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2 Equipe Técnica
• EDSON RODRIGUES SANTOS

• GERALDO GELIO GABINIO LEITE

• IVAN GARCIA DE FREITAS

• JOSÉ MARQUES DE SOUZA

• NELSON IWAO IKEDA

3 INTRODUÇÃO
Na busca da revitalização da pecuária pantaneira, quer como geradora de trabalho e riqueza, mas

sobretudo, como sustentante da conservação do ecossistema pantaneiro, onde o homem e a natureza
se confundem, em sábia e harmoniosa interação do ser humano e o meio ambiente único e próprio
do Pantanal; como estratégia da política global preconizada e a ser desenvolvida pelo Parque Natural
Regional do Pantanal, considerando-se que a produção de bezerros é a especialidade da planície
pantaneira, este programa propugna pela criação e implementação de ações que se transformem em
atividades complementares de geração de emprego e renda. Em assim sendo, faz-se necessário
repensar o modelo de produção, no sentido de melhorar sua qualidade na busca de rendimentos.
Para tanto, novas técnicas devem ser incorporadas ao sistema produtivo regional. O desejável seria a
redução do intervalo entre partos das fêmeas em reprodução, aumentando o número de nascimentos
por ano, associado à redução da idade à primeira cria para as novilhas e a redução da idade de abate
para os machos e também para as fêmeas.

Deste modo, propõe-se a preparação de bezerros (machos e fêmeas) para abate até 12 meses de
idade, ao invés de vendê-los para recria e engorde no planalto. Com isto, busca-se a produção de um
Vitelo Orgânico do Pantanal , próprio para o abate, animal acabado, sem administração de drogas
medicamentosas, exceto as vacinações obrigatórias por lei.

Entretanto, para o produtor participar deste projeto, deve efetuar uma mudança radical no seu
sistema de produção, pois a produção orgânica assim exige.

4 SELEÇÃO DOS ANIMAIS
A seleção das matrizes será feita pelos próprios produtores, se for o caso, com orientação da

equipe técnica, escolhendo-se animais de bom padrão genético, com no máximo duas crias, paridas
ou prenhes.

Os bezerros devem nascer na propriedade. Podem ser provenientes de monta natural ou
inseminação artificial; não podem ser filhos de matrizes que receberam hormônio para estimular o
cio ou de transferência de embriões.

5 EXPLORAÇÕES MISTAS
Os produtores que decidirem converter para orgânico apenas uma parte do rebanho devem então

criar entidades jurídicas diferentes a fim de evitar a não conformidade referente a duplicidade da mesma
espécie em convencional e em orgânico.

6 REPOSIÇÃO E/OU AUMENTO DE PLANTEL
Poderá ser reposto 10% das matrizes com aquisição não orgânica de outra propriedade, passando

pelo processo de conversão.
Quanto ao aumento do plantel, poderá ser de até 40%, desde que sejam primíparas (fêmeas de

primeira cria).
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7 PERÍODO DE CONVERSÃO DOS ANIMAIS
As matrizes terão que ficar na pastagem orgânica no mínimo durante 12 (doze) meses, para serem

convertidas em orgânicas.

8 ABATE (VITELO E/OU MATRIZES)
As matrizes para serem abatidas como orgânicas terão que ter vivido no mínimo 3

4 (três quartos)
de sua vida no sistema orgânico de produção.

A idade de abate dos vitelos ainda está em fase de pesquisa,onde os mesmos serão abatidos com
8,9,10,11 e 12 meses.

9 SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS
Os animais poderão ser identificados através de chip, transponder e brincos (marcação a fogo

carece ainda de confirmação).
Não é permitida a mutilação para identificação dos bezerros (picote na orelha).

