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Dinapec mostra mangueiro digital
A Embrapa Gado de Corte lan-
çará um mangueiro digital e a 
cultivar de Panicum maximum 
híbrida BRS Tamani na edição 
2015 da Dinâmica Agropecuá-
ria (Dinapec). O evento acon-
tece de 11 a 13 de março, na 
vitrine tecnológica da empresa, 
em Campo Grande. Catorze 
unidades da Embrapa estarão 
presentes, além de parceiros, 
para apresentar tecnologias, 
palestras e oficinas.

O NOVO CAPIM
A BRS Tamani tem porte baixo, 
com muitas folhas e perfilhos, 
que proporcionam boa cober-
tura de solo e alto valor nutritivo. 
“É um capim de fácil manejo, 
indicado para solos de média a 
alta fertilidade, sendo impor-
tante opção para sistemas de 
produção no bioma Cerrado”, 
diz a pesquisadora da Embrapa 
Gado de Corte, Liana Jank, líder 
da equipe responsável pelo tra-
balho de desenvolvimento da 
nova cultivar. 

Outra vantagem observada 
no ensaio de pastejo, realizado 
no Cerrado do Distrito Fede-
ral, foi o bom estabelecimento 

quando implantada, além de 
elevada persistência nos perío-
dos seco e chuvoso. “Lembran-
do que apresenta baixa tolerân-
cia ao encharcamento do solo 
e, portanto, não é indicada para 
áreas sujeitas a alagamentos 
temporários”, acrescenta a pes-
quisadora. 

O desempenho da BRS Tama-
ni demonstra elevada capacida-
de produtiva, com a vantagem 
de oferecer forragem de melhor 
valor nutritivo quando compa-
rada à cultivar Massai. 

A cultivar é resultado de cru-
zamento feito na Embrapa Ga-
do de Corte em 1992. Os traba-
lhos de seleção foram realizados 
em parceria com a Embrapa 
Acre, Embrapa Cerrados, Em-
brapa Gado de Leite, Embrapa 
Pecuária Sul, Embrapa Rondô-
nia e Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul. “A forragei-
ra foi registrada, no ano passa-
do, no Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento”, 
informa Liana.

Ela explica que, avaliada em 
parcelas sob cortes manuais, a 
BRS Tamani alcançou a produ-
ção anual de 15 toneladas/hec-

tare de matéria seca de folhas, 
em Campo Grande. “Em expe-
rimento em rede conduzido 
em sete locais, a cultivar des-
tacou-se pela maior porcenta-
gem de folhas que as cultivares 
Tanzânia-1 e Massai e pela 
qualidade da forragem, tendo 
apresentado 9% mais proteína 
bruta que a Tanzânia, durante 
o ano, e 3% maior digestibili-
dade no período de chuvas”, 
destaca. 

Com previsão de chegar 
ao mercado a partir de agos-

Mangueiro digital é um passo a mais na pecuária de precisão

to deste ano, a BRS Tamani 
foi desenvolvida em parceria 
com a Unipasto e é resultado 
de um trabalho conjunto, sob 
a coordenação da Embrapa 
Gado de Corte, com as Unida-
des Embrapa Acre, Embrapa 
Cerrados, Gado de Leite, Em-
brapa Pecuária Sul e Embrapa 
Rondônia.

MANGUEIRO DIGITAL
Outra novidade que será apre-
sentada na Dinapec 2015 é o 
novo mangueiro digital, ou se-

ja, um mangueiro antiestresse, 
desenvolvido em parceria com 
empresa privada, para o mane-
jo dos bovinos de acordo com o 
Programa Boas Práticas Agro-
pecuárias (BPA) – Bovino de 
Corte, da Embrapa. A estrutura 
também servirá como laborató-
rio para o desenvolvimento de 
projetos pelos alunos do curso 
de mestrado profissional em Pe-
cuária de Precisão da Faculdade 
de Computação da UFMS, em 
parceria com a Embrapa. 

Segundo o chefe de Transfe-
rência de Tecnologia, Pedro Pau-
lo Pires, no mangueiro digital, 
serão geradas informações sobre 
os bovinos a partir de ferramen-
tas eletrônicas desenvolvidas pe-
la Embrapa Gado de Corte e por 
parceiros. Alguns exemplos são a 
balança de passagem e o e-apart, 
uma estrutura composta de ele-
trônica, mecânica e software res-
ponsável pelo aparte automático 
de animais, por meio de filtros 
inteligentes desenvolvidos por 
softwares associados ao uso do 
chip eletrônico, que identifica os 
animais por rádio frequência, de 
modo rápido, inquestionável e 
seguro para o manejo.
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