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APRESENTAÇÃO

É com muita sati sfação que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa realiza a oitava 
edição da Dinâmica Agropecuária - Dinapec. O evento conta com mais de 40 opções de dinâmicas para 
visitação distribuídas em tecnologias nas áreas de sistemas agropecuários integrados, pecuária de corte e 
leiteira, ovinocultura, produção de milho, boas práti cas de produção, melhoramento e reprodução animal, 
tecnologias gerenciais, fi xação biológica de nitrogênio, recuperação de pastagens, dentre outros. 

As diversas tecnologias apresentadas contribuem para o tema desta edição – “Sustentabilidade: efi ciência 
produti va e responsabilidade ambiental” –, pois abordam questões relati vas à produção de alimentos, 
fi bras e bioenergia para um Brasil e um mundo melhor.

Este ano, a realização da Dinapec conta com parti cipação de 17 Unidades da Embrapa e diversos parceiros 
que apresentam tecnologias sustentáveis aplicadas ao agronegócio brasileiro e do mundo tropical.

Visando facilitar o acesso dos visitantes às tecnologias organizamos nesta publicação informações resumi-
das e a programação do evento, indicando como serão abordados os temas desta Dinapec, os horários 
e os locais, que podem ser identi fi cados pelo mapa. Para os interessados, indicamos o site www.cnpgc.
embrapa.br/dinapec, onde são encontradas mais informações sobre os temas apresentados e detalhes da 
programação.

Agradecemos a parti cipação e a presença de todos que abrilhantam o evento.

Boa visita!

Cleber Oliveira Soares
Chefe-Geral da Embrapa Gado de Corte
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nas lavouras de soja e feijão. A FBN, que também 
é uma ação do Plano ABC (Agricultura de Baixo 
Carbono), é o resultado da simbiose entre plan-
tas e determinados microrganismos. A importân-
cia da FBN está no fato de ela ser uma tecnologia 
limpa, por substi tuir, total ou parcialmente, o 
ferti lizante nitrogenado mineral pelo processo 
biológico. 
Com isso, evita-se a contaminação do solo e de 
recursos hídricos, além de aumentar os rendi-
mentos de grãos da cultura sem onerar o custo 
de produção, o que garante a independência ou 
redução da cultura em relação aos ferti lizantes 
nitrogenados, promovendo a sustentabilidade 
ambiental, já que é considerado essencial para a 
redução da emissão dos gases de efeito estufa.
No culti vo da soja, trabalhos de pesquisa da 
Embrapa e insti tuições parceiras, comprovam que 
é possível dispensar o uso de ferti lizantes nitro-
genados, com signifi cati va redução nos custos de 
produção, resultando em viabilidade econômica 
e preservação ambiental. Em Mato Grosso do Sul, 
resultados de pesquisas realizadas em dez safras 
agrícolas indicam ganhos de produti vidade de soja 
com reinoculação em áreas de culti vos tradicio-
nais, que podem alcançar patamares de até 9,1%.  
Na cultura da cana um  inoculante  composto 
por microrganismos, que favorecem o 
desenvolvimento de plantas e contêm bactérias 
específi cas para cada leguminosa.
A aplicação de inoculante na cana-de-açúcar 
permite o crescimento e desenvolvimento das 
plantas sem o uso de ferti lizantes nitrogenados, 

ROTEIROS TECNOLÓGICOS

Sistemas integrados: integração 
lavora-pecuária-fl oresta (ILPF) e 
integração lavoura-pecuária (ILP) 

Consórcio milho-braquiária
A tecnologia é empregada com dois objeti vos. O 
primeiro é a produção de massa para cobertura 
do solo, pois a pastagem cresce após a reti rada 
do milho da lavoura e permanece até alguns 
dias antes da semeadura da soja. Já o segundo, 
é alimentar o gado no período de seca, após a 
colheita do milho. O tempo de permanência dos 
animais na pastagem estará diretamente relacio-
nado com a quanti dade de massa e, sobretudo, a 
quanti dade de animais.
Esta tecnologia de consórcio de milho com 
pastagens permite a melhoria da ferti lidade, a 
descompactação do solo, aumenta a capacidade 
de retenção de água no solo e mantém o solo 
protegido das intempéries. Vale ressaltar que o 
sistema está incluído no zoneamento agrícola e 
pode ser fi nanciado pelo crédito agrícola, com 
Proagro e seguro agrícola.
Insti tuição: Embrapa Agropecuária Oeste
Local: 31
Mais informações: www.cpao.embrapa.br

Fixação biológica de nitrogênio
Durante a Dinapec, serão apresentados os bene-
fí cios da fi xação biológica de nitrogênio (FBN) 
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mantendo sua produti vidade. Os produtos 
comerciais desenvolvidos têm por base cinco 
espécies de bactérias fi xadoras de nitrogênio 
selecionadas nos laboratórios da Embrapa 
Agrobiologia, em Seropédica (RJ).
Insti tuição: Embrapa Agropecuária Oeste e Em-
brapa Agrobiologia
Local: 31
Mais informações: www.cpao.embrapa.br e 
www.cnpab.embrapa.br

Consórcio milho-pastagens
A Fundação MS realiza, há vários anos, trabalhos 
de desenvolvimento e difusão de tecnologias 
para implantação do consórcio milho com for-
rageiras, em especial na safrinha, fornecendo 
alimento para o gado no inverno e palhada 
para a implantação da soja em planti o direto no 
verão. Esta tecnologia adiciona matéria orgânica 
no solo ao longo do tempo, melhorando assim 
a condição para estabelecimento e produção 
da cultura, incorporando, de forma defi niti va, 
o Sistema de Planti o Direto (SPD) ao processo 
produti vo de carne e grãos.
Insti tuição: Fundação MS
Local: 23
Mais informações: www.fundacaoms.org.br

Manejo do componente fl orestal em 
sistema de ILPF
A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) 
vem conquistando cada vez mais adeptos bem 
como apoio nas políti cas públicas, a exemplo do 