10 ÁREA
• as áreas devem ter capacidade para manter os animais durante o ano todo ou seja, em condições

de seca e cheia. Para atender este requisito é necessário mapear as inver-nadas fazendo
croquis, com GPS, assim como a proporção da área inundada, em anos de máxima inundação;

• no caso de propriedades que possam sofrer inundações em toda a área e que necessitam utilizar
o manejo integrado entre duas propriedades ou duas áreas distantes uma da outra (dentro do
pantanal), ambas as propriedades ou áreas utilizadas devem estar dentro dos critérios mínimos
de produção orgânica;

• as áreas escolhidas devem ter como base as fitofisionomias (flora típica da região) preferidas
por bovinos para pastejo que são campo limpo com predominân-cia de espécies preferidas,
tais como Axonopus purpusi (mimoso), Mesosteum chaseae (grama-do-cerrado), entre outras, e
áreas baixas como bordas de baias permanentes, baias temporárias, vazantes e baixadas em
geral;

• as áreas mais baixas como bordas de baias, vazantes e baixadas em geral são usadas para
forrageamento por vários herbívoros silvestres como veado campeiro, capivaras, entre outros.
Além do mais, estas áreas constituem um banco de proteínas para os bovinos e eqüinos, pois
possui espécies de alta qualidade nutricional, sendo muito preferidas por estes animais. Portanto,
estas áreas devem ser preservadas;

• a taxa de lotação deve ser de leve a mediana, pois a pressão de pastejo é o principal fator
que influencia a condição ecológica do ecossistema pastagem e o nível de produção animal.
Invernadas que possuem maior proporção de área de campo limpo e áreas baixas apresentam
maior capacidade de suporte, porém, esta situação depende do nível e tempo de inundação;

• a estimativa da capacidade de suporte deve ser flexível e em função das condições ambientais.
É recomendável que o sistema seja auto-sustentável com a utilização dos recursos localmente
disponíveis, porém às vezes isto nem sempre é possível. Por exemplo: um caso de inundação
de grande porte das áreas preferidas pelos bovinos e não havendo áreas altas que suportem
a produção animal, uma opção seria a suplementação das vacas com alimentos de origem
orgânica, pois dentro deste sistema, os animais não devem passar por restrição alimentar.
Portanto, o produtor deve trabalhar com estratégias de manejo variáveis em função das
condições ambientais;
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• as áreas escolhidas devem possuir pastagens as mais naturais possíveis, com pouca influência
antrópica (modificação feita pelo homem). Evitar áreas com modificações antrópicas severas
como construção de diques, áreas degradadas, etc. No caso de espécies cultivadas, estas
devem ser introduzidas, preferencialmente, nas áreas de campo-cerrado, capim vermelho
(Andropogon Hypogynus), e também áreas pouco usadas para pastejo como "caronal" (áreas
com predominância do capim carona) e áreas de campo sujo;

• o desmatamento de capões e cordilheiras não é recomendável, pois destrói habitats chaves,
como flora e fauna específicas, que têm a função de refúgios de numerosas espécies. No
Pantanal existem cerca de 656 espécies de aves. Em habitat de floresta, ocorrem 443 espécies
de aves (67,5%), e o restante, em habitats de alguma forma abertos como cerrados, campos
inundáveis, rios, baias, corixos e pastagens. Um total de 286 espécies (43,6%) ocorrem somente
em florestas. Pelo menos 156 espécies de aves (23,7%) no Pantanal vivem ou dependem de
alguma forma de ambientes aquáticos. As espécies encontradas na planície de inundação ou
áreas úmidas do Pantanal, certamente estão adaptadas as condições de cheias e secas do rio
Paraguai (pulsos de inundação). Assim qualquer alteração antrópica de grande magnitude que
altere estes pulsos, reduziria a diversidade e abundância de animais, podendo extinguir muitas
espécies;

• na escolha da área, deve-se evitar áreas com pastagens degradadas. Para isto, sugere-se
usar algumas espécies indicadoras de degradação, tais como Walteria communis (malva), entre
outras. Nesta avaliação, também é de extrema importância considerar o nível de cobertura do
solo;

