ 7 mil. O maior com
prador do remate de fêmeas foi 
Herval Rosa Seabra, de Marília (SP). 
No leilão de touros, a maioria dos 
lotes saiu para José Alves dos 
Santos, de Herculândia (SP). i] 

Homenagem para Max Fabiani 

O Max Fabiani, vice-presidente 
da Tortuga, prestigiou o dia de 
campo da Fazenda Paredão. 
Recebeu de Nelson Pineda, 
como prêmio, um sino perten
cente aos ancestrais da família 
Wirth. Segundo Max Fabiani, a 
Fazenda Paredão sempre foi 
pioneira com avaliações gené
ticas e provas. "Nelson Pineda é 
mais que um cliente, é um 
amigo", assinala. Max disse que 
carrega consigo a responsabili
dade de levar adiante a tradição 
da Tortuga, que é investir e 
oferecer soluções em tecnologia 
de alimentação animal. 



Gripe aviária: 
O Brasil está livre desse mal? 

Doença se espalha pelo mundo e gera dúvidas e incertezas no Brasil 

A final de contas, o Brasil 
está livre de sofrer uma 

• "pandemia" de gripe 
aviá ria ou não? É possível o contágio 
em seres humanos? Deve-se reduzir 
o consumo de carne de frango? 
Essas e muitas outras questões são 
pautas de diversos encontros em 
todo o País e também no mundo, já 
que a gripe aviária (leia explicação 
no box ao lado) já se espalhou por 
dezenas de países na Ásia, Europa e 
agora na África . Um surto desse no 
Brasil, que é o segundo maior 
produtor mundial e maior exportador 
de carne de frango, teria efeito 
devastador. 

A grande dúvida que paira no ar é 
se, de fato, o surto pode chegar ao 
País. De acordo com Jarbas Bar
bosa, secretário da Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde, o 
Brasil está fora da rota das aves 
migratórias vindas da África e da 
Europa. "As aves migratórias que 
chegam aqui vêm geralmente da 
América do Norte, onde não há 
casos de gripe aviá ria . Além disso, o 
Brasil não é um grande importador 
de aves. Ao contrário, exporta", 
afirma Barbosa. 

Barbosa afirma que o governo 
brasileiro já está se preparando 
para o pior. Segundo ele, R$ 9 
milhões foram investidos para 
comprar o Tamiflu, droga antiviral 
que diminui as chances de a doença 
se espalhar. E está sendo construída 
uma fábrica de vacina contra a gripe 
comum no Instituto Butantã em São 
Paulo. "É que, por mais que o Brasil 
esteja fora da rota das aves 

migratórias da África e da Europa, 
eventualmente elas podem apare
cer por aqui. Portanto, já estamos 
alertas nas nove localidades onde 
elas podem chegar. São elas: Lagoa 
dos Peixes (RS). Runtrán Mara
nhense (MA), Águas Emendadas 
(DF), Foz do lguaçu (PR). Pantanal 
(MT e MS). Coari (AM). Manaus 
(AM). Mangue Seco (BA). Arqui
pélago da Ailiqué (AM) e Galinhas 
(RN)", explica. 

Além dessas precauções, a 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) proibiu, em 22 
de fevereiro, a importação de 
produtos derivados de aves pro
cedentes de países com ocorrência 
de casos notificados de H5N1 e está 
finalizando a compra de equipa
mentos de detecção de material 
biológico que identificará possíveis 
materiais infectados nas bagagens 
dos passageiros. Os primeiros 
detectores serão instalados nos 
aeroportos do Galeão (RJ) e 
Guarulhos (SP). que recebem maior 
quantidade de vôos internacionais. 

A Anvisa também elaborou ins
truções para o preparo dos ali
mentos derivados de aves para 
tranqüilizar a população quanto à 
gripe aviária. A agência esclarece, 
no entanto, que o consumo de aves 
é seguro, desde que sejam com
pletamente cozidas, fritas ou 
assadas. Até hoje, não há registras 
de transmissão do vírus aos 
homens por meio de alimentos, 
mesmo quando a ave está conta
minada. Esses alimentos só podem 
causar danos à saúde se manu-

Cuidados de preparo 

• Matenha o alimento refrigerado 
ou congelado; 

• Descongele-o no refrigerador 
ou microondas; 

• Separe o produto cru de outros 
alimentos; 

• Lave com água e sabão as 
mãos, utensílios e superfícies 
depois de manusear o produto cru; 

• Consumi-lo somente após cozi
do, frito ou assado completamente. 

• Planos de prevenção - O 
governo já tem pronto o Plano de 
Contingência, Prevenção e Contro
le para a lnfluenza Aviária, ela
borado por um grupo de técnicos 
dos ministérios da Saúde, da 
Agricultura e do Meio Ambiente, 
em parceria com a iniciativa priva
da. É o que informa o Secretário de 
Defesa Agropecuária do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste
cimento (MAPA), Gabriel Alves 
Maciel. 

seados incorretamente ou consu
midos crus. 

Segundo Jarbas Barbosa, já 
existe um processo normal de 
monitoramento das aves migrató
rias, junto com o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (lbama) e 
universidades. Ele explicou que o 
Brasil tem 42 lugares onde essas 
aves se instalam durante a 
migração. "Em todos eles foram 
feitos exames para detectar a 
presença do vírus da chamada gripe 
do frango, doença oficialmente 
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chamada de influenza aviária. Foi 
feita a sorologia em 105 cabeças de 
aves e não identificamos anticorpos 
ou mesmo estruturas virais que 
pudessem indicar a tendência desse 
vírus no Brasil, felizmente", disse o 
secretário. 

Segundo ele, o MAPA tem refor
çado a fiscalização de portos, 
fronteiras internacionais e aeropor
tos, considerados portas de entrada 
para o vírus. "Adquirimos agora 
cinco detectores de matéria orgâ
nica e estamos atuando também 
com a Receita Federal para 
escanear as bagagens que entram 
no País, na tentativa de identificar 
algum produto in natura ou resíduos 
em condições de trazer o vírus", 
explicou. 

Medo - Mesmo com todo esse 
empenho do governo em escla
recer sobre a doença e já iniciar 
um plano de ação para conter a 
gripe aviária, o receio está insta
lado. A Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Santa 
Catarina, por exemplo, estimou em 
1 O mil o número de funcionários 
com risco de perder o emprego no 
estado devido à gripe aviária. 

O Rio Grande do Sul anunciou no 
início de março, redução no abate 
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de fiangos em função da queda 
das exportações provocada pelo 
temor da gripe aviária . A medida 
deve ser mantida pelo menos até a 
metade do ano para tentar diminuir 
os estoques e normalizar a 
produção. 

Algumas empresas estão conce
dendo férias aos trabalhadores, 
confirmando a tendência de mini
mizar as atividades enquanto 
aguardar resposta do mercado. 
Segundo o presidente da Associa
ção Gaúcha de Avicultura, Aris
tides Vogt, ainda não há demissões 
no setor em função da queda nas 
exportações e o recuo nas ativi
dades é por tempo limitado. 

De acordo com Vogt, a avicultura 
gera no estado aproximadamente 
45 mil empregos diretos e há cerca 
de 11 mil famílias de produtores. 
Em janeiro, os negócios externos 
somaram US$ 60 milhões, o que 
representou queda de 17% em 
relação ao mês de dezembro de 
2005. Em volume, a redução das 
exportações foi de 9%. 

A Secretaria Estadual de Agricul 
tura e o Ministério da Agricultura 
estão realizando trabalho de moni
toramento das aves migratórias e 
cadastramento dos criadores de 
aves. A chefe de fiscalização e 

defesa sanitária do Estado, Adriana 
Reckziegel, afirma que o risco da 
chegada do vírus no estado pelas 
aves migratórias é mínimo. 