Plano ABC. Como qualquer sistema, o ILPF requer 
que todos os componentes sejam devidamente 
manejados a fi m de se alcançar o potencial 
produti vo e econômico de forma plena.
Assim como a lavoura e a pecuária possuem 
práti cas de manejo específi cas, o componente 
fl orestal igualmente demanda certas ações e 
práti cas importantes para o desenvolvimento 
das árvores no sistema. Com esse objeti vo, é 
fundamental que sejam transferidas ao público 
interessado as principais práti cas de manejo das 
árvores no sistema ILPF. Dentre as principais 
etapas do manejo fl orestal estão: a escolha 
da espécie e de mudas de qualidade, tratos 
culturais como a poda e desbaste e o corte fi nal. 
O sucesso do componente fl orestal no ILPF, assim 
como a qualidade da madeira no momento do 
corte depende da correta condução dessas e das 
outras etapas. 
A madeira de boa qualidade pode ser uti lizada de 
diversas maneiras, como lenha para energia, na 
fabricação de postes, mourões e construções em 
geral. Além disso, é possível agregar valor negoci-
ando a madeira com empresas do setor de base 
fl orestal, gerando maior rentabilidade no sistema 
ILPF. Durante o evento serão apresentados tam-
bém, os soft wares da Embrapa Florestas desti na-
dos à tomada de decisão de manejo dos planti os 
fl orestais por meio de simulação de cenários e 
avaliação do rendimento futuro das fl orestas.
Insti tuição: Embrapa Florestas
Local: 22
Mais informações: www.cnpf.embrapa.br
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Fundamentos técnicos para implantação 
de sistemas de integração lavoura-
pecuária-fl oresta (ILPF) com eucalipto
A uti lização de sistemas integrados é uma grande 
alternati va para a produção agropecuária, 
porém exige dos proprietários, gestores, 
técnicos e funcionários uma maior qualifi cação 
e profi ssionalismo, como também um maior 
investi mento na ati vidade.
O uso de sistemas de integração lavoura-pecuária-
fl oresta (ILPF) em estabelecimentos rurais é uma 
alternati va que apresenta diversas vantagens, 
inclusive ambientais, para a reforma ou renovação 
de pastagens e/ou a recuperação de áreas que 
apresentem algum estágio de degradação.
Os sistemas de ILPF proporcionam melhorias das 
propriedades químicas, fí sicas e biológicas do solo, 
evitam erosão, promovem o sequestro de car-
bono, a conservação de recursos hídricos e biodi-
versidade, além de diversos benefí cios técnicos, 
econômicos e sociais.
Os sistemas de ILPF são naturalmente mais com-
plexos que lavouras de grãos, sendo a duração do 
ciclo dependente principalmente do componente 
arbóreo. Por isso, é fundamental que o sistema 
seja implantado corretamente, para se evitar 
problemas de manejo no futuro, que muitas vezes 
são irreparáveis. A atenção a diversos detalhes no 
planejamento, bem como cuidados na defi nição 
de cada passo da implantação dos diferentes 
componentes do sistema podem fazer a diferença 
entre o fracasso e o sucesso da ati vidade.
O objeti vo dessa apresentação é, portanto, apre-
sentar e discuti r diversos aspectos relacionados 

com a implantação de sistemas de ILPF que uti -
lizam eucalipto como componente arbóreo, com 
especial ênfase na preparação da área, planti o e 
manejo inicial das árvores.
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 24
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br

Economia aplicada a sistemas de ILPF
Sistemas integrados de produção tem se tornado 
cada vez mais frequentes no Brasil e, em par-
ti cular, na região Centro-Oeste. A integração de 
pecuária e agricultura, ou dessas com fl orestas, é 
de fato promissora, pois propicia o uso mais efi ci-
ente e sinérgico dos recursos, melhorando, ainda, 
os aspectos biológicos da produção agropecuária.
Contudo, ainda há muitas dúvidas sobre a viabi-
lidade econômica dos sistemas de iLPF. A diversi-
dade de combinações possíveis de criação animal, 
produção de grãos e espécies arbóreas, seja para 
madeira, carvão ou frutí feras, traz um desafi o para 
aqueles que se propõem a analisar economica-
mente esses sistemas, pois cada caso é um caso.
Nessa estação tecnológica, pretendemos, 
portanto, explorar a natureza econômica dos 
sistemas de integração lavoura-pecuária e 
lavoura-pecuária-fl oresta, comparando-a com a 
de um sistema de pecuária exclusiva. Com essa 
fi nalidade, apresentaremos um estudo de caso, 
elaborado com base em dados experimentais 
da Embrapa Gado de Corte. Após a discussão 
dos conceitos relevantes para as análises de 
viabilidade econômica, passaremos a apresentar 
os resultados obti dos para cada um dos três 
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sistemas estudados, considerando um horizonte 
de 12 anos de simulação. Nesse período, 
vários ciclos pecuários e de produção de grãos 
se realizaram, ao passo que apenas um ciclo 
fl orestal se completou, impactando receitas e 
custos de modo diferenciado. Esses e outros 
aspectos importantes para a tomada de decisão 
quanto à adoção de qualquer um dos sistemas de 
produção serão ressaltados. Espera-se, ao fi nal 
da estação, que os visitantes tenham uma noção 
dos fatores limitantes à adoção de iLPF, do ponto 
de vista econômico.
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 13
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br

ILP: milho/sorgo + pastagem
Integração lavoura-pecuária (ILP) são sistemas 
produti vos que incenti vam a diversifi cação, a 
rotação, a consorciação e a sucessão das ati vi-
dades agrícolas e pecuárias dentro da proprie-
dade rural de forma planejada, consti tuindo um 
mesmo sistema, de tal maneira que há benefí cios 
para ambas. Possibilita, como uma das principais 
vantagens, que o solo seja explorado economi-
camente durante todo o ano ou, pelo menos, 
na maior parte dele, favorecendo o aumento na 
oferta de grãos, de fi bras, de madeiras (postes ou 
toras), de lã, de carne e de leite a um custo mais 
baixo devido ao sinergismo que se cria entre a 
lavoura e a pastagem.
Insti tuição: Embrapa Milho e Sorgo
Local: 8
Mais informações: www.cnpms.embrapa.br

Híbrido BRS 802 – sorgo corte e pastejo
O BRS 802, híbrido de sorgo de pastejo, é mais 
uma alternati va para sistemas de produção de 
forragem à disposição de pecuaristas tecni-
fi cados. Seu uso preferencial como forrageira 
é para corte verde e pastejo direto. Apresenta 
alto potencial de produção de matéria seca em 
cortes ou rebrotas sucessivas, podendo alcançar 
produti vidades superiores a 20 toneladas de 
matéria seca ou 100 toneladas de matéria verde 
por hectare.
Produto versáti l, que adapta-se facilmente a 
diversos sistemas de produção de forragem e ao 
sistema de integração lavoura-pecuária-fl oresta, 
sendo muito úti l para produção de cobertura 
morta.
Apresenta fácil estabelecimento e rápido cres-
cimento vegetati vo a parti r do vigésimo dia de 
vida, com extraordinária capacidade de rebrota 
e perfi lhamento. Tem alta tolerância a estresses 
hídricos e a temperaturas elevadas. Possui alto 
valor nutriti vo e excelente aceitação pelos ani-
mais.
Adapta-se muito bem a sistemas de pastejo 
rotacionado. A sua palhada é persistente no 
solo, muito adequada para cobertura morta 
em sistemas de planti o direto. Boa tolerância 
às principais doenças foliares, com ênfase na 
maior tolerância ao míldio.
Insti tuição: Embrapa Milho e Sorgo
Local: 8
Mais informações: www.cnpms.embrapa.br



