Capítulo
Chegamos à quarta reportagem do Projeto
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Ainda estamos tendo problemas com
resíduos de ivermectina no Brasil
Quem pergunta é Eduardo Folley Coelho, sócio-diretor de negócios do Grupo Genética
Aditiva e proprietário da Fazenda Cabeceira do Prata, de 1.500 ha, localizada em Jardim,
Mato Grosso do Sul, onde o produtor faz ciclo completo e explora o ecoturismo.

SIM. A indústria frigorífica brasileira continua tendo problemas com esses
antiparasitários. Os riscos de devolução
de contêineres de carne enlatada brasileira pelos Estados Unidos agora são menores, porque esse país elevou seus limites
máximos aceitáveis de resíduos de ivermectina no produto final de 10 para 650
ppb (partes por bilhão). O Brasil, porém,
trabalha com o valor preconizado pelo
Codex Alimentarius e adotado pelo Programa Nacional de Controle de Resíduos
e Contaminantes (PNCRC), que é de100
ppb medidos no fígado e esse patamar
continua sendo violado.
Em 2014, 10,02% das amostras analisadas pela JBS apresentaram resíduos
acima de 100 ppb, com pico de alta nos
meses que se seguiram à suspensão dos
produtos de longa ação, provavelmente
porque os pecuaristas decidiram desovar
seus estoques de uma vez. “Neste ano, o
índice está em 9,06%, e encontra-se especialmente alto nos Estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais”, diz a cientista
de alimentos Camila Brossi, especialista
em garantia de qualidade da empresa.
A Instrução Normativa Nº 13, que proibia o uso de avermectinas de longa ação,
foi revogada em março de 2015, a pedido
dos produtores, mas, segundo Camila, é
fundamental que esses antiparasitários sejam aplicados corretamente, na dosagem
indicada pelo fabricante e no local recomendado (tábua do pescoço). Após a aplicação, é preciso que se respeite os prazos
de carência. “Do contrário, continuaremos
a ter problemas, inclusive com a União Eu46
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Inspetor do SIF faz exame final da
carcaça já partida

ropeia, que admite apenas 30 ppb no músculo”, explica a especialista. A “lição de
casa” dos produtores também compreende
medidas simples, mas de grande relevância, como a escrituração zootécnica (registro em fichas ou no computador de todos os
medicamentos aplicados no rebanho, identificação dos animais tratados e da data da
aplicação). Sem isso, é muito difícil controlar os prazos de carência. No caso da dosagem, que varia conforme a idade e peso do
animal, o ideal é não aplicá-la no “olhômetro”, mas com base em dados de peso real.

Rotina de análises – Na indústria,
a rotina de monitoramento de resíduos
de ivermectinas não mudou nada e ainda gera custos consideráveis. “Continuamos a coletar tecidos do fígado, por
amostragem, em 100% dos lotes destinados aos Estados Unidos e Europa. O
material é analisado em laboratório próprio, de um dia para outro, antes da desossa, para que possamos segregar as
carcaças que apresentam violações e evitar que seus recortes sejam usados na produção
de carne enlatada”, informa
Camila. Por precaução, a JBS
ainda coleta amostras da carne já cozida para análise, pois
os custos de um contêiner devolvido pelo cliente são enormes e traz
danos à imagem do País. “Trata-se de
um problema de cadeia. Se as exportações forem restringidas, perdemos todos. Está na hora de o pecuarista entender que não produz boi, mas
alimento”, explica Eduardo
Pedroso, diretor de compra
de gado da JBS em São Paulo e
Mato Grosso do Sul.
Para embasar seu trabalho
nessa área, a empresa está conduzindo, em parceria com a
USP de Pirassununga, um projeto de pesquisa sobre a dinâmica dos resíduos de
avermectinas nos diferentes tecidos de bovinos. “Queremos saber quanto tempo esses produtos levam para ser eliminados do
fígado, do músculo da tábua do pescoço
(local de aplicação), do tecido adiposo etc.
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