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AAssociação de Cria-
dores de Suínos de
Mato Grosso (Acris-

mat), preocupada com ques-
tões sanitárias referentes à
atividade suinícola, criou o
Comitê Técnico Sanitário de
Suideocultura de Mato Gros-
so (CSSMT). O objetivo é
propor medidas e ações dire-
cionadas à proteção e ao
aprimoramento das práticas
de defesa sanitária da suino-
cultura e também emba-
sar/subsidiar com demandas
o Comitê Estadual de Sanida-
de Suídea Coessui/MT.

Segundo o diretor execu-
tivo da Acrismat, Custódio
Rodrigues, o desenvolvimen-
to e efetivação de programas de sanidade são
considerados fundamentais para que o Estado
possa atingir novos mercados. “Ao preservar-
mos a qualidade sanitária do nosso rebanho de
suínos podemos aumentar a competitividade de

nosso produto no mercado internacional. E o
Comitê será uma ferramenta de fortalecimento
do sistema sanitário”, destacou.

Para o presidente do Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso

(CRMV-MT), Verton Silva Mar-
ques, o Comitê demonstra para
a sociedade e para o segmento
em geral que o setor produtivo
está organizado. “Os próprios
suinocultores estão se anteci-
pando, preocupados com a sani-
dade e qualidade de rebanho no
estado de Mato Grosso. E esta-
mos aqui representando os ve-
terinários que trabalham com a
suinocultura, trabalhando com
a Acrismat nessa reunião de di-
ferentes empresas da agroin-
dústria pelo alinhamento das
práticas e defesa sanitária”,
afirmou. 

A BRF esteve representada
pelo médico veterinário Wagner
Rugeri, que destacou que o Co-
mitê é importante para discutir
as principais ações que devem
ser tomadas na prevenção e

controle da saúde dos plantéis de suínos no Ma-
to Grosso. Isso tendo em vista a importância da
atividade para o Estado, para que se consega
um alinhamento entre os técnicos que atuam
nas diversas empresas e propriedades, de for-

ma a dar subsídio para os órgãos oficiais e
Coessui. O que será um grande passo para a sa-
nidade dos suínos.

Participaram da reunião o presidente do
CRMV-MT, os médicos veterinários Jonas Stef-
fanello, do Grupo Lucion, Mauro Cezar Pozzoon,
da Água Viva, Fabiano Rafaeli Montezzo, da
Coppermutum, Wagner Rugeri e Guilherme Cor-
tez Molciro da BRF, João Heck, da Seara, Li-
sandro Haupenthal, da Ideal Agro, Wagner Ma-
codo, da Brasil Central e Igor Queiroz Silva da
Acrismat.

Recentemente, a China comunicou ao Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) a decisão de habilitar seis frigoríficos
brasileiros a exportarem carne suína e de aves
para o país. Em visita ao Brasil no ano passado,
uma missão chinesa esteve em 20 frigoríficos
e, desses, optou por habilitar um de carne suína
e cinco de carnes de aves. O início do comércio
com os estabelecimentos depende do envio de
documentos solicitados pelas autoridades chi-
nesas. De acordo com o Mapa, as visitas para
habilitar frigoríficos são um procedimento corri-
queiro de outros países. Antes da visita do ano
passado, eram autorizados a exportar para a
China 24 estabelecimentos de carne de aves,
oito de bovinos e cinco de suínos.
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Medida visa aprimorar as práticas de defesa
sanitária da suinocultura de Mato Grossosuinocultura

ovinocultura

Pesquisa avalia pré-abate de ovinos
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O desenvolvimento tecnológio, não é no-
vidade, a cada dia que passa está
mais presente nas atividades do ho-

mem do campo. Sendo que recentemente uma
nova técnica promete melhorar a produção de
leite por meio da correção de imperfeições ge-
néticas do rebanho. Trata-se do chamado aca-
salamento corretivo, um programa onde cada
vaca é estudada e seus defeitos, do ponto de
vista da produção de leite, são corrigidos. Na
avaliação de Pedro Kani, gerente de pecuária
da Secretaria de Agricultura do Espírito Santo,
com base nos dados recolhidos das vacas utili-
za-se um computador para correlacionar os
touros disponíveis, isso porque cada um possui
características específicas que serão transmi-
tidas para suas filhas.

A técnica promete melhorar a produtivida-
de em longo prazo, tanto que se uma vaca pos-
sui problema de úbere será escolhido um touro
para corrigir esse problema. Isso corresponde
ao acasalamento corretivo, que nada mais é do
que a utilização de um touro capaz de corrigir
os defeitos apresentados pela vaca. De acordo
com o gerente, embora a capacidade de passar

as características de pai para filha seja peque-
na, sempre há uma melhora da característica a
ser corrigida. Sendo que dependendo da falha
apresentada pela vaca, ela fica estressada, o
que pode repercutir na produção. Assim, com o
acasalamento corretivo, é possível evitar que
esses problemas se reproduzam no rebanho, o
que melhora a lucratividade.

Segundo o pesquisador a correção é feita
ao longo de vários anos. Portanto, é difícil me-
dir a lucratividade dessa operação. De um ano
para o outro isso não é mensurável. A base ge-
nética das raças muda a cada 5 anos. Por isso,
só é possível comparar um dado de hoje e sa-
ber qual a devida evolução daqui a 5 anos. Es-
sa tecnologia é recente e foi implementada pe-
las centrais de inseminação do país. É um tra-
balho complicado e a extensão rural do Brasil
ainda tem uma ação bastante tímida em cima
dessa novidade. No entanto, mesmo o pequeno
produtor pode realizar a operação na proprie-
dade. Para implantar o programa, é preciso que
o produtor obtenha a orientação de um técni-
co. É preciso, portanto, identificar com clareza
as deficiências que cada vaca apresenta para
que as deficiências das gerações futuras sejam
corrigidas.