Híbrido BRS 1040 – milho
O híbrido simples de milho BRS 1040, avaliado 
com o nome experimental 1D2305, foi desen-
volvido para lavouras de alto e/ou médio investi -
mento e que apresentam dados históricos de alta 
e/ou média produti vidade.
De acordo com os resultados apresentados, 
o híbrido BRS 1040 apresentou alto potencial 
produti vo, característi ca associada a boas carac-
terísti cas agronômicas. A culti var posicionou-se 
entre as mais produti vas nos agrupamentos de 
ambientes favoráveis e desfavoráveis, de safra e 
safrinha, independente de ser culti vada abaixo 
ou acima de 700 metros de alti tude. Tais carac-
terísti cas são indicadores de boa performance, 
estabilidade e adaptabilidade de produção e 
baixo risco de adoção.
Insti tuição: Embrapa Milho e Sorgo
Local: 8
Mais informações: www.cnpms.embrapa.br

Híbrido BRS Ponta Negra – variedade de 
sorgo forrageiro
O sorgo possui potencial para se desenvolver e 
se expandir em regiões que apresentam risco 
de ocorrência de defi ciência hídrica, distri-
buição irregular de chuvas e altas temperaturas, 
condições que caracterizam o semiárido, que 
ocupa 49% da região Nordeste do Brasil, com 
uma precipitação pluviométrica de 300 a 700 
mm, de distribuição irregular, ocorrendo em um 
período de três a cinco meses, seguido de sete a 
nove meses de seca prolongada.

Para o atendimento à demanda da pecuária 
na região, foram avaliadas culti vares do Ensaio 
Regional do Nordeste (organizado pela Embrapa 
Milho e Sorgo), envolvendo variedades e híbri-
dos oriundos de empresas públicas (Embrapa e 
IPA) e da iniciati va privada. Dentre as culti vares 
avaliadas, foi observada a boa performance, para 
produção de forragem, da variedade BRS Ponta 
Negra (identi fi cada inicialmente com a denomina-
ção 9405101), por apresentar menor porte, maior 
precocidade e boa proporção de panículas na 
massa total, em relação às culti vares disponíveis 
para planti o na região. Essa variedade foi obti da, 
pela Embrapa Milho e Sorgo, a parti r da seleção 
em gerações segregantes de cruzamento, visando 
tolerância à toxicidade de Al e a seca, razões para 
sua inclusão nos ensaios para o Nordeste.
Insti tuição: Embrapa Milho e Sorgo
Local: 8
Mais informações: www.cnpms.embrapa.br

Pastagens

Capim Tangola: gramínea forrageira 
recomendada para solos de baixa 
permeabilidade para recuperação e 
diversifi cação de pastagens
O capim Tangola é um híbrido entre o capim 
Tannergrass (Brachiaria arrecta) e capim Angola 
(Braquiaria muti ca). Foi “descoberto” em 1968 
no norte do estado do Rio de Janeiro. É uma 
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gramínea muito palatável, perene, estolonífera, 
resistente ao pisoteio e de crescimento pros-
trado. Se estabelecimento se dar por meio de 
mudas (estolões) de forma rápida, com exigência 
de média ferti lidade no solo, pode chegar a pro-
duzir 21,3 t/ha. 
Óti ma opção para consórcio com amendoim for-
rageiro cv Belmonte devido a produção de maté-
ria seca chegar a 26 t/ha. Além das característi cas 
nutricionais dessas espécies, que favorecerem o 
aumento na produção animal para ganhos diários 
superiores a 750 g/animal.
Insti tuição: Embrapa Acre
Local: 9
Mais informações: www.cpafac.embrapa.br

Sistema ILP – consórcio de milho safrinha 
com diversos ti pos de forrageiras
O sistema de integração lavoura-pecuária (ILP) in-
tegra os componentes agrícola e pecuário, em ro-
tação, consórcio ou sucessão, na mesma área, em 
um mesmo ano agrícola ou por múlti plos anos.
Este trabalho visa comparar o desenvolvimento 
do milho safrinha, sob sistema de planti o direto, 
consorciado com as forrageiras Brachiaria 
brizantha Piatã, Brachiaria ruziziensis e 
Mandarim, uti lizando-os com a fi nalidade de 
pastejo e melhoria da qualidade do solo, bem como 
demonstrar a vantagem do sistema de integração, 
se comparado ao planti o do milho solteiro.
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 10
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br

Régua de manejo
A principal preocupação do manejo da pasta-
gem consiste em determinar o momento certo 
de entrada e de saída dos animais nos pastos. 
Outro elemento importante do manejo é a 
quanti dade de animais a ser posta no piquete 
(lotação, UA/ha) para evitar o superpastejo ou 
subpastejo. Nos piquetes sob pastejo contí nuo 
a régua de manejo indica o momento de au-
mentar ou reduzir a lotação do pasto. Quando 
o capim ati nge a altura MÁXIMA é hora aumen-
tar o número de animais no piquete. Quando 
chega na altura MÍNIMA deve-se reduzir o 
número de animais no pasto, ou deixá-lo em 
descanso. Isto se deve ao fato que para a pasta-
gem manter a produti vidade é necessário que 
sobrem folhas para que ele rebrote. A taxa de 
lotação mais adequada será aquela que man-
ti ver a pastagem numa altura intermediária 
entre a máxima e a mínima e permiti r sobra de 
pasto para a rebrota. Nos piquetes sob pastejo 
rotacionado a régua de manejo indica o mo-
mento dar entrada aos animais na pastagem e 
o momento de reti rá-los todos. A taxa de lota-
ção mais adequada será aquela que permiti r o 
consumo de toda a forragem entre a ALTURA 
DE ENTRADA e a ALTURA DE SAÍDA num perío-
do de 1 a 7 dias.
Na Dinapec será demostrado o uso da régua de 
manejo. A principal preocupação do manejo da 
pastagem consiste em determinar o momento 
certo de entrada e de saída dos animais nos 
pastos. Outro elemento importante do manejo 



é a quanti dade de animais a ser posta no 
piquete (lotação, UA/ha) para evitar o super-
pastejo ou subpastejo. 
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 1
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br