Por conta do pânico provocado 
pela gripe aviária, as exportações 
brasileiras de frango ficaram está
veis no primeiro trimestre deste 
ano. Foram 634 mil toneladas 
contra 635 mil em igual período de 
2005. A receita cresceu de US$ 686 
milhões para US$ 783 milhões até 
março passado. A estimativa é do 
presidente da Associação Bras
ileiras da Empresas Exportadoras 
de Carne de Frango (ABEF). 
Ricardo Gonçalves. O dirigente 
estima que o Brasil deixou de 
exportar entre 60 mil e 90 mil 
toneladas nos primeiros três 
meses do ano, considerando que o 
ritmo de crescimento de 15% de 
2005 fosse mantido. 

Estimativas do consultor Osler 
Desouzart, da OD Consultaria, 
indicam que o consumo mundial de 
carne de frango deve ficar em 
82,573 milhões de toneladas este 
ano. A previsão, antes do avanço 
da gripe, era de 83,936 milhões de 
toneladas. O maior recuo no 
consumo deve ocorrer na Europa, 
onde se estimava demanda de 
11,51 milhões de toneladas - agora 
a previsão foi revisada para 10,5 
milhões de toneladas. "A Europa só 
importa carne de frango do Brasil. 
Por isso, queda lá impactará as 
exportações brasileiras", afirma . 

Com todas essas informações e 
dúvidas o Ministério da Agricultu
ra disponibilizou um número de 
telefone para esclarecer a 
população sobre a gripe aviária . As 
pessoas poderão usar o serviço 
para receber esclarecimentos, 
como o consumo da carne de 
frango, transmissão da doença e 
ações do governo na área . O 
horário de funcionamento do 
serviço é das 8h às 20h. O número 
é 0800-611995. 



Informações importantes sobre a gripe aviária 
A doença 

Todas as aves são suscetíveis à gripe 

aviária. Algumas espécies são mais resis

tentes à infecção. Os sintomas variam, e o 

mal pode se manifestar de forma 

moderada ou altamente contagiosa e fatal, 

o que resulta em epidemias. 

O que é 
A gripe das aves, chamada tecnicamen

te de influenza aviária (IA), é uma doença 

infecciosa vira/ altamente contagiosa. É 

causada por diversos tipos de vírus. Pode 

se manifestar sob a forma de comprometi

mento leve das vias respiratórias superio

res ou chegar a matar aves em 24 horas. 

OtipoH5N1 

O vírus é inativado após 3 horas a 56°C e 

após 30 min a 6rJ!C. A 22oc o vírus resiste 

por quatro dias. Em temperaturas mais 

baixas sobrevive por mais tempo nas fezes 

contaminadas. À temperatura de ooc leva 

mais de um mês para desaparecer. O 

agente também pode ser inativado em pH 

ácido, com agentes oxidantes, dodecil 

sulfato de sódio, solventes de lípidios, 8-

propio/actona e com o uso de desinfetan

tes à base de formo/ e compostos de iodo. 

Dentre todas as variedades já identi

ficadas do vírus A, os subtipos H5 e Hl são 

os mais violentos. Apenas um grama de 

fezes contaminadas poderia infectar até 1 

milhão de frangos. 

Por que é perigoso? 
- O influenza é um vírus que tem seus 

genes escritos em RNA, uma molécula ins-

tável, que sofre mutações genéticas com 

facilidade 

- Para infectar as células, ele usa espinhos 

em sua carapaça, as proteínas H e N 

- Linhagens de influenza com tipos dife

rentes de proteínas H e N se recombinam 

com muita facilidade, variando de ano a ano 

- Algumas linhagens têm combinações 

às quais a maioria das pessoas não tem 

imunidade 

Transmissão 

Principalmente a partir de secreções 

dos sistemas respiratório e digestivo, de 

ave infectada com manifestação clínica ou 

não. O período de incubação do vírus é de 

3 a 5 dias. Pode ser por cantata direto com 

a ave ou por meio de equipamentos con

taminados. lnsetos, veículos de transporte, 

bebedouros, água, comedouros, ração, 

gaiolas, roupas, calçados e botas podem 

ser veículos de transmissão. Aves aquáti

cas e marinhas clinicamente normais, se 

portadoras do vírus, podem introduzir a 

doença em granjas avícolas. Ovos quebra

dos contaminados podem infectar ovos 

saudáveis na planta de incubação. 

Sintomas 

Os sinais clínicos percebidos são con

seqüências de lesão nos sistemas respira

tório, digestivo, nervoso e reprodutivo. 

Galinhas podem apresentar quadros res

piratórios leves ou graves, com estertores, 

conjuntivite, corrimento nasal, edema da 

face e cabeça, acompanhados ou não de 

diarréia. Os animais apresentam quadro 

depressivo, falta de apetite, hemorragias 

e podem sofrer morte súbita. 

As lesões nos perus são similiares às das 

galinhas, mas podem ser menos marcantes. 

Os patos infectados por HPAI e que 

excretam o vírus podem não apresentar 

nenhum sintoma clínico nem lesões. 

Prevenção e profilaxia 

Não há tratamento 

Profilaxia sanitária 

-Evitar o cantata entre aves de curral e 

aves selvagens, em particular aves 

aquáticas 

-Evitar o ingresso em criações de aves 

cuja situação sanitária é desconhecida 

-Controle de deslocamentos humanos 

- Métodos adequados de limpeza e 

desinfecção 

Nos focos 
- Sacrifício de todas as aves 

- Eliminação de todos os produtos 

animais 

-Limpeza e desinfecção 

- Esperar ao menos 27 dias antes da 

repovoação 

Profilaxia médica 

No passado se considerava pouco efi

caz vacinar contra o H PAI, já que alguns 

indivíduos vacinados podem infectar-se e 

excretar vírus de maior patogenidade. 

Ainda assim, os recentes focos no Paquis

tão e México utilizaram vacinas para lutar 

rapidamente contra a propagação da 

enfermidade. 

Fonte: Jomallero Hora (Porto Alege, RS) 

Números comprovam força da avicultura brasileira 
O Brasil tornou-se em 2005 o maior exportador mundial de carne 

de frango, posição antes ocupada pelos Estados Unidos 

• Em 2004, as exportações atingiram US$ 2,59 bilhões, com volume 

de 2, 1 milhões de toneladas - resultado 26% superior ao 

desempenho atingido em 2003 

• O Brasil exporta carne de frango para mais de 130 países 

• A produção brasileira de carnes de frango foi de 8,4 milhões de 

toneladas em 2004, sendo 70% destinados ao mercado interno e 

30% às exportações 

• As exportações mundiais totais de carne de frango somaram 6 

milhões de toneladas em 2004 

• Além do Brasil, os maiores produtores de carne de frango são 

Estados Unidos, União Européia, China e Tailândia 

• As vendas totais de carnes brasileiras (aves, suínos, bovinos e 

outros) totalizaram US$ 5,381 bilhões entre janeiro e agosto de 2005 

• Os principais mercados da carne brasileira são Rússia, Japão, 

Países Baixos, Reino Unido e Arábia Saudita 

• O consumo per c apita anual de frango no Brasil é de 33,34 kg 

• A carne de frango é uma das mais baratas fontes de proteína 

animal existentes 

• Mais de 100 milhões de aves já foram sacrificadas no continente 

asiático em função da gripe a viária 

Fontes: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos 

e Fundação Apinco de Ciências e Tecnologia Avícolas i] 
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Mineralização diferenciada no 
pré-pàrto tem efeito, porém 

detalhes devem ser observados 
Dieta anlônlca envolve fornecimento estratégico de enxofre e cobre 

além de controlar a oferta de potássio e cálcio. 

O manejo das vacas no 
período de transição 

• (peri-parto), que compre
ende os últimos 30 dias antes do 
parto e os primeiros 30 dias pós
parto, é determinante para a futura 
produção de leite. Cerca de 70% do 
crescimento fetal se dão no final da 
gestação, aumentando o reque
rimento nutricional da vaca nesse 
período, ao mesmo tempo em que 
ela perde a capacidade de ingestão 
de alimentos. Esse é o início do 
balanço energético negativo, que 
vai perdurar até os quarenta dias 
pós-parto e obrigatoriamente oca
siona a perda de peso, principal
mente nos animais de alta produ
ção. Portanto, o fornecimento de 
alimentação adequada no período 
pré-parto é determinante para a 
saúde da fêmea, principalmente em 
animais de alta produção. 