• nas propriedades que possuem grande proporção de cordilheiras em todas as invernadas,
pode-se aceitar o desmatamento de parte desta área, desde que não seja área de reserva legal
da propriedade ou de preservação permanente, situada ao longo dos rios ou de qualquer curso
d’água, obedecendo a legislação ambiental. De acordo com o Código Florestal Brasileiro, são
áreas de preservação permanente:

– as florestas e demais formas de vegetação natural;

– ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água, cuja faixa de vegetação deve ter uma
largura, para cada margem, de: 30 metros para cursos d’água com menos de 10 metros
de largura; 50 metros para cursos d’água que tenham uma largura entre 10 metros e 50
metros; 100 metros para cursos d’água que tenham uma largura entre 50 metros e 200
metros; 200 metros para cursos d’água que tenham uma largura entre 200 metros e 600
metros; 500 metros para cursos d’água que tenham largura superior a 600 metros;

– ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios de águas naturais ou artificiais, margem num
mínimo de 50 metros;

– nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados olhos d’água, qualquer que seja
sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros de largura;

– também deve ser considerada a proteção de sítios ambi-entais importantes para a fauna:
no caso de certificar apenas parte (invernada) da fazenda como de produção orgânica, a
área escolhida deve ser aceirada interna e externamente para evitar queimadas/incêndios
aci-dentais; as propriedades devem dispor de infra-estrutura mínima, tais como vias de
acesso facilitadas, meios de comunicação, etc.; na implantação de qualquer siste-ma
de produção, especialmente o Orgânico, ocorre a necessidade de me-dir os impactos
ambientais tais como erosão do so-lo,estado de conservação da pastagem, diversidade
de plantas e avifauna, qualidade da água, entre outros. Desta forma, será necessário
conhecer processos ecológicos chaves que possam fornecer indicadores ambientais para
a tomada de decisões.

11 MANGUEIROS E EQUIPAMENTOS
Poderão ser utilizadas as mesmas instalações e equipamentos (bem lavados antes) para ambos os

sistemas de produção, desde que o manejo seja feito primeiro para o sistema orgânico.
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O curral, brete e o tronco devem ser arejados e com boa drenagem, de modo a possibilitar o bem
estar dos animais durante o manejo.

O embarcadouro deve ser construído de forma a facilitar o embarque dos animais no caminhão.
As instalações não devem ter expostas pontas de madeira, pregos, ferros, que possam provocar
traumatismos nos animais.

A luminosidade no tronco e na rampa não deve sofrer variação brusca.
A balança deve ser aferida periodicamente.
Depósito de Insumos deve ser feito em separado tanto para guardar medicamentos, como rações e

sal mineralizado. O material a ser utilizado nas vacinações e aplicação de medicamentos como seringa
(pistola), deve ser lavado e desinfetado após cada uso.

12 PASTAGENS
As pastagens devem ser nativas, ou introduzidas, naturais, sem uso de produtos químicos, como

herbicidas, adubos para fertilização, etc.

13 PERÍODO DE CONVERSÃO
O manejo extensivo das pastagens e dos animais deverá permitir uma redução do período de

conversão, desde que os criadores assinem os termos de compromissos relativos a não utilização de
insumos químicos nos últimos três anos. O período de conversão poderá então ser reduzido a 12
meses ao invés, em lugar de24 meses.

