
Touros e matrizes da raça Se-
nepol agora contam com um 
Sumário de Touros, disponível 
em versão impressa e digital. O 
sumário descreve os animais 
avaliados geneticamente quan-
to a diversas características de 
importância econômica e ofe-
rece ao pecuarista subsídios 
para a tomada de decisão nos 
processos de seleção genética 
e cruzamentos de sua proprie-
dade. O sumário é resultado 
de trabalho de melhoramento 
genético realizado desde 2010 
por pesquisadores da Embra-
pa. Hoje, 80% da reprodução de 
gado Senepol é artificial, e uma 
fêmea bem ranqueada pode 
custar R$ 34 mil reais e um re-
produtor, R$ 14,5 mil reais

A elaboração do Sumário é 
gradativa e feita em parceria 
com o Programa Geneplus, o 
Núcleo Brasileiro de Melhora-
mento do Senepol e a Associa-
ção Brasileira de Criadores de 
Bovinos Senepol (ABCB Sene-
pol), explica Gilberto Menezes 
da Embrapa Gado de Corte 
(MS), centro de pesquisa res-
ponsável pelos trabalhos. Tudo 
começa pela coleta de dados 
dos animais nas proprieda-
des e segue com as provas de 
avaliação de desempenho, 
um dos exemplos é a Prova 
de Avaliação de Desempenho 
do Senepol (Pads), realizada 
desde 2011. A prova avalia em 
condições padronizadas o de-
sempenho dos animais a pasto, 
identificando aqueles com alto 
potencial para um futuro teste 
de progênie, metodologia que 
avalia os touros pelo desempe-
nho produtivo de seus descen-
dentes. Dessa forma, auxilia 
no reconhecimento de touros 
jovens promissores. O traba-
lho foi liderado pelo melhorista 
Luiz Otávio Campos da Silva

Os tourinhos em destaque 

EXPERIÊNCIA 
No Pantanal sul-mato-gros-
sense, em Miranda, o rebanho 
jovem do pecuarista Roberto 
Coelho participa das provas 
de desempenho desde o iní-
cio. Segundo ele, a maioria dos 
criadores Senepol ainda utiliza 
embriões, sendo assim, touros 
com boa avaliação em quesitos 
como ganho de peso, preco-
cidade e qualidade de carcaça 
concorrem em melhores con-
dições no mercado.

O melhorista Gilberto Me-
nezes revela que os estudos 
conduzidos envolvem estraté-
gias de seleção, cruzamentos 
e genômica. Ele ratifica que 
o interesse dos criadores pe-
la raça caribenha nos últimos 
anos foi decisivo para inseri-la, 
definitivamente, em linhas de 
pesquisa. “Em 2014, foi a ter-
ceira raça com maior produção 
de sêmen no Brasil, perdendo 
somente para Angus e Nelore. 
É uma raça que tem apelo e 
por isso demanda informações 
técnico-científicas. Precisamos 
conhecer para orientar os pro-
dutores”. Dados da Associação 
apontam um rebanho estima-
do em, aproximadamente, 46 

mil cabeças (puro e cruzado) 
registradas na entidade, um 
acréscimo de 28% em relação a 
2014 e 70% comparado a 2013, 
com leilões (machos e fêmeas) 
saltando de 12 em 2011 para 45 
no ano passado.

 
CRUZAMENTO INDUSTRIAL
Outra iniciativa da equipe in-
tegrada por Menezes é inves-
tir em cruzamentos. Por duas 
safras consecutivas, fêmeas 
meio-sangue Angus+Nelore, 
meio-sangue Caracu+Nelore 
e Nelore foram inseminadas 
com touros Senepol, Caracu e 
Guzerá. O acompanhamento 
dos animais é do nascimento 
ao abate, que ocorre com no 
máximo 24 meses. 