As vacas têm dificuldade em 
manter o nível de cálcio no sangue 
na fase de pré-parto e nos 
primeiros dias após este, devido ao 
brusco aumento na demanda desse 
elemento, causado principalmente 
pela glândula mamária que passa a 
formar o colostro e, após este, o 
leite, sem que os mecanismos 
hormonais que regulam os níveis 
sanguíneos estejam devidamente 
ativados. A menor ingestão de 
matéria seca nessa fase (tudo que 
a vaca come, descontada a água 
presente nos alimentos) é um fator 
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complicador, uma vez que chega ao 
intestino menos cálcio para ser 
absorvido. 

A conseqüência é a ocorrência 
de hipocalcemia, na maioria das 
vezes requer boa sub-clínica (sem 
sintomas aparentes), mas que traz 
grandes transtornos aos animais e 
prejuízos ao criador. 

Nesta situação, o animal ingere 
ainda menos alimentos, o que pro
longa e agrava o balanço ener
gético negativo, predispõe a do
enças metabólicas e a ocorrência 
de retenção de placenta. Como o 
útero requer boa quantidade de 
cálcio para realizar as contrações 
durante a expulsão do feto e da 
placenta, havendo insuficiência de 
cálcio o útero não termina seu 
trabalho após o parto. A placenta 
tende a ficar retida, dando origem a 
infecções uterinas mais ou menos 
graves, que diminuem a já baixa 
ingestão de matéria seca. Cada vez 
mais se agrava o quadro. 

Para evitar esse problema, foi 
desenvolvida a tecnologia dos sais 
aniônicos para util ização na fase 
do pré-parto, visando a redução da 
incidência de hipocalcemia sub
clínica e suas conseqüências. 
Chamada de dieta aniônica, é 
alcançada a partir do fornecimento 
estratégico de suplementos de 
enxofre e cloro ao mesmo tempo 
em que se controla o fornecimento 
de potássio e sódio. Esse balancea-

menta provocará leve acidose no 
plasma do animal, permitindo a 
mobilização do cálcio ósseo e 
aumentando sua absorção no 
intestino. Desse modo, ao parto, 
mesmo com estresse a produção 
de colostro, os níveis séricos de 
cálcio vão se manter adequados, 
evitando a hipocalcemia sub
clínica . 

Detalhes fazem a diferença -
Para se alcançar a máxima eficiên
cia quando se aplica a dieta aniô
nica é preciso ficar atento quanto 
aos volumosos. Algumas forragei
ras, como os capins do gênero 
Cynodon, apresentam alto teor de 
potássio e isso anula o efeito do 
cloro e enxofre do suplemento. A 
alfafa, por apresentar alto teor de 
cálcio na sua composição, também 
diminui a eficiência da suplemen
tação pré-parto. No caso de 
utilização de forrageiras com as 
características citadas, existe a 
necessidade de fornecer o núcleo 
aniônico em maior quantidade. 
Para a utilização do mineral pré
parto existe um limite devido às 
características dos constituintes 
do suplemento, sendo que deve ser 
fornecido sempre por consumo 
forçado (junto às rações), pois tem 
baixa palatabilidade. A forrageira 
mais indicada para utilização no 
pré-parto é a silagem de milho. 

No Rio Grande do Sul, o super-



visor técnico Egon Hruby relata 
que os problemas com vacas no 
pré-parto que recebem dieta 
aniônica estão relacionados à 
oferta de volumosos ricos em 
potássio, baixo consumo do suple
mento aniônico (menos de 150 
gramas/dia) e pouco tempo de 
permanência no lote pré-parto 
(menos de 120 dias). 

Outros detalhes podem ser 
observados: 

• O piquete maternidade deve ser 
confortável e em lugar visível e 
acessível; 

• A suplementação pré-parto 
deve ser iniciada 30 dias antes do 
parto; 

• Fornecimento de alimento deve 
ser feito duas vezes ao dia (para 
diminuir pastejo do piquete); 

• Evitar o fornecimento de suple
mento mineral no cocho de livre 
acesso. Toda suplementação deve 
ser feita unicamente junto ao con
centrado; 

• Vermifugar a vaca ao entrar no 
piquete maternidade; 

• Manter a vaca com o bezerro 
por 24 horas após o parto. 

As observações acima são 
determinantes para o melhor efeito 
da dieta aniônica, sendo esse 
efeito mensurado principalmente 

pelo índice de retenção de pla
centa . Em propriedades con
troladas no Estado de São Paulo, 
esse índice chega a 4%. 

"Nos últimos 50 partos, foram 
observados dois casos de retenção 
de placenta", afirma Lúcio Azzoni, 
proprietário da Fazenda Fatipa, em 
Tatuí (SP). Em Almirante Taman
daré do Sul (RS). o produtor André 
Van Riel relata menos de 3% de 
incidência de retenção de placenta 
em um rebanho com 70 vacas em 
lactação. 

Recentemente, foi feita avalia
ção do produto pré-parto na 
fazenda Vale do Jotuba, em 
Carambeí (PR) (8.000 litros/dia), 
supervisionada pelo bolsista Rogé
rio Tanaka e pelo supervisor téc
nico Marco Yuri. No experimento, 
realizado em parceria com João 
Ricardo Alves Pereira, do Depar
tamento de Zootecnia da Univer
sidade Estadua l de Ponta Grossa 
(UEPG). os animais tiveram a 
adição do núcleo pré-parto produ
zido pela Tortuga nos 30 dias que 
antecederam o parto. Com a inclu
são do mineral pré-parto, ocorreu 
significativa redução na incidência 
de retenção de placenta, que 
girava em torno de 30%, caiu para 
10%, e estes só ocorreram em 

vacas com partos gemelares ou 
puxados. A transição das vacas do 
período pré-parto para o pós-parto 
foi menos traumática : em média 
houve menor perda de condição 
corporal no início da lactação. Pré
parto e início de lactação é uma 
fase muito importante para que a 
lactação vá bem, porque se 
ocorrer algum problema poderá 
comprometer toda a lactação. Por 
isso, quanto mais harmoniosa for 
esta transição melhor será a lac
tação e nisso este produto da 
Tortuga pode ser uma importante 
ferramenta", ressalta o produtor 
Robin Vink. 

O custo/benefício da suplemen
tação é muito positivo. 

O custo da retenção de placenta, 
considerando descarte de leite, per
da no potencial de produção, medi
camentos e ainda o risco de perda 
da vaca está em torno de R$ 480,00 
por animal. A utilização da mine
ralização aniônica para evitar esse 
problema é uma alternativa viável e 
de baixo custo para a suplemen
tação no período de transição. [i 

Allison Henrique Totino Peixoto 
EgonHruby 

Marco Yuri Semiguen 
Rodrigo Costa 
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O suinocultor Leosir Dai
Bianco, Xaxim (SC). tem 

• uma granja com 300 
fêmeas em 36 hectares (ha), em que 
planta 6 ha de soja e 15 ha de milho 
para silagem, que alimentam reba
nho leiteiro de 40 vacas - 33 delas 
produzem em média 181itros de leite 
por dia e ainda utilizam área de 15 h a 
de pastagem. 

Em 1981, DaiBianco iniciou na 
suinocultura com 12 fêmeas. O 
plantel, porém, foi eliminado pela 
peste suína. Em 1985, iniciou nova
mente e comprou 10 fêmeas e 
alguns leitões para engorda, "Não 
se gastava tanto em medicamento 
como hoje. Hoje, a exigência dos 
animais, para a segurança sanitária 
é muito grande. Vacinas para coliba
cilose, rinite, pneumonia e parvo
virose são imprescindíveis", afirma 
DaiBianco. 