14 MANEJO ALIMENTAR
É permitido o uso de suplemento alimentar, desde que os produtos sejam comprovadamente de

origem orgânica.
O confinamento é permitido no máximo por três meses ou 1/5 (um quinto) da vida do animal.
É permitido o arraçoamento, desde que os produtos sejam orgânicos e que a quantidade não

ultrapasse 50% da necessidade.
O produtor deverá rastrear os componentes da alimentação adquirida de terceiros, controlar os

componentes da produção própria.
Nenhum componente da ração poderá ser proveniente de variedade geneticamente modificada

(transgênica), e o produtor deverá solicitar um atestado de que o alimento não é transgênico.
Na suplementação poderá ser usado ate 10% de quantidade de produto não orgânico na ração total

fornecida.
Também não poderão ser utilizados produtos considerados polêmicos, como cama de frango,

dejetos de suínos, farinha de pena, farinha de carne, farinha de sangue.
Poderão ser utilizados aminoácidos não sintéticos, preparados a partir de cereais.
Poderá ser fornecido sal mineralizado, desde que as formulações indicadas sejam reconhecidas

pelas certificadoras.
Deve-se manter o controle e monitoramento da qualidade da água a ser consumida pelos animais,

não podendo conter organismos nocivos, metais pesados e resíduos químicos.
É vedado o uso de Uréia sob qualquer forma, e a alimentação forçada.

15 MANEJO SANITÁRIO
São exigidas as seguintes vacinas:

• Febre Aftosa e Brucelose (fêmeas de 3 a 8 meses) - obrigatórias por lei;

• Raiva, Carbúnculo e Botulismo - recomendadas por região e faixa etária.
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A vacinação deve ser feita de preferência pela manhã ou à tarde, evitando assim o estresse dos
animais.

Medicamentos químicos poderão ser aplicados no máximo duas vezes em vacas e uma vez em
bezerros, com acompanhamento de um Médico Veterinário credenciado.

Se houver a necessidade de utilizar produtos sintéticos no controle de endo e ectoparasitas, deve-se
observar o dobro do período de carência determinado pelas bulas. Evitar o uso desses produtos, uma
vez que são poluentes, e podem contaminar a carne e o meio ambiente.

A aplicação de medicamentos deve ser feita em locais apropriados. As vacinações devem ser feitas
sempre no terço médio do pescoço do animal (tábua do pescoço).

As fichas de controle de vacinação ou aplicação de medicamento permitido devem ficar à disposição
das auditorias.

Análise de resíduos serão feitas em amostras de produtos e caso positivo de uso não permitido, o
produtor será imediatamente desligado do programa.

A aplicação e uso de medicamentos veterinários no sistema orgânico seguem as seguintes
diretrizes:

• produtos fitoterápicos homeopáticos, acupuntura, inicial-mente;

• caso não se obtenha sucesso no tratamento da doença, poderão ser aplicados medicamentos
sintéticos (alopáticos) ou antibióticos,sempre com acompanhamento do Médico Veterinário
responsável;

• uso preventivo de medicamentos sintéticos ou de antibióticos é proibido;

• uso de hormônios para indução de cio ou para estimular produtividade, bem como promotores
de crescimento e coccidiostáticos é proibido.

Toda administração de medicamentos aos animais deverá estar registrada e ficar à disposição
do Inspetor. Antes da administração, a consulta à Certificadora é recomendável e no caso de
medicamentos proibidos ou restritos por estas diretrizes, a consulta é indispensável.

16 TRANSPORTE DOS ANIMAIS
É fundamental para a qualidade final da carne, evitando-se o estresse dos animais, fazer

sempre uma inspeção no caminhão antes do carregamento. Para garantir o mínimo de segurança,
recomenda-se:

• assoalho de piso antiderrapante;

• gaiolas sem saliências de madeira, prego, ferro, parafuso, etc, que podem ser responsáveis por
traumatismos dos animais;

• gaiolas com pelo menos uma divisão interna;

• o transporte deverá ser feito no horário mais fresco do dia;

• há necessidade de descanso a cada hora para estrada sem pavimentação e a cada três horas
para vias pavimentadas;

• quando estacionado o caminhão, o motorista devera buscar sombra para os animais;

• fica definido um mínimo de 1,25 m2 por cabeça;

• choques elétricos são proibidos e aguilhões devem ser evitados; no caso de usar aguilhões, a
legislação prevê diâmetros de 10 mm;

• para desembarque, devemos observar os mesmos cuidados exigidos no embarque, de modo a
facilitar a descida dos animais, evitando traumatismos.