Métodos e taxas de semeadura de B. 
brizantha e P. maximum
Para um bom estabelecimento da pastagem é 
de fundamental importância que por ocasião da 
semeadura as sementes sejam incorporadas à 
profundidade adequada a cada culti var, como 
também respeitando a quanti dade de sementes 
uti lizadas por unidade de área que é outro fator 
limitante no estabelecimento de pastagens. Pou-
cos são os trabalhos experimentais feitos no sen-
ti do de determinar qual a quanti dade de semen-
tes para cada espécie, nem se conhece o número 
ideal de plantas por unidade de área para que se 
obtenha uma boa cobertura do solo. A germina-
ção das sementes viáveis varia muito em função 
das condições climáti cas e também em função 
da espécie, mas de um modo geral de 20% a 60% 
das sementes viáveis germinam no campo. 
Serão apresentados 2 métodos de incorporação 
– com grade e com rolo com B. brizantha e P. 
maximum; e 3 taxas de semeadura – B. brizantha: 
30, 60, 90; e P. maximum: 100, 200 e 300.
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 36
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br

Conservação ambiental e estí mulo a boas 
práti cas produti vas
O WWF-Brasil é uma organização não gover-
namental brasileira dedicada à conservação 
da natureza com os objeti vos de harmonizar a 
ati vidade humana com a conservação da bio-
diversidade e de promover o uso racional dos 
recursos naturais em benefí cio dos cidadãos de 
hoje e das futuras gerações. Criado em 1996 e 
sediado em Brasília, o WWF-Brasil desenvolve 
projetos em todo o país e integra a Rede WWF, 
a maior rede independente de conservação da 
natureza, com atuação em mais de 100 países 
e o apoio de 5 milhões de pessoas, incluindo 
associados e voluntários.
Na VIII Dinapec – por meio dos programas 
Cerrado e Pantanal, Água Brasil e Agricultura e 
Meio Ambiente –, a ONG ambientalista apre-
sentará suas ações, resultados e projetos em 
desenvolvimento nas áreas de conservação 
ambiental e de estí mulo a boas práti cas produ-
ti vas. Entre eles, o projeto desenvolvido com a 
pecuária orgânica certi fi cada, o apoio à realiza-
ção de estudos e a disseminação de boas práti -
cas produti vas, relacionadas principalmente à 
conservação de água e solo. Parceiros estraté-
gicos também parti ciparão do evento e serão 
distribuídas publicações.
Insti tuição: WWF-Brasil
Local: 36
Mais informações: www.wwf.org.br
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Métodos de estabelecimento de Brachiaria 
humidicola: culti vares BRS Tupi, Comum e 
Lhanero
Serão apresentadas informações referentes ao esta-
belecimento de pastagens, com ênfase nos aspectos 
de profundidade e métodos de semeadura de di-
versas forrageiras. Diversos métodos de estabeleci-
mento de Brachiaria humidicola culti vares BRS Tupi, 
Comum e Lhanero (Dictyoneura) poderão ser obser-
vados a campo.
A BRS Tupi é uma excelente opção para a diversi-
fi cação de pastagens em solos de baixa a média 
ferti lidade e sujeitos ao alagamento temporário. 
Nas avaliações agronômicas e morfológicas, a BRS 
Tupi destacou-se por sua produti vidade, vigor, ra-
pidez de estabelecimento e boa distribuição de 
produção ao longo do ano quando comparada a 
comum. O estabelecimento é mais rápido que as 
demais culti vares de B. humidicola. Essas foram 
estabelecidas em três métodos de semeadura, a 
lanço com compactação com rolo, a lanço com 
incorporação com grade niveladora e semeadura 
em sulcos espaçados de 50 cm. 
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 33
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br 

Manejo de pastagens em sistema 
rotacionado
Na região dos cerrados, onde se dá a maior 
parte da produção de carne no Brasil, existem 
dois entraves a serem superados: a baixa 

fertilidade dos solos que limitam a escolha 
das forrageiras e o período seco e frio do ano 
que reduzem a oferta de alimentos a pasto. 
O sistema proposto combina 1/4 da área com 
adubação pesada e cultivo de espécies de alta 
produtividade no verão para uso sob pastejo 
rotacionado (tanzânia e mombaça). Os outros 
3/4 são cultivados com espécies mais adap-
tadas ao solos de cerrado (braquiárias) e que 
são utilizadas sob pastejo contínuo e sob a 
forma de feno-em-pé. O sistema contempla 
também a suplementação a pasto de maio a 
outubro com o objetivo de manter o ganho de 
peso diário em torno de 800g /cab/dia duran-
te todo o ano.
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 33
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br

Nutrição e manejo do rebanho

Suplementação para bezerros “creep 
feeding” – como, quando e por que 
uti lizar
O “creep feeding” é uma práti ca de suplementação 
alimentar de bezerros uti lizada durante o período 
do nascimento ao desmame para corrigir possíveis 
defi ciências de nutrientes (proteína, energia e mi-
nerais) e auxiliar o desenvolvimento rumenal. Os 
objeti vos desta suplementação são aumentar a taxa 
de aproveitamento da forragem ingerida e conse-



quentemente do ganho de peso dos bezerros.
Nessa estação tecnológica serão apresentadas 
instalações de cocho e discuti das as normas de 
manejo e os benefí cios do uso da suplementação 
do ti po “creep feeding”
Insti tuição: Tortuga – Companhia Zootécnica 
Agrária
Local: 35
Mais informações: www.tortuga.com.br 

Normas de manejo nutricional do 
confi namento de bovinos de corte
O confinamento de bovinos de corte é uma 
prática de manejo zootécnico de engorda de 
bovinos adotada principalmente na estação 
seca do ano, possibilitando, desta forma, 
a obtenção de elevados ganhos de peso e 
reduzindo a idade de abate dos animais. Os 
objetivos do confinamento incluem aumento 
da produção de arrobas na propriedade, 
liberação de áreas de pastagens para outras 
categorias animais, maior giro de capital e 
produção de carne em escala e de melhor 
qualidade. Nesta estação tecnológica serão 
apresentadas as principais normas de manejo 
nutricional do confinamento de bovinos de 
corte.
Insti tuição: Tortuga – Companhia Zootécnica 
Agrária
Local: 34
Mais informações: www.tortuga.com.br 

Invernada
O Invernada é um sistema avançado de apoio 
ao planejamento de produção de bovinos de 
corte. Incorpora um banco de dados de clima 
e alimentos, e o que há de mais moderno para 
a simulação do crescimento de pastagens, do 
pastejo e do crescimento de animais. Além 
disso, permite formular dietas com várias 
opções de otimização e dispõe de ferramentas 
auxiliares que permitem analisar o sistema de 
produção e comparar cenários. O endereço 
para acesso é http://www.invernada.cnptia.
embrapa.br.
Insti tuição: Embrapa Informáti ca Agropecuária
Local: 11
Mais informações: www.cnpti a.embrapa.br