Em 2001, novamente eliminou todo 
o plantel de ciclo completo, com 295 
fêmeas. Dessa vez, um surto de 
Aujeszky acometeu o rebanho. Em 
2002, voltou à ativa com 250 fêmeas 
(leitoas). todas de origem conhecida 
(registro). Atualmente, o rebanho 
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conta com 300 fêmeas, produzindo 
cerca de 550 leitões ao mês. Três 
funcionários mais a administração 
do Leosir dão conta do sucesso da 
granJa. 

O suinocultor catarinense usa os 
produtos da Tortuga há 20 anos. Nos 

''A exigência dos 

animais, para a 

segurança sanitária, 

é muito grande. 

Vacinas para 

colibacilose, rinite, 

pneumonia e 

parvovirose são 

imprescindíveis" 

últimos sete anos, porém, usa em 
100% do rebanho e os resultados 
com Suigold R. Suibaby, Suiprima, 
Suigold Inicia l e Suigold Cresci
mento e Terminação são imbatíveis. 

A granja tem dados e manejos in-

Suinocultura 
se faz com 

pés no chão 
e muita 
vontade 

Leosir DaiBianco alia seu 
conhecimento à qualidade 

dos produtos Tortuga 

teressantes. Tudo é anotado. Cada 
lote de animais possui data de 
nascimento e data do desmame. 
Assim, sempre que percorre a 
granja observa o desenvolvimento 
de cada lote em particular. 

A reprodução está dividida em 
60% de inseminação e 40% de 
monta natural. O índice de retorno 
ao cio gira em torno de 10 a 12% na 
inseminação, pois o sêmen é 
oriundo de uma central em outra 
cidade, a 40 km de distância . 
Algumas vezes, chega com tem
peratura mais alta do que o 
recomendado - normalmente algum 
transtorno de transporte afeta a 
qualidade do sêmen. Da monta 
natural são escolhidas para ficar no 
plantel as leitoas F1 , que estão 
parindo na média de 11 leitões/ 
fêmea. 

Manejos da granja - Na mater
nidade, está avaliando probiótico há 
90 dias e diminuiu-se o uso de 
antibióticos injetáveis. As fêmeas 
vão para a maternidade na semana 
do parto previsto. No inverno lança 
mão da Prostaglandina Tortuga, 



sincronizando partos durante o dia, 
com eficiência de ate 95% das 
sincronizações, diminuindo assim a 
mortalidade de animais. Por conta 
do intervalo entre o desmame e a 
cobertura, com as repetições da 
inseminação possui 2,3 partos/fê
mea/ano. O desmame da granja 
esse ano já está em 101 leitões 
/fêmea. 

Os leitões são desmamados com 
23 a 24 dias de idade, pesando 6,5 a 
7 kg. A creche possui piso ripado, 
com lotação de 3 animais por m2

• 

Ficam até os 65 a 68 dias de idade, 
com peso médio de 28 kg. Por não 
haver espaço para engordar todos 
os animais, 40% da produção vendi
da para terceiros. Chama a atenção 
o status sanitário da granja, pois o 
uso de medicamentos restringe-se 
nas fases do desmame à creche, 
para controle de diarréias e algum 
tratamento contra pneumonias na 
fase inicial e do crescimento. 

Recentemente, um lote com 94 dias 
de engorda teve ganho de peso 
diário de 970 g e animais saíram com 
média de 122 kg de peso vivo. 

O produtor não participa de 
nenhuma integração. Saiu desse 
sistema em 1998. Vende os animais 
terminados para frigoríficos e 
abatedouros da região, inclusive 
para exportadores, e preocupa-se 
com a segurança alimentar, já que 
seu controle em relação ao uso de 
medicamentos sempre foi muito 
rígido, não havendo possibilidade de 
resíduos na carne- animais que por 
ventura foram medicados são retira
dos e isolados em uma baia para 
respeitar o período de carência dos 
medicamentos. 

Leosir serve de exemplo para 
muitos, pois já passou inúmeras 
crises e mesmo diante de problemas 
sérios que teve de enfrentar em sua 
trajetória como suinocultor persiste 
na atividade sem perder a espe-

rança nem o foco naquilo que faz. 
Desde a infância, quando seu pai 
criava suínos, até nos dias de hoje, 
nunca perdeu o entusiasmo. O 
trabalho sério com planejamento e 
administração, tendo como aliado 
um bom programa nutricional, co
nhecendo e contornando os gar
galos da atividade, tendo como 
ferramentas os controles zootéc
nicos, saber interpretá-los, possibi
litam margem de acerto muito 
grande. 

Portanto, a tradição e a tecnologia 
que estão presentes nos produtos 
da Tortuga, somados ao conhe
cimento do empresário rural em 
gerenciar a atividade, permitem 
chegar ao objetivo traçado, que é 
buscar eficiência max1ma na 
atividade, com larga margem de 
lucratividade. n 

Bruno Andrey Su/zbach. 
Tortuga Chapecó (SC) 
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P
araná ocupa área de 199.324 km2, o equivalente 
a 2,3% do território brasileiro . Segundo a 

• Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE - , a população paranaense é de 
9.798.006 habitantes, com distribuição espacial estimada 
de 81, 41 % na área urbana e 18,59% no meio rural. Cerca 
de 45% dos municípios paranaenses têm menos de 50.000 
habitantes. 

Considerando a população total do Brasil em 
169.799.170 de habitantes, no Paraná estão 5,6% dos 
brasileiros. 

O agronegócio é a principal atividade econômica do 
estado. Gera aproximadamente 1/3 do PIB (R$ 27 bilhões), 
irradiando seus efeitos sobre toda a economia do estado. 

Com agricultura diversificada, é um importante estado 
agrícola do País. Destaca-se também a pecuária, com 
elevado grau de desenvolvimento da bovinocultura (corte 
e leite), ovinocultura, suinocultura, avicultura e equi
nocultura. 

O Paraná, de acordo com o Censo Agropecuário -
IBGE -, possui 370.000 estabelecimentos rurais, ocu
pando 80% do território paranaense, ou seja, 15,94 
milhões de hectares (159.466 km2). São cultivados, 
anualmente, 5,5 milhões de hectares com lavouras; 6,7 
milhões ha são ocupados com matas e florestas. O 
restante, cerca de 3,98 milhões de hectares, e de áreas 
urbanas, estradas, etc . [i 

ara na 

REBANHO 
ESTATÍSTICA BRASIL PARANÁ RANK/NG 
Bovinos de corte 164.959.946 8.576.786 1fYl 

Bovinos de leite 33.927.632 1.892.959 f11 

Matrizes Suínas 2.587.955 277.000 21} 

Ovinos 16.047.663 576.003 f11 
-

Caprinos 10.313.844 93.127 1fYl 
- -

Aves corte 4.275.673 969.704 Jfl 

Aves postura 71.740.000 6.502.000 31} 

FONTE: Anualpec 2005 lnstlluto FNP 

Fábio Jamus Rodrigues 
Gerente técnico comercial Paraná. 



Novicarnes: união 
para fornecimento 
de novilho precoce 

Aliança mercadológlca beneficia 26 
pecuarlstas e abate 400 animais/mês 

U m dos maiores desafios da cadeia produtiva da 
carne bovina atualmente talvez seja a união de 

• todos os seus elos em prol de remuneração maior e 
proporcional ao trabalho dos pecuaristas. Nesse contexto, 
apesar de ser uma raridade, a cooperação dos criadores pode 
ser um caminho eficaz na busca por escala de maior poder de 
comercialização na hora da venda. 

Com esse objetivo, a Cooperativa Agropecuária Novicarnes, 
sediada em Pato Branco, é um exemplo de que a união de um 
grupo interessado em um mesmo objetivo dá resultado. A 
marca, que hoje atende 12 municípios do Paraná, surgiu de 
uma aliança mercadológica em junho de 2004 com o intuito de 
conseguir melhor remuneração pela carcaça dos animais. A 
proposta do grupo é ter escala para poder negociar a carne 
di reta mente com os varejistas, sem intermediários. 

