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A busca por animais capazes de melhorar muito os rebanhos
CAPA

REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, SEGUNDA FASE DA PROVA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NELORE TEVE RESULTADOS CONSIDERADOS EXCELENTES PELOS PESQUISADORES

“Todo o esforço é no sentido de identificar 
aqueles animais capazes de, pelos seus 
genes, aprimorar os rebanhos bovinos”

uma ração seca, com metade silagem e metade grãos, foi servida aos animais durante os 56 dias da prova
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As demandas por alimen-
to no mundo exigem, a cada 
dia, produtividades altas. E o 
Brasil é o único país do mun-
do em condições de ainda 
aumentar suas produções 
para atender às demandas 
alimentares sempre crescen-
tes. Isso vale para os produtos 

ticipar da 2ª Prova de Avalia-
ção de Desempenho Nelore. 
E, falando ao Correio Rural, 
ele disse que inscreveu 20 
animais também na primeira 
prova, concluída em julho, e 
inscreverá mais 20 na tercei-
ra, que deverá começar em 
novembro. Questionado por 
que considera interessante 
participar, ele afirmou que 

“não estamos aqui para ven-
cer, mas, sim, para identifi-
car, por meio dessa avaliação, 
quais dos nossos animais têm 
maior eficiência alimentar, 
ou seja, se converte melhor 
em alimento. Com isso, pode-
remos, com garantia, impri-
mir os genes deles no restante 
do nosso rebanho. Nosso ob-
jetivo, sempre, é o de melho-

agrícolas e, também, para os 
produtos pecuários, como a 
carne bovina. 

Para atingir esses altos ín-
dices de exigência em produ-
tividade, não há outro cami-
nho a não ser melhorar, no 
caso da pecuária, a produti-
vidade animal e do rebanho 
como um todo. Só assim será 
possível abastecer o mercado 
interno e atender às crescen-
tes demandas do mercado 
externo.

Esse tipo de exigência fez 
com que pesquisadores da 
Embrapa Gado de Corte, par-
ceira da empresa Geneplus, 
decidissem promover Provas 
de Avaliação de Desempe-
nho Nelore. O objetivo prin-
cipal dessas provas é obter as 
medidas de consumo e de ga-
nho de cada um dos animais 
participantes, para o cálculo 
do consumo alimentar resi-
dual (CAR), que é uma me-
dida de eficiência, e os dados 
de carcaça, além de inúmeras 
outras informações técnicas, 
que demonstrarão os índices 
de qualidade de cada uma 
das características avaliadas, 
conforme explicou o pesqui-
sador da Embrapa Gado de 
Corte Luiz Otavio Campos da 
Silva, que coordena a prova.
   
A 2ª PROVA DE 2016
Na sexta-feira (30), no audi-
tório da Embrapa Gado de 
Corte, ocorreu uma reunião 
envolvendo a maioria dos 12 
pecuaristas participantes da 
prova. Na oportunidade, os 
pesquisadores responsáveis 
pela prova apresentaram aos 
criadores os resultados.

Eduardo Folley Coelho foi 
um dos pecuaristas que ins-
creveu 20 animais para par-

    

ramento do nosso plantel”, 
afirmou Eduardo. 

O presidente da Associação 
dos Criadores de Novilho Pre-
coce de MS, pecuarista Ned-
son Pereira, é outro criador 
de Mato Grosso do Sul que 
inscreveu animais na prova 
da Embrapa/Geneplus. Pecu-
arista que tem primado pelo 
uso de tecnologias de pon-
ta em suas atividades rurais, 
Nedson também procura os 
caminhos mais precisos pa-
ra obter o melhoramento de 
seus plantéis.

CARACTERÍSTICAS
Duas características princi-
pais são avaliadas na prova, 

     

Você 
sabia?

a proposta 
da prova de 
avaliação 

pela embrapa/
Geneplus... é identificar 
os animais com genes 
capazes de promover  
o melhoramento do 
rebanho.