Os estudos comparam as 
raças zebuínas (indianas) e 
taurinas (europeias) quanto à 
produção de carne de quali-
dade, considerando critérios 
como fertilidade, desempenho 
e acabamento, maciez, perda 
de água por cozimento e cor. 
“Ao final, teremos nove gru-
pos genéticos distintos e com 
o experimento em duas safras 
há garantia e segurança nos re-
sultados e os primeiros sairão 
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raça senepol tem tido grande expansão no país e em mato grosso do sul

seguem para o Programa de 
Avaliação de Touros Jovens 
(ATJPlus Senepol). Conforme 
Gilberto, a ideia é testar mais 
rapidamente os animais, pois 
“a forma mais eficiente de des-
cobrir se um animal é superior 
geneticamente é por seus filhos. 
Se ele produz filhos de qualida-
de, ele é um melhorador”. Os 
pesquisadores acreditam que 
ter essa certeza quando o ani-
mal ainda é jovem transmite 
confiabilidade aos produtores 
na hora de adquirir o sêmen de 
um reprodutor, que pode ser 
usado puro ou em cruzamento.

O raciocínio se mantém em 
relação às novilhas. Fêmeas 
integrantes do Programa Sa-
firas do Senepol são avaliadas 
em quesitos como critérios vi-
suais, ganho de peso, carcaça, 
eficiência alimentar, escore de 
trato reprodutivo, frame e po-
pulação folicular, que determi-
nam o potencial da novilha em 
tornar-se ou não uma doadora 
(óvulos), por uma equipe técni-
ca que conta com pesquisado-
res da Embrapa. “É um grande 
diferencial conhecer a compe-
tência das doadoras, suas qua-
lidades e deficiências quando 
usadas seja em monta natural 
ou inseminação”, frisa o coor-
denador-técnico do Programa, 
José Antônio Fernandes Júnior. 

“As provas de desempenho e 
avaliação genética fazem com 
que a assertividade de seleção 
seja aprimorada, e isso é um 
beneficio ímpar para o cresci-
mento da raça, seja em gené-
tica pura ou em cruzamento”, 
considera também Gilmar 
Goudard, presidente da ABCB 
Senepol. Ele comenta que o 
Sumário é uma antiga solici-
tação dos criadores, dada sua 
importância como fonte de in-
formação genética para tomada 
de decisão.

em 2018”, garante Menezes. Os 
técnicos pretendem estruturar 
uma plataforma com esses da-
dos e disponibilizar ao produtor 
as possibilidades confiáveis de 
cruzamentos.

Pecuarista e presidente da 
ABCB Senepol, Goudard ob-
serva na propriedade e no bolso 
o efeito dos cruzamentos. Os 
abates técnicos de meio-sangue 
com Senepol enquadram-se na 
cota Hilton de exportação, com 
cortes especiais que no mer-
cado internacional têm valor, 
normalmente, mais alto. Dessa 
forma, para ele, “criar um tauri-
no 100% adaptado aos trópicos 
com a capacidade de cobrir a 
vacada, em um território onde 
90% da monta é natural, é um 
ganho por não precisar mudar o 
sistema de manejo”. Outra van-
tagem indicada por ele é a he-
terose (vigor híbrido) de 100%. 
Gilberto Menezes explica que a 
heterose é um ganho no desem-
penho do cruzado gerado pelo 
acasalamento de indivíduos de 
raças diferentes, e quanto mais 
distante geneticamente as raças 
envolvidas no cruzamento fo-
rem, maior será o efeito. No ca-
so de um touro Senepol cruzado 
com vacas zebuínas, a heterose 
é máxima. 

GENÔMICA
Com olhar adiante, neste ano, a 
pesquisadora Andréa Egito deu 
os primeiros passos a fim de ava-
liar a estrutura genética da raça e 
validar genes candidatos. Com 
base em um banco de dados de 
fenótipos e dados genômicos 
(DNA), serão identificados ge-
nes que influenciam determina-
das características econômicas. 
Segundo ela, os estudos podem 
evidenciar os gargalos genéticos 
e auxiliar no monitoramento e 
na manutenção sustentável da 
variabilidade genética.

CARACTERÍSTICAS DOS ANIMAIS AVALIADOS GENETICAMENTE SÃO APRESENTADAS


