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Para além da 
rastreabilidade
Embrapa desenvolve programa de boas práticas que enfatiza a garantia de 
aspectos sociais, ambientais, de sanidade e qualidade da carne bovina no País
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O maior rebanho comercial do mundo já possui 
um programa de rastreabilidade aplicado em âmbito 
nacional. Se posto em prática como sugerido, o Sisbov 
tem o mérito de conseguir identificar a origem dos 
animais, mas não consegue cumprir com excelência 
as necessidades do mercado de assegurar a produção 
com respeito ao meio ambiente, atenção à parte so-
cial e trabalhista e de qualidade final da carne bovina. 
Para essa outra etapa, a Embrapa [Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária, do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa)] Gado de Corte 
pretende cumprir com o protocolo de Boas Práticas 
Agropecuárias para Bovinos de Corte (BPA). “Criamos 
esse protocolo, também chamado de Brazilian GAP, 
para garantir ao mercado exterior que estamos respei-
tando não só o meio ambiente, mas a parte social e 
trabalhista. A rastreabilidade só permite que se levante 
o histórico do animal, enquanto o projeto da Embra-
pa garante que a compra desse grupo de produtores 
atenda aos aspectos sociais, ambientais, de sanidade e 
da qualidade do produto”, afirma o engenheiro agrô-
nomo Ezequiel Rodrigues do Valle, coordenador do 
programa do Mapa.

O Brazilian GAP foi lançado em 2005, inicialmente 
para o Estado de Mato Grosso do Sul. Um ano depois, 
passou a ser nacional. Ele busca aumentar a rentabili-
dade e a melhoria da competitividade dos sistemas pro-
dutivos, bem como assegurar ao mercado consumidor a 
oferta de alimentos seguros, provenientes de sistemas 
de produção economicamente viáveis, socialmente 
justos e que respeitam o meio ambiente e o bem-estar 
animal. Na entrevista a seguir, Ezequiel do Valle conta 
com a ajuda de Teófilo José Pimentel da Silva, professor 
associado da Universidade Federal Fluminense (UFF), na 
área de Tecnologia e Inspeção de Carnes, para comentar 
os reflexos da produção na maciez da carne.
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O senhor disse em sua palestra (no 5.° Congres-
so Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes) 
que ainda há problemas com relação à qualidade 
da carne bovina no Brasil. Quais são eles?

Ezequiel Rodrigues do Valle: O principal proble-
ma que observamos é a falta de maciez. Claro que 
já existem casos de carne bem macia, mas, de uma 
forma geral, é difícil encontrar esse produto. Já houve 
um excelente trabalho feito com a raça nelore, com 
o intuito de melhorar a maciez da carne. Quando se 
trabalha com cruzamentos industriais, a maciez tende 
a melhorar, reduzindo a idade de abate. A probabili-
dade de se ter uma carne mais macia com um animal 
jovem é maior, mas não é garantida com absoluta 
certeza. Existe também a parte de marmoreio, que 
confere sabor à carne. 

De uma forma geral, os pontos que precisam ser 
trabalhados na cadeia já estão sendo executados pela 
Embrapa, universidades e centros de tecnologia da 
carne, como o do Ital. Os órgãos procuram, por meio 
de marcadores moleculares ou de outras pesquisas, 
aplicar isso no rebanho geral. Para entrarmos nesse 
mercado competitivo, já temos preço, mas precisa-
mos melhorar ainda mais a qualidade e padronizar, 
pois temos muitos cruzamentos. Isso complica o 
trabalho dos frigoríficos.

Poderemos atingir os níveis de maciez encon-
trados na carne argentina?

Ezequiel: No teste de maciez na Embrapa, quando 
fizemos a degustação de um número razoável de 
novilhos, ficamos surpresos com o resultado: tinha 
uma proporção muito grande que podíamos jurar 
que se tratava de carne de boi europeu [a base do 
rebanho argentino], mas depois fui descobrir que 
era de nelore.

Teófilo José Pimentel da Silva: Já acompanho a 
maciez da carne há muitos anos – inclusive foi minha 
tese de doutorado –, orientei muitos estudantes na 
área de bovinos de corte no Brasil. Além disso, fui ge-
rente de um frigorífico em Minas Gerais há 20 anos, 
quando o boi era abatido com uma idade entre 4 e 
5 anos. Até 1991, não se pagava boi por qualidade. 
Atualmente, a maior parte do gado é abatida com 
menos de 36 meses. No Rio Grande do Sul, por exem-
plo, o boi morre com menos de 20 meses, e não é boi 
com 440 kg, mas com 480 kg. Isso é importante para 
o produtor, que ganha mais ao vender o animal mais 
jovem, graças ao custo mais baixo; e também para o 
frigorífico, pois se o boi é novo, com um acabamento 
de gordura ideal, ele vende essa carne a mercados 
mais exigentes, como o internacional. 