Controle parasitário em bovinos de corte
Os parasitos de bovinos tem papel fundamen-
tal no desempenho dos animais. Sabemos que 
animais parasitados tem menor ganho de peso, 
taxa de prenhez e produção de leite. Por outro 
lado existem muitos produtos disponíveis no 
mercado. Entretanto a maior difi culdade é de-
cidir qual produto e quando uti lizar. Pensando 
nisso os pesquisadores da Embrapa pensaram 
em métodos de controle que facilitem os 
produtores a tomar a decisão mais correta e 
com menores chances de errar. Estes tratamen-
tos chamados de “controle táti co” e “controle 
estratégico”.  Podemos aplicar os mesmos 
conceitos básicos para vários ti pos de parasito-
ses tais como aquelas provocadas por vermes, 
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moscas e carrapatos. Neste senti do são apre-
sentados os conceitos e defi nições uti lizados no 
controle táti co / estratégico dos parasitas para 
que o produtor possa fazer uso desta ferramen-
ta e melhorar o desempenho de seus animais. 
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 19
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br

Como reduzir o impacto ambiental e 
aumentar a rentabilidade da produção 
de carne pela nutrição animal 
Dos pontos relevantes envolvendo o impacto 
ambiental da pecuária brasileira, a emissão de 
gases de efeito estufa (GEE) tem merecido des-
taque, uma vez que a produção de carne bovina 
é considerada uma das principais fontes de GEE 
da agricultura brasileira. Desconsiderar a neces-
sidade de reduzir as emissões aumenta a chance 
de ocorrência de cenários catastrófi cos das mu-
danças climáti cas globais e, portanto, há neces-
sidade crescente de iniciati vas de miti gação das 
emissões de GEE. No contexto da nutrição de bo-
vinos, o novo desafi o é não mais apenas agregar 
produti vidade, rentabilidade e qualidade, mas 
também sustentabilidade ambiental à pecuária 
nacional. Mas, é possível ao pecuarista contribuir 
para saciar o mundo com proteína animal e, ao 
mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental da 
ati vidade? Puxar o freio ou soltar as rédeas? A Es-
tação Tecnológica do Grupo de Nutrição Animal 
no VIII Dinapec irá demonstrar como tecnologias 
de terminação em confi namento e suplementa-

ção a pasto podem ajudar a resolver esse dilema 
através do aumento da efi ciência do setor.
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 21
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br

Controle estratégico de carrapatos
O carrapato-do-boi  (Rhipicephalus Boophilus 
microplus) é um parasita que causa grandes 
prejuízos à exploração da pecuária nacional, 
esses prejuízos vão desde  o desconforto e irri-
tação causados nas grandes infestações, que le-
vam à diminuição da taxa de conversão de carne 
ou leite, transmissão de agentes patogênicos, 
como Anaplasma e Babesia, responsáveis pela 
(TPB) Tristeza Parasitária Bovina e lesões no 
couro. Uma forma de controle do carrapato é a 
uti lização de carrapati cidas, porém o uso ina-
dequado desses produtos tem levado ao surgi-
mento da resistência em população e de car-
rapatos, e a preocupação mais frequente entre 
os produtores, preocupados com os prejuízos 
causados, é saber qual o carrapati cida reco-
mendado para o seu rebanho. É importante que 
todos saibam que a resposta a esta pergunta só 
pode ser obti da por meio de testes específi cos. 
Além do produtor fazer uso do carrapati cida 
recomendado para sua propriedade é preciso 
aplicá-lo de maneira estratégica para obter me-
lhores resultados.
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 20
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br



Prevenção e controle de verminoses 
gastrintesti nais em bovinos via nutrição
Um dos maiores problemas do rebanho bo-
vino nacional e que ati nge qualquer sistema 
de produção é a verminose, responsável 
por grande parcela de prejuízo na ati vidade 
pecuária. 
Normalmente, as infecções causadas por ver-
mes ocasionam a redução  do consumo alimen-
tar, capacidade de digestão e absorção de nutri-
entes, redução no ganho de peso, na produção 
leiteira  e no escore corporal,  danos na quali-
dade da carcaça, no desempenho reproduti vo 
e no sistema imune, ocasionando anemia e 
diarreia, nas quais a intensidade do quadro é 
infl uenciada pelo grau de infecção, podendo 
levar os animais à morte.
O controle de parasitas ao longo dos anos foi 
realizado através do uso de diversas substân-
cias que, se um dia ti veram efi cácia incontes-
tável e que hoje,  sofrem com as consequências 
de seu uso indiscriminado e intensivo, o que 
determinou  à seleção de populações de hel-
mintos com resistência aos diferentes grupos 
químicos uti lizados no tratamento dos animais.
A Champion Saúde Animal apresentará 
soluções seguras e efi cientes para o controle 
efi caz dessa parasitose, sem manejo excessivo, 
resíduos e resistência.
Insti tuição: Champion
Local: 37
Mais informações: www.champion.ind.br

BPA e Tecnologias Gerenciais

Boas Práti cas Agropecuárias – bovinos de 
corte (BPA)
O programa Boas Práti cas Agropecuárias – Bovi-
nos de Corte (BPA) refere-se a um conjunto de 
normas e de procedimentos a serem observados 
pelos produtores rurais. O objeti vo do programa 
é tornar tormar a produção mais rentável e 
competi ti va e garanti r ao mercado consumidor 
a oferta de alimentos seguros, provenientes de 
sistemas de produção ambientalmente cor-
retos, socialmente justos e econômicamente 
viáveis (sustentáveis). A Embrapa e as enti dades 
parceiras vêm desenvolvendo ações de consci-
enti zação dos produtores e de capacitação de 
multi plicadores em protocolos de controle de 
qualidade para que estes tomem conhecimento 
do programa. Os técnicos, especializados em 
assistência técnica rural, identi fi cam os pon-
tos que necessitam de melhorias e auxiliam os 
produtores na correção das não conformidades 
observadas, de modo a atender os requisitos do 
programa BPA.
O produtor rural que adotar as Boas Práti cas 
Agropecuárias poderá identi fi car e controlar os 
diversos fatores que infl uenciam a produção, 
além de contribuir para o aumento do 
desfrute do rebanho e para a redução das 
perdas. Isso resulta em sistemas de produção 
mais competi ti vos, mediante a consolidação 
do mercado interno e a ampliação das 
possibilidades de conquista de novos mercados 
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que valorizam a carne e o couro de alta 
qualidade. O conteúdo do manual de Boas 
Práti cas Agropecuárias – Bovinos de Corte 
(BPA) e da sua respecti va lista de verifi cação 
contém os principais pontos que devem ser 
observados pelos produtores rurais, de modo 
a garanti r a rentabilidade e a competi ti vidade 
dos sistemas produti vos, tais como: gestão da 
propriedade rural; função social do imóvel rural; 
gestão dos recursos humanos; gestão ambiental; 
instalações rurais; manejo pré-abate; bem-estar 
animal; pastagens; suplementação alimentar; 
identi fi cação animal; controle sanitário; e 
manejo reproduti vo.
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte (coordena-
ção nacional), Embrapa Pecuária Sudeste, Em-
brapa Amazônia Oriental, Embrapa Semiárido, 
Embrapa Pecuária Sul, Embrapa Agrossilvipasto-
ril, Embrapa Rondônia e Senar Bahia
Local: 12
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br