No início, eram abatidos 40 animais por mês. Atualmente, 
com 26 cooperados, o número mensal de abate é de 400 
animais, todos 100% novilhos precoces, sem distinção de sexo. 
O que vale é foco com qualidade e escala. Com um produto 
diferenciado no quesito qualidade, o rendimento de .carcaça 
gira em torno de 55% para o macho e 52% para a fêmea. "O 
objetivo é remunerar melhor o produtor valorizando o animal 
que não era reconhecido. Com o novilho precoce temos giro 
maior de capital na propriedade", explica Rodrigo Brandeleiro 
Toffolli, presidente da Novicarnes. 

Há infra-estrutura para que a logística de giro dos animais 
funcione. Nesse contexto, a Novicarnes conta com 
caminhões próprios que pegam o boi na fazenda dos 
associados, levam até o abate - feito em frigorífico arrendado 
em 2005 pela entidade em Pato Branco, até chegar ao 
mercado varejista. Mais um detalhe: os condutores dos 
veículos recebem treinamento específico, valorizando o bem
estar animal. 

O gerenciamento da associação é feito de maneira bem 
prática e segura. As despesas são pagas com os 
subprodutos dos animais. Apesar de política administrativa 
coesa e da fidelidade dos clientes varejistas, Toffolli não tem 

pressa e planeja crescimento similar a quem dita o ritmo dos 
negócios. "A cooperativa crescerá de acordo com o 
mercado e estamos preparados para abastecer quem opte 
por esse tipo de carne (novilho precoce). Os cooperados 
estão investindo em confinamento e instalação e seguem 
unidos, o que é fundamental", ressalta Toffolli. 

Dia de Campo - Em novembro de 2005, a Tortuga realizou Dia 
de Campo em Laranjeiras do Sul (PR), que reuniu cerca de 200 
pecuaristas na propriedade do cooperado do Novicarnes e 
dono de uma empresa de pré-moldados, Jefferson Pellizzari. 
"O evento abordou a utilização da cana-de-açúcar como 
alternativa de alimento volumoso em manutenção e con
finamento", afirma Alexandre Bombardelli, supervisor da 
Tortuga no Paraná. Cliente da Tortuga, Pellizzari destaca os 
frutos dessa parceria ao seu negócio. "O Programa Boi Verde 
e a assistência técnica da Tortuga melhoraram os resultados 
da minha propriedade, garantindo a qualidade dos meus 
animais abatidos", finaliza. 

O outro lado - Na outra ponta, os varejistas paranaenses 
associados que recebem e comercializam novilho precoce ao 
consumidor parecem satisfeitos com a sociedade. Para 
Moisés Gandin, proprietário de um açougue cooperado que 
trabalha apenas com novilho precoce, a Novicarnes foi um 
trampolim para o estabelecimento. "O cliente é exigente. 
Preciso de qualidade. Com a parceria, as vendas alavancaram 
70%. O preço do novilho precoce é proporcional à qualidade, 
pois é possível se aproveitar todo o corte. Com isso, 
conseguimos qualidade e procedência com maciez e 
suculência", explica. 

Parceira na suplementação mineral de parte dos novilhos 
precoces, a Tortuga também realiza trabalho adicional que é 
destacado pelo presidente. "A Tortuga é parceira da Coopera
tiva Novicarnes. Ela orienta os produtores, fornece assistên
cia técnica, esclarece dúvidas, nos passa novos conceitos e 
oferece produtos de qualidade", destaca Toffolli. [i 



Genética de ponta na suinocultura 
Top Gen comprova potencial genético com projeto focado na produtividade 

O 
esde sua criação, em 1980, a Granja Araporanga, 
localizada em Jaguariaíva (PR). é referência para a 

• suinocultura. No início, a idéia da proprietária da 
granja, Beate Von Staa, era aproveitar melhor a propriedade, 
que contava apenas com produção de soja e trigo. Porém, com 
um projeto inicial para 200 matrizes, após alguns animais ser 
adquiridos de Santa Catarina e outras localidades, os negócios 
expandiram junto com a genética e surgiu a Top Gen, genética 
suína genuinamente brasileira e que hoje pode ser 
considerada marca de referência na suinocultura nacional. 

O trabalho de seleção de matrizes é dividido em duas 
avaliações: fisiológica e morfológica. A parte fisiológica inclui 
o histórico do animal e outros aspectos, tais como aptidão 
leiteira, habilidade materna, número de partos, qualidade dos 
leitões nascidos, longevidade das fêmeas, dentre outros. Já a 
parte morfológica é mais visual. Ou seja, inclui a avaliação de 
qualidade do casco, aprumo, profundidade, estrutura óssea e 
outros pontos que devem ser observados. 

Aproveitando mais de duas décadas dedicadas ao desenvol
vimento da genética suína, a Araporanga resolveu transformar 
esse sucesso em marca, da Top Gen, criada, em 2002, durante 
a 1ª Pork Expo, em Foz do lguaçu (PR). "Hoje em dia, o produtor 
que compra nossa marca tem expectativa alta, pois considera 
a Top Gen genética suína de primeiro mundo, com 20 anos de 
Brasil. A qualidade é nossa prioridade e o carro-chefe. O 
resultado da genética Top Gen vem da nutrição e de um 
trabalho contínuo em sanidade", destaca Beate. 

Hoje, com 1.000 matrizes, a Top Gen ostenta números que 
ratificam o conceito de excelência em genética suína no Brasil. 
A média de leitões desmamados porca/ano é de 27 animais. 
Esses índices zootécnicos de qualidade também devem ser 

Top Gen: referência nacional em suinocultura 

creditados ao trabalho sanitário e nutricional, realizado em 
parceria com a Tortuga ao longo de 25 anos. "Temos 
transparência com a Tortuga e confiança nos produtos que 
estamos comprando. A assistência técnica é importante. Nota
se um comprometimento com o cliente e, principalmente, com 
as necessidades do cliente", ressalta Beate Von Staa. [i 

Histórico 
Seguindo rigorosos conceftos de seleção, o trabalho da 

Granja Araponga, que tem o experiente gerente Teima 
Tápparo, 'foi se desenvolvendo ao longo dos anos, mas o 
"boom" mesmo, pode-se dizer assim, aconteceu em 1991 
Naquele ano, com material genético mufto bom, o foco era 
dar um passo adiante na área genética. Com desafio sanftário 
elevado, exigido pela suinocultura, o próximo passo seria 
criar outra granja com material genético de qualidade. Para 
isso, fez-se trabalho de eliminação de doenças na granja em 
funcionamento por meio de desmama superprecoce, seguido 
de investimento em infra-estrutura, com a construção de uma 
maternidade e, por fim, foram selecionadas as fêmeas que 
iriam gerar o plantel da nova granja. 

O processo de povoamento dessa granja ocorreu de 
maneira gradativa. Os animais ficaram de 7 a 10 dias sem a 
mãe, que recebia tratamento intensivo antes de entrar na 
granja. Aos poucos e sob controle rigoroso, os leftões 
cresceram, cruzaram e povoaram a nova granja. Com todo 
esse planejamento, as duas granjas começavam a funcionar. 
Quando tudo parecia resolvido, pelo menos esse foi o 
pensamento da proprietária, uma avaliação comparativa 
provocou a mudança de planos. 

"Azemos comparação e verificamos diferença de 20 dias 
no abate entre animais da granja antiga e da granja nova. 
Resultado: esvaziamos a granja antiga e fizemos vazio 
sanftário de quatro meses. Após esse período, repovoamos o 
espaço antigo com as matrizes da granja nova, que hoje é 
uma multiplicadora e responsável pela produção das matrizes 
que vão para o mercado': explica a Beate Von Staa. 

