
2 Correio rural      segunda-feira, 20 de outubro de 2014

opinião

Você conhece a senepol? É 
uma raça taurina adaptada 
de bovinos originária da ilha 
caribenha de Saint Croix. 
Seu desenvolvimento se deu 
pelo cruzamento de bovinos 
das raças red poll (britânica) 
e n’dama (africana) e visou 
viabilizar a produção de ga-
do de corte no clima tropical 
caribenho, visto que 
as raças de cli-
ma temperado 
não se desen-
volviam nas 
c o n d i ç õ e s 
climáticas e 
nutricionais 
da região.

C r i a d a  n o 
início do século 
20, a senepol bus-
cou e conseguiu incor-
porar excelentes característi-
cas zootécnicas e produtivas 
para as condições tropicais, 
especialmente aquelas as-
sociadas à conformação fri-
gorífica, precocidade sexual, 
docilidade, tolerância ao ca-
lor, boa habilidade materna, 
precocidade sexual aliada à 
alta libido, longevidade, car-
ne macia, boa resistência a 
parasitas e ao excelente de-
sempenho a pasto.

Está distribuída em diver-
sos países de clima tropical e 
subtropical. No Brasil, o bovi-
no senepol ingressou no ano 
de 2000 e, hoje, possuímos o 
maior e um dos melhores re-
banhos, em aspectos de qua-
lidade, do mundo. Fato estra-
tégico foi que desde aquela 
época entraram no País ani-
mais de excelente procedên-
cia e qualidade genética, 
vindos, principalmente, dos 
Estados Unidos da América e 
da região do Caribe.

Esta raça tem um potencial 
ímpar de contribuir para o 
fortalecimento da qualidade 
e da produção de carne su-
perior na pecuária nacional, 

a raça senepol, oriunda da região caribenha, adaptou-se bem às condições tropicais e o rebanho brasileiro é, hoje, um dos melhores do mundo

dados os seus atributos posi-
tivos, sua genética taurina e a 
maior heterose (vigor do ani-
mal cruzado). 

No Brasil, a senepol tem si-
do acompanhada, avaliada e 
aprimorada por meio da par-
ceria do Programa Embrapa 
de Melhoramento de Gado 
de Corte (Geneplus) e a Asso-
ciação Brasileira dos Criado-
res de Bovinos Senepol. Esta 
parceria, cujo o produtor é o 
ator-chave do processo, tem 
buscado, a partir da variabili-
dade genética da raça, identi-
ficar animais geneticamente 
superiores capazes de contri-
buir para a melhoria das ca-
racterísticas de conformação 
frigorífica e de qualidade da 
carne, entre outras. Está em 

sintonia com os sistemas de 
produção de gado de corte 
predominantes no Brasil, pa-
ra os quais as características 
de adaptabilidade e funcio-
nalidade são de fundamental 
importância.

A tecnologia Geneplus/
Embrapa, que se aplica jun-
to ao criador, oferta aos pro-
dutores o que há de melhor 
em resultados de avaliação 
genética de matrizes, tou-
ros e produtos. O sucesso da 
parceria tem sido observado 
também nas gerações seguin-
tes às análises. Adicional-
mente, a avaliação de touros 
jovens é outro ganho estraté-
gico, dada a grande demanda 
e o deficit de reprodutores 
geneticamente superiores 

Senepol, exemplo de parceria estratégica

A RAÇA
Senepol tem sido 

avaliada e aprimorada 

pelo programa Geneplus, 

da Embrapa Gado de 

Corte, que contribui para 

a melhoria do rebanho 

de MS

só sinônimo de qualidade e 
produtividade, mas também 
de investimentos de curto, 
médio e longo prazos.

Para a Embrapa é motivo 
de orgulho fazer parte dessa 
história e da parceria que, em 
tão pouco tempo, muito tem 
contribuído para o incremen-
to da produção de carne de 
qualidade, a geração de renda 
e motivação da classe produ-
tora. Este é um bom exemplo 
a ser seguido.

nos rebanhos brasileiros.
Este ano, sediamos no Bra-

sil o “1º Congresso Interna-
cional da Raça Senepol”. Ca-
sa cheia, com participantes de 
países dos vários continentes 
e leilões com recordes de ven-
da e preço. Ocasião em que 
foi lançado o segundo “Sumá-
rio de Touros Senepol”, outra 
ferramenta fundamental para 
a evolução da raça. Em menos 
de 15 anos, de importador o 
País passou a exportar gené-
tica e tecnologia associada à 
senepol para o mundo.

Raça que tem se destaca-
do na pecuária brasileira em 
qualidade genética e incre-
mentos de produtividade e 
lucratividade. Hoje, a gené-
tica senepol brasileira não é 
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