Tivemos um grande avanço na indústria de bo-
vinos. A tipificação brasileira de carcaças de 1981 
preconizava em 210 kg o peso para o macho e 180 
kg para a fêmea. Atualmente, estamos produzindo 
um boi jovem com 250 kg ou 260 kg de carcaça. Mas 
temos dois grandes problemas: o nosso bos indicus é 
um bovino tardio, só tem peso para dar uma carcaça 
de 250 kg depois de 30 meses; e, em segundo lugar, 
está comprovado que o contrafilé dele é mais duro 
do que o do bos taurus. No entanto, em Ribeirão 
Preto (SP), existe um trabalho de seleção de animais 
feito há muitos anos com a ABCZ de Uberaba (MG). 
Eles aplicam nos bezerros daquela região o teste 
de calpastatina, uma proteína que inibe a ação das 
calpaínas – enzimas que transformam o músculo em 
carne macia. Todos os animais têm essa proteína, mas 
o nelore possui maior concentração da substância no 
contrafilé, no filé de lombo e na costela. Isso ocorre 
com todos os bos indicus e representa um aspecto 
negativo. Além de o nelore ser mais tardio e de ter 
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essa carne mais dura, normalmente não é feita uma 
rotação de pastagens, um semiconfinamento ou uma 
suplementação. Essas práticas favorecem um animal 
com acabamento de 6 mm de espessura de gordura, 
ideal para exportar. 

Outra questão que interfere na maciez é a falta 
de prática do castramento dos bois brasileiros. Fiz 
uma pesquisa com diversas raças e descobri que 
os bois castrados com 12 meses atingem um peso 
maior do que o abate com 30 meses de um boi não 
castrado. Esse é um grande problema no Brasil: de 
Minas Gerais para o Norte, ninguém castra boi. Isso 
gera uma carne mais escura e dura, pois tem mais 
calpastatina.

Outro desafio, ao se atingir uma maior quali-
dade da carne, é fazer a propaganda disso. Qual 
é a sua avaliação sobre o marketing internacional 
de carne bovina brasileira?

Ezequiel: O Brasil já vem fazendo um papel 
muito bom nessa área. Acompanhei algumas feiras 
internacionais, como a Anuga e a Sial, e observei o 
excelente trabalho que a Abiec tem feito. O que falta 
é continuarmos esse trabalho não apenas durante 
as feiras, mas também fora delas, ressaltando a 
qualidade do nosso sistema de produção. Esse tra-
balho é importante porque os nossos concorrentes 
no exterior são mestres em apontar os nossos erros, 
e temos de ressaltar as nossas qualidades. Pode ser 
que haja desmatamento em uma área ou outra, mas 
isso não é regra geral. Temos de enfatizar os pontos 
positivos, como: o animal criado a pasto, com baixo 
custo, o respeito às legislações ambientais.

Por isso criamos esse protocolo [Boas Práticas 
Agropecuárias – Bovinos de Corte (BPA) ou Brazilian 
GAP], para garantir ao mercado exterior que estamos 
respeitando não só o meio ambiente, mas a parte 
social e trabalhista. A rastreabilidade só permite 
que se levante o histórico do animal, enquanto o 
projeto [da Embrapa/Mapa] é mais proativo e vai 
dizer: “comprar desse grupo de produtores garante 
os aspectos sociais, ambientais, de sanidade e da 
qualidade do produto”.

Qual é a história do Brazilian GAP?
Ezequiel: Precisávamos nos organizar, melhorar 

nosso sistema de produção e caminhar para a certi-
ficação, utilizando práticas adequadas para não ser-
mos barrados e podermos evitar doenças como a da 
vaca louca. A Embrapa Gado de Corte levou o projeto 

para a Câmara Setorial da Cadeia da Carne Bovina, 
em 2003, que era então coordenada por mim.

O órgão é composto por 28 entidades, entre pú-
blicas e privadas. O primeiro manual foi lançado em 
maio de 2005. Em setembro de 2007, lançamos uma 
versão nacional, como um livro, em que abordávamos 
diversos pontos de controle, mas não cobrávamos a 
sua verificação. A ideia inicialmente era só conscien-
tizar o produtor, mas, com a evolução do programa, 
achamos necessário colocar uma lista de verificação no 
segundo manual, para facilitar a compreensão pelos 
produtores de quais pontos devem ser alterados ou 
que necessitam de melhorias. Já o segundo livro tem 
os pontos de controle [relacionados a gerenciamento, 
gestão ambiental, controle sanitário, manejo pré-
abate, entre outros], identifica quais são atendidos ou 
não, quais são ‘obrigatórios’ ou ‘altamente recomen-
dáveis’ ou apenas ‘recomendáveis’, de acordo com as 
demandas dos mercados a serem atendidos.