Para aperfeiçoar a seleção genética da suinocuftura, em 
1999 importou-se animais vivos do Canadá e, recentemente, 
sêmen da Alemanha. Além de buscar o que há de melhor no 
exterior para elevar a qualidade genética da granja, a 
propriedade tem a preocupação de estar sempre atenta em 
renovar as linhagens com materiais adquiridos no Brasil. 



S e o Brasil se tornou uma das principais forças 
do agronegócio mundial, a Coamo Agroin -

• dustrial Cooperativa tem boa parcela de con
tribuição. Localizada em Campo Mourão (PR), a empresa, 
criada no início da década de 1970, pode ser considerada 
cartão de visitas e símbolo que comprovam a estrutura e 
o desenvolvimento do setor. 

Respeitada como uma das maiores cooperativas agrí
colas da América Latina, a supremacia e o conceito são 
provados pelso números. Com receita global anual de R$ 
3 bilhões, o grupo responde por 3,3% da produção 
nacional de grãos e fibras, 17% da safra paranaense e 
produz em cerca de 4 milhões de hectares de terra . 

O parque industrial da Coamo, em Campo Mourão (PR), 
tem capacidade para produzir até 6 mil toneladas/dia . 
Isso inclui a refinaria de óleo de soja, com potencial de 
360 toneladas/dia, a fábrica para a produção de 
margarina, que comporta até 120 toneladas/dia, e o 
moinho de trigo, que potencializa 100 toneladas/dia. 

O lado social é outra preocupação. Para isso, centenas 
de cursos e treinamentos são realizados para os 
cooperados, seus filhos e empregados, com o objetivo é 
preparar os agricultores para o uso correto das 
máquinas e implementas agrícolas, utilização das 

Objetivos comuns unem Coamo e Tortuga 

Tecnologia é a palavra que talvez mais se encaixe na 
filosofia da Coamo. A exigência cada vez maior dos 
mercados e dos produtores faz com que as grandes 
empresas e referências em todas as atividades, caso da 
cooperativa de Campo Mourão, optem por parceiros que 
adotem esse discurso. Nesse contexto, a Tortuga é uma 
parceira importante da Coamo na pecuária, com o 
fornecimento de suplemento mineral. "É a principal 
parceira nossa em temos de suplemento mineral. Temos 
um bom cantata há bastante tempo. A Tortuga é sempre 
premiada; é uma empresa de respeito, funciona bem e 
estamos satisfeitos com a parceria", afirma Galassini. 

técnicas adequadas de plantios, redução de perdas e 
melhores resultados nas colheitas. 

"Essa evolução de quase quatro décadas deve-se 
principalmente à competência administrativa, ao enga
jamento e à capacitação dos cooperados e ao cresci
mento das estruturas de armazenagem. Nos preocu
pamos em levar tecnologia ao quadro social e capitalizar 
os investimentos em treinamento, aproveitando a boa 
'saúde financeira ' da empresa . Foi um crescimento com 
os 'pés no chão"' , explica José Aroldo Galassini, diretor
presidente e fundador do grupo. i] 



A força da · ovinocultura paranaense 
Cabanha Rincão da Trindade faz seleção genética rigorosa 

A ovinocultura é uma atividade em ascensão e já 
se tornou realidade de sucesso em prati-

• c a mente todos os lugares do Brasil. No Paraná, 
o cenário não é diferente. Cada vez mais é comum 
encontrar criadores que ingressam na atividade com 
mentalidade profissional, que utilizam tecnologia , o que 
favorece a expansão de toda a cadeia nacional da 
ovinocultura. 

É com esse perfil empreendedor que a Cabanha Rincão 
da Trindade, localizada em Guarapuava (PR), surgiu em 
1998, naquela época com a criação de gado Caracu e 
caprinos. Pouco tempo depois, perceberam um nicho de 
potencial na ovinocultura e adquiriram rebanho inicial do 
Nordeste com 200 fêmeas Santa Inês divididas em 
provadas e outra parte sem registro. 

A aposta na raça Santa Inês desde o início foi baseada 
na versatilidade, grande aptidão leiteira, alto índice de 
partos múltiplos, resistência à verminose, rusticidade, alto 
valor comercial da pele e bom desenvolvimento 
reprodutivo, já que é um animal que praticamente cicia o 
ano todo. No começo foi difícil, principalmente na 
adaptação ao clima do Sul. Entretanto, com o passar dos 
anos, o número de animais aumentou com manejo bem 
feito e o inverno deixou de ser incômodo ao rebanho. 

Dividida por módulos, a fazenda tem 1.500 cabeças e 178 
hectares - 40 destinados aos ovinos. A propriedade não 
faz estação de monta, possui vários lotes de fêmeas, 
utilizando os reprodutores de acordo com suas 
características para a cobertura de cada lote. 

Com gerenciamento eletrônico informatizado por meio 
de planilhas, a seleção genética é feita a partir de critérios 
genótipos que avaliam histórico de vida, desempenho do 
animal, intervalo de parto, mortalidade, número de 
cordeiros nascidos e ganho de peso. A partir daí ele 
recebe pontuação que o qualifica e o diferencia do 
restante do rebanho. Outro item de seleção é o fenótipo, 
no qual são analisados tamanho, peso, aprumo e condição 
corporal dos animais. "Com a avaliação de genótipos e 
fenótipos fazemos o acasalamento para retirar os animais 
PO, futuros reprodutores, e os animais não classificados 
vão para o abate", destaca o zootecnista e gerente da 
fazenda, Marcelo Antonelli Guaragni. 

O trabalho seletivo da porteira para dentro não pára por 

aí. Além de fabricar a própria ração, que leva o núcleo da 
Tortuga, a fazenda utiliza pastagens e rações 
direcionadas a cada categoria animal: fêmeas lactantes, 
fêmeas em gestação, animais desmamando, fêmeas 
secas, reprodutores, animais de elite e animais de abate. 

A eficácia da nutrição do plantel de ovinos é garantida 
pela Tortuga, parceira recente do criatório, mas que já traz 
bons resultados. "Utilizamos os minerais orgânicos há um 
ano e obtivemos bons resultados Confiamos muito na 
empresa; não abro mão do serviço. Preso pela qualidade 
e pela confiança. A assistência técnica da Tortuga ajuda 
muito a otimizar o trabalho na fazenda", revela Guaragni. 

Na questão sanitária, os animais são vacinados contra 
as principais doenças nocivas ao rebanho, de acordo com 
os riscos da região. Outro trabalho que envolve sanidade 
é o de avaliação dos ovos por grama de fezes (OPG), que 
detecta o grau de infecção e determina qual o tipo de 
parasita está atingindo o animal, facilitando a cura . 

"Nosso objetivo é ter 2 mil matrizes de corte e 500 de 
genética nos próximos três anos. A ovinocultura é um 
mercado jovem, expressivo e em ascensão. Porém, a 
organização e a mentalidade profissional são de 
fundamental importância. Outro caminho a ser seguido é 
fugir da sazonalidade, ter escala de produção e padrão de 
qualidade", conclui o gerente da fazenda . [i 



U 
ma visão empresarial, com boas parcerias e, 
recentemente, a entrada em uma aliança merca-

• dológica que rende valor agregado na hora de 
vender a carne produzida. Esse é o histórico que impulsionou 
os negócios do criador Carlos Alberto Ribeiro, proprietário 
da Fazenda Bertoncin, localizada em Sabáudia (PR). 

Com vocação para pecuária de corte, a fazenda conta 
com 113 hectares que abrigam 320 cabeças - com 110 vacas 
- e tem no Rotacional Racional Tortuga (RRT) um de seus 
principais diferenciais. O sistema foi sugestão do consultor 
técnico da Tortuga, José Luis Porto, em 1997, quando a 
pecuária era apenas um projeto. Ribeiro aceitou a idéia, 
encarou o desafio e seis meses depois já tinha toda a 
estrutura montada. 