A genética tem sido o maior contribuinte no

crescimento da produtividade em
sistemas de produção leiteiros,
embora tenham acarretado efeitos
desfavoráveis em algumas carac-
terísticas funcionais, que desgas-
taram parte dos ganhos em lucro
total. Os objetivos de melhoramen-
to, no entanto, devem ser mais
abrangentes para características
não produtivas, pois a maioria dos
programas de melhoramento apre-
senta deterioração contínua, em-
bora a uma velocidade mais lenta
ao longo do tempo, sobre a fertili-
dade.

As ferramentas de medida es-
tão disponíveis ou sendo desenvol-
vidas para quantificar, usando tec-
nologia largamente empregada
com potencial alto e custo baixo,
medidas de qualidade de leite tal
como a caseína, a uréia, os ácidos
graxos livres, lactoferrina e teor
individual de ácidos graxos. No en-
tanto, sem o incentivo dado pelos processado-
res ao melhoramento destes componentes do
leite, pouco progresso deverá ser esperado,
que não seja por respostas correlacionadas aos

objetivos de seleção. O uso da genética mole-
cular poderá aumentar o ganho genético nos
programas de melhoramento, selecionando ani-
mais para produtividade e lucro.

Técnica melhora produtividade do rebanho
pecuária leiteira

Trabalho é desenvolvido pela professora Sirlei Maestá, da Unesp de Dracena (SP)
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S egundo dados da Organização das Na-
ções Unidas para a Alimentação e
Agricultura (FAO, 2010), o Brasil

conta com um rebanho de 17.380.600 cabe-
ças de ovinos. A produção de carne ovina bra-
sileira representa menos de 1% do total produ-
zido no mundo, com produção de 81.000 tone-
ladas. Com relação ao mercado externo, o país
ainda apresenta uma balança comercial nega-
tiva para a carne ovina, com 6.965 toneladas
de carne importadas, contra 48 toneladas ex-
portadas. De acordo com dados do Instituto de
Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-
MT) o rebanho de ovinos e caprinos no Estado
é de 1,4 milhão de cabeças, com uma taxa de
crescimento de 27% ao ano, respondendo por
cerca de 11% do rebanho nacional.

Dessa forma, em função do mercado da
carne ovina ser um setor com grande potencial
de crescimento, um estudo desenvolvido pela
professora Sirlei Maestá, da Unesp de Dracena
(SP), está avaliando os métodos de insensibili-
zação usados no pré-abate dos ovinos, uma vez
que o bem-estar animal interfere diretamente

na qualidade do produto oferecido ao consumi-
dor. A pesquisa se propõe a estudar o manejo
pré-abate, envolvendo as etapas de embarque,

transporte, desembarque, descanso, insensibi-
lização e sangria. Segundo a pesquisadora, o
manejo é importante para o processo de abate
e evita o sofrimento desnecessário do animal.
Os dados para a pesquisa foram obtidos em
matadouros frigoríficos comerciais da região
de Dracena que abatem ovinos.

Para a estudiosa, os métodos de insensibi-
lização são eficazes desde que utilizados de
forma correta. Sendo que as principais causas
de insucesso no atordoamento estão relaciona-
dos à falta de manutenção dos equipamentos,
cansaço dos funcionários e falhas dos equipa-
mentos. A principal função da insensibilização
é deixar o animal insensível à dor ou aflição no
momento da sangria. O estudo avaliou dois mé-
todos utilizados na insensibilização destes ani-
mais: o mecânico e o físico. O método mecâni-
co pode ser realizado pelo emprego de marreta
(mais ultrapassado) ou pistola de dardo cati-
vo, pneumática ou por cartucho de explosão. O
físico, conhecido como eletronarcose, envolve
a utilização de eletrodos que conduzem uma
corrente elétrica de alta voltagem e baixa am-
peragem, através do cérebro do animal.

No caso dos ovinos, o projeto identificou
que existe pouca estrutura voltada para o aba-

te e o método empregado vai depender da es-
trutura do estabelecimento onde se pratica o
abate. A eletronarcose é a técnica mais difun-
dida e pesquisada para a insensibilização de
ovinos, avalia a professora.

De acordo com o zootecnista e coordena-
dor estadual da cadeia produtiva da caprino-o-
vinocultura de Mato Grosso, Paulo de Tarso, o
estado tem potencial para se transformar no
maior produtor do país, mas para isso alguns
desafios precisam ser vencidos. Sendo neces-
sário a implantação de ações voltadas ao in-
centivo do consumo, além de levar conheci-
mento ao produtor de que a atividade pode ser
rentável ocupando um pequeno espaço na pro-
priedade. O momento é de dar apoio a esta ca-
deia. Com a taxa de crescimento de 27% ao
ano, poderemos ter o maior rebanho do país
em poucos anos, basta incentivar. Tanto, que
pela primeira vez oportunidades da cadeia de
ovinos foram discutidas durante o Famato em
Campo, que reuniu aproximadamente 200 pes-
soas na Fazenda Herkapi, em Sorriso, no final
de 2012. O evento foi realizado pela Federação
da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (FA-
MATO), em parceria com o Sindicato Rural de
Sorriso.
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