Como está o protocolo hoje? Está passando 
por uma nova revisão?

Ezequiel: Vamos agora para o terceiro manual, 
que está sendo revisado; há sugestões que serão 
incorporadas. Na lista de verificação inicial, havia 
itens, principalmente os ambientais, que eram alta-
mente recomendáveis. Entendíamos de início que, se 
colocássemos todos esses itens como obrigatórios, 
não teríamos produtores participando do projeto. 
No entanto, com a evolução do programa e diante 
do problema que ocorreu no Pará [embargo à carne 

Quem trabalhou de um jeito a vida 
toda e agora recebe uma exigência 
diferente do mercado, tem essa 
reação natural. No entanto, 
existem aqueles produtores que 
acompanham o mercado mais 
de perto, entre os quais vários 
já participam do projeto. Os que 
resistem vão esperar os outros 
para ver no que vai dar e devem 
entrar depois. O programa, mesmo 
sendo reconhecido pelo Mapa, vai 
continuar sendo voluntário (...) É 
um processo educativo
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paraense imposto, em maio, pelo Ministério Público 
Federal, por conta de questões ambientais], não po-
demos correr o risco de uma propriedade receber um 
laudo da Embrapa e de suas entidades parceiras, e 
ser autuada por um órgão ambiental. Para não correr 
esse risco, mesmo que inicialmente tenhamos menos 
propriedades rurais, decidimos passar aqueles itens 
de altamente recomendáveis para obrigatórios. E, 
agora, entraram os Ministérios do Meio Ambiente 
(MMA) e do Trabalho e Emprego (MTE) apoiando o 
projeto e, logicamente, para participar do projeto, 
eles querem dar sugestões. Temos um comitê técni-
co em Brasília, instituído pelo Mapa, que discute a 
incorporação dessas sugestões ao trabalho.

E quais são os resultados do Brazilian GAP? 
Ele já é um programa oficial? Os produtores têm 
recebido bem?

Ezequiel: O ministério já participava desse proje-
to há três anos, mas agora estamos redigindo uma 
instrução normativa com o objetivo de oficializar o 

programa por parte do Mapa. Quanto à adesão de 
produtores, não tem sido fácil, inicialmente, por 
conta de diversas dificuldades. Primeiro porque, no 
Brasil, a maior parte dos Estados não tem assistência 
técnica. A Embrapa é uma entidade de pesquisa, não 
possui extensão rural, então temos de trabalhar a ar-
ticulação de parcerias com federações de agricultura, 
sindicatos rurais, Senar, Emater, e outras, para nos 
ajudar nesse meio de campo. No início, é natural a 
resistência dos produtores, que pensam: “Quanto vou 
ganhar?” Quem trabalhou de um jeito a vida toda e 
agora recebe uma exigência diferente do mercado, 
tem essa reação natural. No entanto, existem aqueles 
produtores que acompanham o mercado mais de 
perto, entre os quais vários já participam do proje-
to. Os que resistem, vão esperar os outros para ver 
no que vai dar e devem entrar depois. O programa, 
mesmo sendo reconhecido pelo Mapa, vai continuar 
sendo voluntário; quem vê ganhos nele permanece 
e acaba atraindo os demais, do contrário, sai. É um 
processo educativo.

Ezequiel do Valle (Embrapa) e Teófilo da Silva (UFF) participaram do 
Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes e visitaram a TecnoCarne



 Setembro 200914

Vis-à-Vis 

A indústria reconhece e já está remunerando melhor o 
produtor que aderiu ao programa?

Ezequiel: Por enquanto não, porque ainda não fizemos isso 
chegar à indústria. A certificação será um segundo passo, o 
primeiro é termos um grupo suficiente de produtores e cons-
cientizá-los dessas demandas. Podemos garantir agora o ganho 
dentro da porteira. O produtor precisa adequar a tecnologia, a 
parte social, trabalhista e ambiental, para evitar ações jurídicas 
nestas áreas. Ele se adapta para ganhar dentro da porteira, por-
que fora dela será em uma segunda fase. Para essa nova fase, já 
há diversos grupos, como a Assocon, a Novilho Precoce, a Ouro 
Fino, a Pfizer, a Bunge e empresas de consultoria, que também 
estão querendo entrar no grupo. Passamos o conhecimento e a 
tecnologia, mas são eles quem irão implantar nas propriedades 
rurais, cujo sistema apenas gerenciaremos via essas companhias. 
A implantação disso será muito facilitada, pois na Embrapa não 
temos pessoal para gerenciar cada propriedade, então fica mais 
fácil gerenciar grupos.