Atualmente, o RRT está instalado em uma área de oito 
alqueires, com quatro módulos: três de cinco piquetes e um 
de oito piquetes. Os animais ficam, em média, quatro dias em 
cada piquete, o que facilita a recuperação e aumenta a 
qualidade do pasto. A praça de alimentação do rotacionado 
pode acomodar, com clima favorável e chuvas regulares, 80 
vacas e 80 bezerros simultaneamente. Outro fato r importante 
e que fica claro com o sistema é o manejo. "Com a praça de 
alimentação, os animais ficam menos estressados e o 
bezerro é laçado tranqüilamente", destaca Carlos Ribeiro. 

A implantação do sistema possibilitou ao pecuarista 
ingressar em uma aliança mercadológica, iniciada em junho 
de 2005, chamada Ouality Carnes. O foco do grupo é produzir 
animais precoces e padronizados, que geram carne macia e 
de qualidade, exigência do mercado consumidor, para 

atender dois supermercados de Arapongas. Nesse 
processo, a fêmea é vendida com 17 arrobas em 24 meses; e 
o macho sai com a mesma idade, só que com 15 arrobas. 
Ambos devem ter acabamento de carcaça entre 3 e 12 
milímetros. O Ouality Carnes rende aos 15 cooperados 
remuneração de 5% acima da tabela Esalq, umas das mais 
conceituadas do País. 

A etapa seguinte e cumprida pela propriedade e 
complementar à pecuária envolve a cana-de-açúcar. 
Também sob orientação do consultor técnico Porto, com o 
passar do tempo e a eficácia constatada, a cana virou o 
principal volumoso aos animais, principalmente no inverno, 
quando os pastos secam. "Além de Fosbovi seca, Nutrigold 
Núcleo e Fosbovinho, suplementamos o animal com cana. O 
suplemento mineral da Tortuga fica com consumo voluntário 
no cocho", ressalta Ribeiro. 

Parceira e presente desde o início, a Tortuga é reconhe
cida pelo criador como um pilar para o seu sucesso. "Temos 
amizade e relacionamento comercial há oito, mas não 
misturamos isso. Acreditei na idéia que eles me passaram e 
hoje vejo os resultados. O produto é de alta qualidade. Tudo 
que tenho hoje na pecuária devo à Tortuga . Sem o RRT não 
poderia abrigar nem 50 vacas", revela Carlos. 

O proprietário aponta os caminhos e os planos da fazenda 
para os próximos anos. "O mercado deve reagir. O pecuaris
ta deve estar sempre com parceiros de ponta, caso da 
Tortuga. Minha projeção é, até 2007, contar com 500 animais 
e partir para o confinamento. Porém, esse crescimento será 
balizado na quantidade de comida da fazenda", revela. [i 



Aposta no potencial do Jersey 
Produção diário de 1.400 litros de leite é sinônimo de nutrição equilibrado 
e manejo profissional. Crescimento de S% ao ano é o meto. 

A Chácara Serrinha é símbolo de que o 
planejamento voltado à qualidade não requer 

• necessariamente de quantidade. A proprie
dade, com sede em Carambeí (PR), tem 199 hectares
incluindo pasto e lavoura, 168 animais da raça Jersey e 
conta com média de 80 vacas em lactação. 

O proprietário Ricardo Biersteker escolheu a raça 
européia baseado em características como rusticidade, 
consumo relativamente menor de comida, boa con
versão alimentar e fornecimento de leite de qualidade, 
principalmente em relação à proteína e gordura, o que 
pode ser considerado um diferencial a favor do Jersey. 

A estrutura da fazenda é enxuta e funcional: a sala de 
ordenha tem capacidade para 10 animais - sendo 5 
ordenhados simultaneamente, e o montante de leite 
produzido é armazenado em dois tanques de 3 mil litros 
cada, recolhidos a cada 48 horas. A produção diária de 
leite é de 1.400 litros- média de 20 litros/dia por vaca, 
demanda essa totalmente comercializada com a 
Cooperativa Agropecuária de Castrolanda. 

Uma das tecnologias implantadas pela chácara é a 

inseminação artificial, que colaborou para a obtenção de 
bons índices zootécnicos, exigência da pecuária 
moderna . Mesmo sem entrar em números, a Chácara 
Serrinha admite receber valor agregado pelo leite 
produzido e que abastece o mercado. Além da genética , 
a Serrinha tem na nutrição um de seus pontos fortes. A 
maioria das vacas abre cio com 20 dias após o parto, o 
que comprova o equilíbrio da nutrição dos animais. 

Com planos sólidos de expansão, que incluem o 
investimento em seleção, genética e nutrição - focado 
em bons índices em relação à proteína, gordura e aos 
sólidos do leite, valorizados pelo mercado - , o gerente dá 
a dica de como se preparar para o futuro e aponta a 
utilização de produtos de tecnologia como uma das boas 
alternativas à pecuária leiteira. 

"O ideal é reduzir custos, utilizando produtos de 
qualidade, sem comprometer a produtividade. Os produtos 
da Tortuga são exemplo disso. Há 8 anos uso produtos da 
empresa, sempre com bons resultados . Com isso, 
pretendemos crescer 5% ao ano em cima de seleção e de 
maneira sustentável", assinala o gerente. [i 



A demar Hofstetter vem de uma família tipicamente 
alemã, mora em Marechal Cândido Rondon (PR), 

• município colonizado por alemães, e tem na 
suinocultura uma paixão que já faz parte de sua vida há mais 
de uma década. Ele é proprietário da Granja Hofstetter, 
Unidade Produtora de Leitões (UPL), instalada em 18 hectares, 
e que tem a produtividade com maior diferencial. 

Os negócios do suinocultor começaram no início da década 
de 90, quando, apesar de ser arrendatário já respirava e vivia a 
suinocultura como principal atividade. Em 1993, Ademar deu 
dois grandes saltos: optou por vender 73 matrizes e um carro 
para adquirir mais uma chácara, apostando e investindo na 
expansão dos negócios, que começavam a crescer. No 
mesmo ano, filiou-se à Cooperativa Agropecuária lguaçuense 
(Coopagril), importante cooperativa da região, que talvez tenha 
sido mais do que uma parceria, provavelmente um grande 
passo para o sucesso da granja. 

Em 2000, as instalações já abrigavam 150 matrizes, número 
que subiu para 250 dois anos depois. Hoje, o local conta com 
550 matrizes. No total, são 1.000 leitões vendidos por mês com 
peso médio de 22,5kg. Após esse período, os animais vão para 
a Coopagil, que fica responsável pelo trabalho de ganho de 
peso, que eleva o animal para 120kg com 180 dias de vida. 

Esses resultados diferenciados foram viabilizados princi
palmente pelos trabalhos nutricionais e sanitários adotados 
pela granja, assim como pelo uso racional da água, recurso 
reaproveitado na propriedade por meio de um sistema de 
canalização. 

"Estou com a assistência da Tortuga há dois anos e nesse 
período obtive resultados fantásticos. Sempre que preciso, 
eles estão à disposição. Em relação à sanidade, sigo à risca 
todos os procedimentos e orientações dos técnicos", destaca 
H ofstette r. 

O proprietário da granja aponta a organização e a mão-de
obra qualificada como fatores cruciais e que devem ser 
adotados pelo suinocultor. "Temos de regularizar e separar 
áreas específicas para técnicos e funcionários. Aqui são nove 
funcionários que cuidam de 550 matrizes. Nesse contexto, ter 
mão-de-obra qualificada é fundamental para o desenvolvi
mento da atividade", explica. 

Com planejamento e custos calculados na ponta do lápis, as 
metas para o futuro incluem a ampliação do plantel para 1.000 

matrizes até 2007 e a construção de uma central de 
inseminação artificial na granja, composta por sala de coleta e 
laboratório, já está em andamento e deverá começar a operar 
no primeiro semestre do próximo ano. 

De acordo com a projeção de Hofstetter, a construção desse 
empreendimento deverá significar aumento representativo da 
lucratividade. "Estimo que com o laboratório meu ganho por 
matriz aumentará em R$ 5,00 por cabeça", aponta. Os planos 
não param por aí. Outro projeto da granja é a criação de um 
biodigestor, que terá como objetivo aproveitar os dejetos como 
adubo orgânico na lavoura. 