Assim, a rampa de desembarque deve ser suave, com pisos ásperos e quadriculados, para evitar
escorregões.
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17 TRANSPORTE DOS PRODUTOS
Os produtos orgânicos e não orgânicos não poderão ser transportados juntos, exceto quando

claramente identificados, embalados e fisicamente separados.

18 SOCIALMENTE CORRETO
As propriedades deverão respeitar as leis trabalhistas brasileiras, não contratando menores de

idade, registrar funcionários, pagar todos os encargos sociais e tributos.
Deverá ser viabilizada assistência médica, odontológica e educação para todos.

19 TREINAMENTO PROFISSIONAL
Para se obter sucesso no empreendimento, deverão ser treinados todos os funcionários envolvidos

no sistema de produção

20 JEJUM E DIETA HÍDRICA
Deverá estar em conformidade com o frigorífico.
Deverão ser obrigatoriamente obedecidos de 12 a 18 horas de jejum de alimento e água antes da

pesagem dos animais, em caso de venda pelo peso vivo. No caso de peso morto, os animais não
devem sofrer jejum na propriedade.

21 RASTREABILIDADE
Com a implantação da Instrução Normativa no1, de 10/01/02 do MAPA- Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, que instituiu o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem
Bovina e Bubalina - SISBOV, tornou-se obrigatória a contratação de uma entidade rastreadora para
executar o serviço de rastreabilidade. Nos documentos de identificação dos animais, que serão
controlados pelas entidades credenciadas, deverá constar:

• identificação da propriedade de origem;

• identificação individual do animal;

• mês do nascimento ou data de ingresso na propriedade;

• sexo do animal e aptidão;

• sistema de criação e alimentação;

• registro das movimentações;

• comprovação de informação adicional para certificação;

• dados sanitários (vacinações, tratamentos e programas sanitários).

A empresa para prestar serviços de rastreabilidade ao produtor rural deverá ser reconhecida pelo
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
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22 PRODUTOS PERMITIDOS PARA A ELABORAÇÃO
DE SAL MINERALIZADO

22.1 Sódio
• Sal marinho sem refinar

• Sal gema bruto de mina

• Sulfato de Sódio

• Carbonato de Sódio

22.2 Cálcio
• Conchas de animais aquáticos

• Carbonato de Cálcio

• Lactato de Cálcio

• Gluconato de Cálcio

22.3 Fósforo
• Fosfato Bicálcico defluorado

• Fosfato Monocálcico defluorado

22.4 Magnésio
• Magnésio Anidro

• Sulfato de Magnésio

• Cloreto de Magnésio

• Carbonato de Magnésio

22.5 Enxofre

22.6 Sulfato de Sódio

22.7 Oligoelementos

22.8 Ferro
• Carbonato Ferroso

• Sulfato Ferroso Monohidratado

• Óxido Férrico

22.9 Iodo
• Iodato de Cálcio Anidro

• Iodato de Cálcio Hexahidratado

• Iodeto de Potássio
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22.10 Cobalto
• Sulfato de Cobalto Monohidratado

• Sulfato de Cobalto Heptahidratado

• Carbonato básico de Cobalto monohidratado

22.11 Cobre
• Óxido Cúprico

• Carbonato de Cobre básico Monohidratado

• Sulfato de Cobre Pentahidratado

22.12 Manganês
• Carbonato Manganoso

• Óxido Manganoso e Mangânico

• Sulfato Manganoso Monohidratado

• Sulfato Manganoso Tetrahidratado

22.13 Zinco
• Carbonato de Zinco

• Óxido de Zinco

• Sulfato de Zinco Monohidratado

• Sulfato de Zinco Heptahidratado

22.14 Molibidênio
• Molibidato de Amônio

• Molibidato de Sódio

22.15 Selênio
• Selenito de Sódio

• Selenato de Sódio
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