SAEBov – Sistema de Análise Espacial 
para Tomada de Decisão Estratégica na 
Cadeia de Carne Bovina
O SAEBov é um sistema de monitoramento da 
bovinocultura de corte e das suas relações com 
outros componentes da cadeia da carne bovina, 
em todo o território nacional.
O sistema reúne dados históricos sobre o re-
banho bovino, os frigorífi cos, a malha rodoviária, 
ferroviária e hidroviária, entrepostos e portos, 

possibilitando a visualização e análise no espaço 
geográfi co e ao longo do tempo. Assim, auxilia 
a tomada de decisão estratégica na cadeia da 
carne bovina e na defi nição de políti cas públicas 
para o setor.
No sistema é possível, por exemplo, relacionar e 
identi fi car quais são os municípios maiores produ-
tores de bovinos, onde estão e de que ti po são os 
frigorífi cos cadastrados no Ministério da Agri-
cultura, quais são as principais rotas de acesso a 
esses municípios e se existe algum programa de 
infraestrutura que trará benefí cios para o setor. 
São consideradas as vias de fornecimento de insu-
mos e de escoamento da produção.
Entender essas relações é estratégico e ajuda 
o nosso país a se consolidar como potência no 
agronegócio mundial.
Insti tuição: Embrapa Gestão Territorial
Local: 25
Mais informações: www.sgte.embrapa.br

Boas Práti cas de Fabricação – BPF
As Boas Práti cas de Fabricação – BPF são exigên-
cias necessárias para que os alimentos fabri-
cados em suas empresas sejam considerados 
seguros e inócuos ao consumidor, que evitam 
a deterioração prematura de alimentos proces-
sados, fatores relacionados e com repercussões 
na saúde humana, além de conscienti zá-los no 
asseguramento da qualidade dos produtos ao 
longo de toda a cadeia produti va.
São abordadas algumas defi nições:  Legisla-
ção perti nente;  Perigos alimentares;  Higiene 



pessoal, higiene das instalações fabris, dos 
equipamentos e dos utensílios; Procedimentos 
operacionais padronizados / procedimentos 
padronizados higiênico operacionais; Documen-
tação e registros; Controle integrado de pragas 
e vetores.
Insti tuição: Embrapa Agroindústria de Alimentos
Local: 26
Mais informações: www.ctaa.embrapa.br

SOMABRASIL: Sistema de Observação e 
Monitoramento da Agricultura no Brasil
O SOMABRASIL tem por objeti vo organizar, in-
tegrar e disponibilizar bases de dados geoespa-
ciais via WEB, por meio de ferramentas de 
análises espacialmente explícitas e de visualiza-
ção dinâmica, contribuindo para o entendimen-
to das mudanças de uso e cobertura da terra. A 
interface WebGIS permite ao usuário interagir 
com as bases de dados por meio de consultas 
básicas e avançadas para gerar informações 
úteis a zoneamentos, monitoramentos da 
dinâmica espacial da agropecuária, prioridades 
para a pesquisa e as políti cas públicas.
Nesse sistema encontram-se organizados e 
integrados dados censitários e informações 
geradas a parti r de imagens de satélite em uma 
base única para todo o Brasil, e que tenham re-
lação com a produção agrícola. O SOMABRASIL 
é um site interati vo onde o usuário gera con-
sultas de dados sobre agropecuária e os resul-
tados são mostrados na forma de mapas. Então 
é possível identi fi car rapidamente os maiores 

produtores de uma determinada cultura, a 
evolução ao longo do tempo, dentre outras 
aplicações.
Insti tuição: Embrapa Monitoramento por Satélite
Local: 29
Mais informações: www.cnpm.embrapa.br

Identi fi cação eletrônica de peixes
Apresentada por profi ssionais da Embrapa Pesca 
e Aquicultura, sediada em Palmas (TO), essa 
tecnologia consiste na inserção de um dispositi vo 
eletrônico, chamado de tag, sob a pele do peixe. 
Trata-se de uma pequena cápsula que contém um 
número registrado eletronicamente e lido quando 
um leitor digital, ou escâner, é passado sobre o 
animal. Cada peixe recebe um número único de 
modo a ser identi fi cado no meio do plantel.
Esse é o primeiro passo para o manejo da criação 
baseado no perfi l genéti co dos animais. Depois de 
identi fi cado com o tag, o peixe tem uma amostra 
de tecido, geralmente a nadadeira da cauda, reti -
rada para análise de DNA.
Com essa análise, é possível traçar o grau de 
parentesco entre os peixes do plantel e assim 
evitar cruzamentos consanguíneos. Também será 
possível selecionar os melhores perfi s genéti cos 
das matrizes escolhidas para cruzamentos. 
Os processos de domesti cação da maioria dos 
sistemas de culti vo de animais levam à perda 
natural de variabilidade genéti cas dos estoques. 
Na piscicultura brasileira existe a tendência de os 
plantéis de matrizes serem formados por peixes 
que possuem alto grau de parentesco. 
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Isso representa um problema para o criador, pois 
em acasalamentos de animais aparentados há 
um risco maior de nascerem descendentes com 
problemas genéti cos. Como consequência, há 
perda de qualidade zootécnica como baixa taxa de 
sobrevivência, maior suscepti bilidade às doenças, 
deformidades na coluna vertebral, má formação e 
diminuição da taxa de crescimento.
Outra grande vantagem dos tags é permiti r o ras-
treamento e a certi fi cação de origem do produto, 
que possibilita o controle do início ao fi m da 
cadeia produti va. 
Insti tuição: Embrapa Pesca e Aquicultura
Local: 17
Mais informações: www.cnpasa.sede.embrapa.br