Segunda prova, 
encerrada sexta, 
teve bem mais 

animais do que a 
primeira. agora foram 
138 animais, e no 
primeiro semestre foram 
83 bovinos.

os animais 
participantes 
foram divididos 

em... animais elite plus, 
elite, superior plus, 
superior, comercial plus e 
comercial.
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conforme explica o pesquisa-
dor Luiz Otávio. O foco central 
é medir a eficiência 
alimentar e as ca-
racterísticas de 
c a r c a ç a  d o s 
animais tam-
b é m .  “ S ã o 
duas caracte-
rísticas, que 
p a r a  s e r e m 
medidas, não 
custam barato, 
pois envolvem ul-
trassom, entre outras 
técnicas, e para um núme-
ro significativo de animais”, 
destacou o pesquisador. 
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Os animais vieram do To-
cantins, de Mato Grosso, do 

Paraná e de Mato Gros-
so do Sul. Ficaram 

25 dias em adap-
tação, e depois 
começou a pro-
va. Eles per-
maneceram 56 
dias recebendo 
todos a mesma 

ração alimentar 
e sendo pesados 

de cinco a seis ve-
zes por dia, inclusive 

depois que se alimentavam 
e bebiam água. Tudo foi sen-
do catalogado. Esta é forma 

para medir, depois, o grau 
de eficiência alimentar de 
cada um dos animais. Uns 
podem ter uma melhor ab-
sorção do alimento, outros 
menos. “Todos receberam 
o mesmo arraçoamento, e 
a gente mediu quanto é o 
ganho do animal diante do 
consumo do ele estava in-
geria. Eles foram pesados 
várias vezes durante o dia 
e então chegamos ao con-
sumo diário de cada um e o 
peso. Com isso, saiu o cál-
culo dos resultados”, escla-
rece. 

A alimentação que é ser-

vida aos animais é composta 
por 50% silagem, matéria seca, 
e os outros 50% por grãos. E, 
conforme informaram os pes-
quisadores, a meta era que se 
atingisse um quilo e 200 gra-
mas por dia, muito embora, na 
média, ganharam 1 quilo e 600 
gramas.

Outro pesquisador que tra-
balha no projeto é o Roberto 
Torres. Ele avaliou os resul-
tados dessa segunda prova 
como muito bons, citando a 
qualidade genética. Pratica-
mente todos os animais foram 
selecionados e deram respos-
tas até surpreendentes, o que 

para a pecuária brasileira 

é o uso de tecnologias 

como esta que 

promovem a melhoria 

genética e de carcaça dos 

plantéis bovinos de todo 

o Brasil

CAMINHO

Os animais inscritos para participar da prova foram selecionados com muito cuidado pelos 12 pecuaristas participantes; só dois eram de Ms                  

MauríciO hugO

permite dizer, segundo ele, 
que a maioria dos animais 
inscritos na prova tem totais 
condições de promover, por 
meio de sua genética e efici-
ência alimentar demonstra-
da, o melhoramento de seus 
plantéis de origem.  
   
MESA-REDONDA
Depois da apresentação dos 
resultados aos pecuaristas 
participantes e demais pre-
sentes ao evento, foi reali-
zado um almoço na sede da 
Embrapa, uma vez que, à 
tarde, os trabalhos prosse-
guiram. 

Logo após o almoço, o gru-
po se reuniu novamente e 
ocorreu uma mesa-redonda 
para debate sobre o progra-
ma “Geneplus”, da Embrapa. 
Foram feitos questionamen-
tos dos criadores e ouvida a 
opinião dos técnicos e de-
mais participantes. Outros 
temas que estavam na pauta 
para discussão:

a) Índice de qualificação 
genética (IQG) – transição do 
atual para o econômico; 

b) ATJPlus – critérios, dis-
tribuição e uso;

c) Genotipagem – hoje e 
amanhã;

d) Leilão da PADN;
Um dos temas que geraram 

bastante debate foi o fato de 
criadores dos Estados Uni-
dos estarem usando anabo-
lizantes em seus sistemas de 
produção de carne, enquanto 
no Brasil a prática é proibida. 
Mas salientou-se que os nor-
te-americanos seguem à risca 
as determinações legais para 
produzirem usando anabo-
lizantes, enquanto no Brasil, 
para muitos, isso não seria 
cumprido.
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