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pecuária
Vaca de MS brilha na Expogenética
A vaca Descoberta, de pro-
priedade da Embrapa Gado de 
Corte, ganhou prêmio de exce-
lência na 7ª Mostra da Expoge-
nética, evento que reuniu mais 
de 500 animais e foi realizado de 
16 a 24 de agosto, em Uberaba 
(MG). Os animais participantes 
são dos principais programas 
de melhoramento genético em 
andamento no Brasil, envolven-
do as raças zebuínas. 
  Na disputa, foram seis matri-
zes, mas apenas três receberam 
diplomas; entre elas, a Desco-
berta.
   A vaca da Embrapa que apre-
sentou Índice de Produtividade 
Total de 102,3 e valor genético 
que a posicionou no percentil 

TOP 0,1%, que significa a me-
lhor entre mil vacas, encheu de 
orgulho a equipe de melhora-
mento animal da Embrapa Ga-
do de Corte que acom-
panha a vida desse e 
de outros animais. 
A Descoberta 
faz parte do re-
banho Nelore 
Puro de Origem 
(PO) da Embra-
pa, o qual tem 
como responsá-
vel o pesquisador 
Luiz Otávio Campos 
da Silva, que, mesmo fora 
do Brasil, acompanhou tudo de 
perto, desde a escolha até a saí-
da dos animais para a exposição 

em Uberaba. E, para provar que 
a Descoberta é boa mesmo, ela 
foi acompanhada de seu filho 
Graveto, um touro de primeira 

linha, de quatro anos 
e sete meses, que 

vive na mesma 
fazenda que a 
mãe premia-
da, em regime 
de criação a 
pasto.
   Para partici-

par desta pre-
miação, o animal 

deve preencher uma 
série de requisitos, como, 

por exemplo: idade de cinco a 
dez anos, ter tido no mínimo 
quatro partos, parido com até 

três anos e intervalo entre par-
tos de no máximo 390 dias, além 
de possuir avaliação genética 
positiva – tudo documentado e 
comprovado, no Programa de 
Melhoramento Genético de Ze-
buínos (PMGZ) da Associação 
Brasileira de Criadores de Zebu 
(ABCZ). Entre um total geral de 
mais de 400 mil matrizes ativas, 
apenas 62.870, de 583 diferentes 
proprietários, cumpriram estes 
pré-requisitos.
   Descoberta possui registro 
genealógico definitivo (BRGC 
0662), tem sete anos e nove 
meses, e é filha do touro Prova-
dor, de linhagem do Instituto 
de Zootecnia de Sertãozinho 
(SP). A mãe, Quietude GC, do 

próprio rebanho da Embrapa, 
é filha do touro Pradesh, infor-
mou o pesquisador Antônio do 
Nascimento Rosa, da equipe de 
melhoramento animal da Em-
brapa que participou do even-
to, proferindo palestra sobre o 
impacto econômico do uso de 
touros geneticamente superio-
res. Segundo Antônio Rosa, o 
que se leva em conta em uma 
premiação de melhores matri-
zes, além da avaliação genética 
e da eficiência reprodutiva ao 
longo de sua vida, é o rigoroso 
atendimento ao padrão da raça 
e as características de confor-
mação frigorífica, harmonia, 
funcionalidade e habilidade 
maternal.

Vaca
 de Campo Grande foi 

considerada a melhor, 

entre outras mil, na 

prova realizada durante a 

Expogenética, em 

Minas Gerais