Pecuária de precisão
O “Mangueiro Digital” é um laboratório para 
manejo de bovinos equipado com ferramentas 
eletrônicas de hardware e soft ware que possibili-
tam a identi fi cação eletrônica por RFID, controle 
da produção e rastreamento dos rebanhos.
Contém leitores de radiofrequência, balanças 
eletrônicas, teclado do peão, soft ware específi co 
para controle da produção e interface com Web. 
A energia uti lizada também pode ser solar.
Essa tecnologia permite o controle individual 
e total de um rebanho, onde os animais são 
identi fi cados pelo uso de chips eletrônicos. Uma 
vez identi fi cados, os animais passam pela balança 
eletrônica “de passagem” e os dados são enviados, 
em tempo real, ao computador. Todos os 
procedimentos de manejo podem ser controlados 
eletronicamente, a exemplo de vacinas. Os dados 

podem ser anotados, no mangueiro e em campo, 
com o uso do teclado do peão, que é feito de pano 
e substi tui o teclado do computador.
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 18
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br

FOA Agronegócios
Há mais de 20 anos, a FOA dedica seus 
conhecimentos técnicos e cientí fi cos à 
melhoria da produção agropecuária, visando ao 
desenvolvimento econômico, social e humano.
Com os pés no presente, gerando trabalho e 
renda, e um olhar voltado para o futuro, preser-
vando os recursos naturais, os profi ssionais da 
FOA atendem as necessidades específi cas de 
cada cliente, encontrando soluções apropriadas e 
alinhadas  com os objeti vos a serem alcançados.
Com uma equipe multi disciplinar, formada por  
engenheiros agrônomos e fl orestais, médicos 
veterinários, biólogos, geógrafos - especialistas 
em geoprocessamento e irrigação, topógrafos, 
técnicos agrícolas, administradores, entre outros 
especialistas em diversas áreas do agronegócio,  
a FOA desenvolve pesquisas e implanta ações 
que geram aumento na produti vidade, quali-
dade e competi ti vidade  de grandes, médios e 
pequenos produtores e de diversos segmentos, 
sejam da esfera governamental, ONGs e iniciati va 
privada, no Brasil e no exterior.
Insti tuição: FOA Agronegócios
Local: 30
Mais informações: www.foaagro.com.br



Controle dos danos causados ao bambu 
pela broca Dinoderus minutus
O bambu é considerado recurso natural total-
mente renovável, que pode ser usado como 
alternati va às necessidades humanas, devido 
a sua versati lidade e suas característi cas de 
adaptabilidade. Oferece alto nível de qualidade 
e baixo custo econômico quando uti lizado na 
construção civil. Entretanto, apesar destas 
vantagens, graves problemas foram identi fi ca-
dos pelos uti lizadores quanto à conservação do 
bambu devido a sua vulnerabilidade ao ataque 
de insetos. Em condições de armazenamento o 
inseto caruncho do bambu Dinoderus minutus 
se caracteriza como principal praga. O ataque 
ocorre após o corte e em poucos meses os 
colmos são reduzidos a pó. A sua durabilidade é 
variável dependendo da espécie, tratamento e 
idade, porém, exige diversos cuidados, em espe-
cial para proteção contra o ataque de pragas.
Embora haja entre os uti lizadores muitas fórmu-
las de proteção para o bambu (corte em perío-
dos específi cos, uso de inibidores e procedi-
mentos de impregnação), elas se consti tuem em 
observações e experiência pessoal sem compro-
vação cientí fi ca. Em parte a razão desta falta de 
procedimentos práti cos é resultado de falta de 
conhecimento básico sobre o inseto e sobre a 
matéria-prima bambu.  
Um projeto fi nanciado pelo CNPq permiti u dar 
inicio a pesquisa que conti nua como parte de 
um Doutorado envolvendo uma equipe multi -
disciplinar de pesquisadores e estudantes de 

ensinos médio e superior. O objeti vo do projeto 
é buscar conhecimentos específi cos do compor-
tamento do caruncho do bambu usando para 
isso uma série complexa de experimentos que 
compreenderão desde a captura até formas de 
combates deste inseto comparando produtos co-
merciais com efeito de extratos vegetais naturais. 
Para conseguir resultados confi áveis é 
necessário observar os insetos, que medem 
alguns milímetros, o tempo todo. Sobre o 
comportamento do caruncho bem estabelecido 
será possível estabelecer os meios de controle 
mais efi cientes. Para contornar o fato de que 
é custosa e tediosa a observação manual dos 
insetos foi uti lizada como ferramenta a visão 
computacional, capaz de registrar os menores 
movimentos dos carunchos. Os registros vêm 
sendo realizados com vídeo de uma câmara 
de vigilância, que consegue fi lmar no escuro 
interruptamente por 24 horas.
Insti tuição: Universidade Católica Dom Bosco
Local: 33
Mais informações: www.ucdb.br

Soft ware CORIU – classifi cação automáti ca 
de defeitos em couros bovinos
A classifi cação, com base na inspeção visual 
e detecção de problemas como marcações a 
ferro, cortes e cicatrizes de carrapato, entre 
outros, é uma fase importante no processa-
mento do couro bovino. A automati zação desse 
processo, uti lizando técnicas de processamento 
digital de imagens, pode torná-lo mais preciso, 
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menos subjeti vo, menos sujeito a falhas e mais 
uniforme. Este projeto gerou um protóti po de 
um sistema computacional capaz de detec-
tar imperfeições no couro a parti r de imagens 
capturadas por uma câmera digital e de realizar 
a classifi cação deste couro sem intervenção hu-
mana direta. Um futuro produto derivado deste 
protóti po terá grande potencial de impacto na 
cadeia produti va do couro, pois poderá permiti r 
o aumento da qualidade do couro produzido 
no estado através de um sistema de remunera-
ção não linear que induza a implementação de 
procedimentos que reduzam o surgimento de 
imperfeições no couro bovino.
Insti tuição: Universidade Católica Dom Bosco
Local: 33
Mais informações: www.ucdb.br

Tribômetro - projeto e construção 
usando extensômetros para análise de 
biolubrifi cantes
Com o advento de novas políti cas de 
desenvolvimento sustentável, é essencial a 
pesquisa de lubrifi cantes menos agressores a 
natureza, os quais podem ser representados 
pelos biolubrifi cantes, que podem ser 
representados pelos óleos vegetais. Com 
isso, observa-se que há um grande número 
de óleos extraídos dos frutos do cerrado 
sul-mato-grossense que ainda não foram 
investi gados em termos de sua potencialidade 
com biolubrifi cantes. Uma forma de investi gar 
tal potencial é por meio de um equipamento 

denominado tribômetro, o qual permite a 
medição do coefi ciente de atrito em diferentes 
condições de trabalho. Este equipamento tem 
sido desenvolvido na UCDB com professores e 
acadêmicos dos cursos de Engenharia Mecânica 
e Mecatrônica. Visto que o objeti vo é avaliar 
potenciais biolubrifi cantes, pesquisadores 
do Programa de Mestrado em Biotecnologia 
também tem auxiliado neste projeto, por meio 
da extração e da caracterização fí sico-química 
de tais óleos. Novas aplicações dos óleos de tais 
frutos podem implicar em um forte impacto na 
cadeia produti va dos mesmos, alterando toda 
uma dinâmica socioeconômica do Estado de 
Mato Grosso do Sul. Há uma perspecti va muito 
positi va no estudo destes novos biolubrifi cantes, 
cujas aplicações abrangem várias áreas, desde a 
industrial até a médica.
Insti tuição: Universidade Católica Dom Bosco
Local: 33
Mais informações: www.ucdb.br