O Sisbov é um pré-requisito para a certificação Brazilian GAP?
Ezequiel: Inicialmente, tiramos a exigência do Sisbov, porque 

se certificarmos fazendas, elas já terão o controle. Se for uma 
certificadora com idoneidade e reconhecimento internacional, 
e se os animais forem identificados individualmente de forma 
que permita o rastreamento, você pode incorporar o Sisbov ou 
outro sistema qualquer. Se o mercado aceitar como tal, passaria 
a responsabilidade para o frigorífico. Se a fazenda é certificada 
e o frigorífico recebe um animal certificado, a responsabilidade 
passa a ser da indústria.

No Sisbov, ocorre que o produtor entrega o animal para o 
frigorífico, que não dá baixa no sistema. Muitas vezes, o pro-

O projeto requer a 
identificação do animal 
em diversas fases: no 
nascimento, até oito 
meses de idade, antes 
da desmama ou, ainda, 
antes da primeira 
movimentação. Mas 
estamos solicitando 
no BPA que não se 
use a identificação 
apenas para atender a 
demandas de mercado, 
mas como uma 
ferramenta de manejo 
na propriedade, para 
ele acompanhar o 
desenvolvimento do 
seu rebanho
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dutor é cobrado por um animal que nem está mais 
em seu rebanho. Na minha opinião, se o produtor 
garantir à indústria que sua fazenda é certificada, 
com controle sanitário e de movimentação dos ani-
mais, daí para frente é o frigorífico quem poderia 
se encarregar. Mas isso é uma coisa que ainda está 
sendo negociada.

Teófilo: Em algum momento, o Ministério da 
Agricultura vai ter de entrar nisso, seja por meio do 
Sisbov ou algo do tipo. Deverá haver um controle 
desde o nascimento do animal.

Ezequiel: O projeto requer a identificação do 
animal em diversas fases: no nascimento, até oito 
meses de idade, antes da desmama ou, ainda, antes 
da primeira movimentação. Mas estamos solicitando 
no BPA que não se use a identificação apenas para 
atender a demandas de mercado, mas como uma 
ferramenta de manejo na propriedade, para ele 
acompanhar o desenvolvimento do seu rebanho. O 
produtor tem de colocar um brinco no animal, se 
possível, desde o seu nascimento, para saber se ele 
está respondendo ou não, se ele descarta este animal 
ou não, e que esse sistema seja usado posteriormente 
para o processo de rastreabilidade, que pode ser o 
Sisbov ou outro.

É claro que o programa deve ter o reconhecimento 
do Mapa, que deve negociar no exterior para que o 
programa seja aceito. O problema é que o Sisbov 
foi negociado tantas vezes que chega a ser perigoso 

falarmos que temos outro sistema, e isso já foge da 
nossa esfera. Estamos deixando o programa crescer 
e mostrando para o mercado que o setor está se 
organizando. 

Apresentamos o BPA na OIE em janeiro, em 
Bruxelas, na Bélgica, e ele recebeu muitos elogios 
dos europeus. Eles estão vendo o caminho que está 
sendo tomado. O Paraguai também requisitou nossa 
presença – iremos em novembro –, pois eles querem 
implantar um sistema semelhante lá. Seria ótimo se a 
Bolívia e outros países também fizessem isso, o que 
favoreceria a América do Sul.

Tudo isso no momento em que a União Europeia 
está recertificando fazendas brasileiras, habilitan-
do-as a exportar para aquele continente, mas em 
um processo ainda muito lento...

Ezequiel: Lento e oneroso. Por exemplo, em Mato 
Grosso do Sul, houve um prejuízo grande. Um Estado 
que chegou a ter 24 milhões de cabeças, hoje talvez 
tenha 19 milhões, por conta do desestímulo à ativida-
de, com muita gente largando a pecuária. O rebanho 
de matrizes caiu muito no Brasil. Mato Grosso do Sul, 
São Paulo e Paraná foram os Estados mais atingidos 
pelo surto de febra aftosa em 2005, quando ficamos 
quase três anos fora do mercado. n

Mais inforMações: www.cnpgc.eMbrapa.br 
(no link bpa, acessar os arquivos disponíveis para 
download: folder institucional, lâMina do bpa, 
lista de verificação e Manual do prograMa)