Quando o assunto é mercado, Ademar reconhece o impac
to negativo que os recentes focos de febre aftosa trouxeram 
não só à pecuária, mas também às outras atividades. "A aftosa 
travou um pouco as exportações, o principal alvo da suíno
cultura. O que ainda sustenta a atividade são os preços dos 
insumos, como soja e milho, que estão favoráveis. Graças à 
genética e nutrição que temos, a carne suína é uma alternativa 
rica ao consumidor. Acredito que 2006 será um ano favorável à 
atividade", finaliza. n 



Revelando profissionais 
Colégio Agrícola Olegário Macedo completa 70 anos formando 
técnicos em leite e realizando trabalho de qualidade. 

, 

E seguro afirmar que um dos maiores orgulhos de 
Castro, cidade localizada na região dos Campos 

• Ge~a'is, a 159 quilômetros da capital do Paraná, 
Curitiba, é o Colégio Agrícola Estadual Olegário Macedo, 
situado em uma das principais bacias leiteiras do País, que há 
70 revela profissionais gabaritados ao mercado agropecuário. 

O colégio oferece alimentação, moradia e aulas práticas, 
ministradas em infra-estrutura que inclui área leiteira com 120 
animais - 60 vacas em lactação e a outra metade formada por 
vacas secas, novilhas e bezerras - , que rende diariamente 
1.800 litros de leite. Durante as aulas, os professores explicam 
os aspectos que envolvem a pecuária leiteira, desde a limpeza 
de ordenha, passando pela produção de silagem até outras 
etapas. 

Para manter o rebanho saudável e com bons resultados 
produtivos, o colégio segue à risca as questões sanitárias 
nutricionais, sem esquecer da genética. Com a utilização da 
inseminação artificial, o intervalo entre partos é de 12 a 13 
meses, a desmama é feita com 60 dias. Até os 120 dias, os 
animais vão para o bezerreiro e, após esse período, recebem 
ração à vontade. 

Seguindo esse manejo os 330 dias, na etapa seguinte os 
animais passam para o grupo das novilhas. Em média, entram 
em reprodução dos 14 aos 15 meses com peso aproximado de 
450 kg. Nesse período, o ganho de peso é de 850g/dia. A 
qualidade produtiva da leiteria é constatada pelo cálculo de 
células somáticas do leite - 150 mil por mi - , número que está 
dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo mercado 
lácteo e que pode render remuneração superior ao P.rodutor. 

Os bons índices zootécnicos da leiteria do colégio estão 
associados ao trabalho eficiente ao longo dos anos e também 
à parceria de cinco anos com a Tortuga. "Fizemos parceria 
para alimentação de bezerros e temos trabalho especial com 
Novo Bovigold e Lactobovi. A parceria é sempre bem-vinda, 
principalmente quando dá resultado, caso da Tortuga. Quando 
mostramos os altos índices zootécnicos com a utilização dos 
produtos da Tortuga, os criadores ficam impressionados. O 
relacionamento que temos com a empresa é muito importante 
para a instituição, que está aberta a visitações", expl ica 
Cláudio Pereira de Jesus, engenheiro agrônomo, professor da 
disciplina Informática Aplicada Agropecuária e um dos 
responsáveis pela leiteria. ii 

70 anos de tradição 

O Colégio Agrícola Estadual Olegário Macedo foi 
criado em 1935, quando a escola era voltada à iniciação 
dos filhos dos trabalhadores rurais. Em 1960, o colégio 
passou a ter unidade de nível primário dirigida à 
agropecuária. Dez anos depois, em 1970, foi instituído o 
curso de nível médio com habilitação em agropecuária e 
leiteria, que recebe aulas práticas diárias e é formada 
por duas ordenhadeiras mecânicas que comportam até 
oito animais em processo de ordenha. 

Em 1998, a escola decidiu criar a modalidade pós
médio, que compreende a mesma grade do Ensino Médio 
- até o 39 colegial - com a adição das disciplinas 
agrícolas. Para manter esse trabalho ativo, a escola 
conta com 220 alunos, 20 professores e sete profissionais 
da equipe, que monitora e acompanha os trabalhos a 
campo. 



ATortuga, maior empresa brasileira de nutrição e 
saúde animal, esteve presente no Shaw Rural 
Coopavel 2006, realizado entre os dias 13 e 17 

de fevereiro, em Cascavel (PR). colocou à disposição dos 
pecuaristas várias demonstrações de técnicas de cria
ção, avanços tecnológicos e outras ferramentas indispen
sáveis à alimentação animal, decisivas para aumentar a 
produtividade na pecuária . 

O destaque do estande da empresa foi o Rotacional 
Racional Tortuga (RRT), por meio de uma unidade 
demonstrativa do sistema, que ficou durante toda a feira 
disponível aos criadores. "O RRT auxilia o pecuarista a 
enfrentar o crítico período das secas - que dura entre três 
e cinco meses - quando o ciclo de crescimento das 
forragens cessa. Esse modelo de pastejo rotacionado 
juntamente com o Programa Boi Verde, desenvolvido pela 
equipe técnica da Tortuga, permite que o número de 
animais por área seja triplicado, possibilitando a 
implantação de novas culturas de apoio à nutrição dos 
bovinos, como a cana-de-açúcar", explica Fábio Jamus, 
gerente técnico da Tortuga no Paraná. 

Além do RRT, a Tortuga promoveu durante a exposição 
palestras diárias de 30 minutos de duração com os progra-

mas nutricionais completos com minerais orgânicos desti
nados à ovinocultura, caprinocultura, bovinocultura de 
leite, suinocultura, avicultura (demonstração dos benefí
cios dos quelatos em ovos) e também à saúde animal. 

O destaque do estande da Tortuga to a presença ilustre, 
no dia 16 de fevereiro, da presidente da empresa, Creuza 
Rezende Fabiani, do vice-presidente, Max Fabiani, e de 
outros membros do departamento de marketing. 

Além deles, participaram diariamente da mostra os 
profissionais da Tortuga do Paraná, composta pelo gerente 
de vendas, Fábio Jamus, além de supervisores e assis
tentes técnicos. Os profissionais Gil Horta, coordenador 
nacional de gado de leite, e Daniel Andaluz, coordenador 
nacional de suínos, com base em São Paulo, também 
estiveram durante todo o evento à disposição dos 
visitantes. 

Show rural- O Shaw Rural Coopavel 2006, importante 
evento do calendário agropecuário do Brasil, apresenta 
números expressivos: 281 expositores; público de 140 mil 
visitantes; 5 mil parcelas experimentais e demonstrativas; 
e 3,5 mil profissionais do setor agropecuário, além de 
representantes de todos os centros do Brasil. i] 



Tradição, tecnolonia, eficiência e o melhor custo-benefício. 

Para cuidar da sua criação, o melhor é contar com produtos que você conhece, com uma marca forte 
de comprovada qualidade. Produtos que você tem certeza de que cumprem ,aquilo que prometem , 
com a eficiência de que você precisa. Nada melhor no dia-a-dia que contar com a Linha Saúde Animal 
Tortuga. Uma linha exclusiva, testada e aprovada pelos melhores criadores do país. São vermífugos, 
ectoparasiticidas, antibióticos, vitamínicos c minerais , terapêuticos hormonais, tônicos c fortifi cantes. 
Todos com alta qualidade, eficiência e máxima tecnologia, garantidas pela Tortuga, a empresa que há 
mais de 50 anos investe em pesquisas c soluções para você conseguir sempre os melhores resultados. 

Na hora de escolher um produto para cuidar de sua criação, vá direto à Linha 
Saúde Animal Tor tu9a. Os resultados e a rentabilidade são fáceis de ver 
e comprovar. Pode con tar. 

www.tortuga.com.br 

0800 01 t 62 62 