Melhoramento animal e reprodução

Programa Geneplus
O Geneplus é um programa de melhoramento ge-
néti co animal criado para melhor assessorar os 
produtores de bovinos de corte. É composto por 
um soft ware que facilita o gerenciamento de infor-
mações provenientes do campo gerando relatórios 
em cada uma das fases de exploração da ati vida-
de. Esse soft ware possibilita a formação de banco 



de dados adequados a análises genéti cas para o 
produtor, que fornecerão os instrumentos neces-
sários ao melhoramento genéti co do seu rebanho.
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 30
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br

Ferramentas de seleção
Após breve histórico do programa de avaliações 
genéti cas na Embrapa, desde a origem ao 
lançamento dos Sumários Nacionais de Touros, 
será feita uma apresentação mais detalhada do 
Programa de Melhoramento de Gado de Corte 
– Geneplus, com apresentação das principais 
ferramentas de seleção à disposição do criador. 
Animais do Rebanho Nelore PO da Embrapa,  e 
de rebanhos assisti dos pelo Geneplus, também 
estarão à mostra.
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 16
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br 

Raças taurinas adaptadas e cruzamentos
Cruzamento é o acasalamento de animais de ra-
ças disti ntas. Quando realizado de forma planeja-
da, permite uti lizar a combinação das caracterís-
ti cas desejáveis de cada uma das raças e o vigor 
híbrido do animal cruzado para explorar melhor 
os recursos disponíveis no sistema de produção e 
produzir com maior qualidade e efi ciência. 
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte
Local: 15
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br

Raças taurinas adaptadas
São raças taurinas que na sua formação tive-
ram o desafio do ambiente para desenvolver 
características que lhes conferem certo grau de 
adaptação às condições tropicais. Dentre elas, 
temos as raças crioulas brasileiras, oriundas do 
gado trazido pelos colonizadores e selecionadas 
por centenas de anos de criação nas condições 
brasileiras, como o Caracu, e raças importa-
das que foram desenvolvidas em regiões onde 
adaptação também é um quesito importante 
para a produção do animal, como o Senepol e 
o Bonsmara. O interesse nessas raças está liga-
do a viabilidade de seu uso no cruzamento em 
monta natural à pasto, bem como a produção 
de animais com maior percentagem de genes 
taurinos, o que lhes confere maior maciez de 
carne, mas com adequado nível de adaptação 
e produtividade para criação no Brasil Central 
Pecuário.

Cruzamento simples
É o primeiro ti po de cruzamento onde touros de 
uma raça são acasalados com vacas de uma ou-
tra. Nas regiões tropicais e subtropicais do Brasil, 
normalmente, a vaca disponível é a Nelore ou 
outra matriz de base fortemente zebuína que é 
acasalada com touros de raças taurinas, sintéti -
cas ou outras raças zebuínas. Quando raças tau-
rinas europeias são uti lizadas, o manejo requer 
emprego de inseminação ou condições de ma-
nejo muito controladas, devido à falta de adap-
tação dos touros europeus. Nesse senti do, para 
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uso em monta natural é mais efi ciente o empre-
go de touros das raças taurinas adaptadas, sinté-
ti cas (Brangus, Braford, Canchim, Simbrasil, etc.) 
e zebuínas (Brahman, Guzerá, Tabapuã).

Three-cross
Three-cross, ou cruzamento triplo, é um ti po de 
cruzamento que envolve três raças, onde matri-
zes conhecidas como meio-sangue ou F1, oriun-
das do cruzamento simples, são acasaladas com 
touros de uma terceira raça. Normalmente, é em-
pregado quando se quer explorar a precocidade 
sexual, ferti lidade e grande habilidade materna 
dessas fêmeas cruzadas. As fêmeas cruzadas mais 
uti lizadas são aquelas oriundas do cruzamento 
de matrizes zebuínas com touros de raças tauri-
nas britânicas (Angus e Hereford). Em geral, são 
abati dos machos e fêmeas oriundos deste cruza-
mento, por isso ele é chamado de terminal, sen-
do que a terceira raça uti lizada é denominada de 
raça terminal. Essa terceira raça é normalmente 
escolhida dentre as raças de grande porte como 
as europeias conti nentais (Charolês, Simental, Li-
mousin, Pardo-Suíço, etc.) ou sintéti cas de base 
conti nental (Canchim, Simbrasil), mas isso de-
penderá em grande parte do sistema de produ-
ção e do mercado que se quer atender.

Reprodução animal – programando a 
estação de monta
A produti vidade em fazendas de gado de corte 
está diretamente relacionada com a produção 
de bezerros. Quanto mais bezerros são produ-

zidos, mais animais serão abati dos. Além disso, 
lotes homogêneos de animais para o abate 
são extremamente interessantes, por facilitar 
a comercialização desses animais. Outro fa-
tor importante a ser considerado é que lotes 
homogêneos de animais têm necessidades de 
manejo semelhantes, o que também torna o 
gerenciamento e organização da propriedade 
mais simples, a mão de obra pode ser melhor 
uti lizada. Assim, organizar o manejo reprodu-
ti vo com a implantação de estação de monta 
é uma das estratégias a ser considerada para 
uma propriedade de gado de corte. Para tanto, 
quais as preocupações que o produtor e o 
técnico devem ter? Quais cuidados precisam 
ser tomados com as fêmeas antes e durante 
esse período? E em relação aos machos, quais 
aspectos devem ser observados e controlados? 
Qual período mais adequado para realizar a 
estação de monta? Enfi m, a estação de monta, 
sua implantação e organização, assim como 
sua duração são pontos que devem ser obser-
vados e discuti dos. Existem muitas estratégias 
de manejo que podem ser uti lizadas, além de 
diferentes biotecnologias reproduti vas que 
podem ser aplicadas, cada uma com objeti vos 
e necessidades diferentes. Se bem estruturada 
e organizada a estação de monta pode ser 
uma importante aliada na busca pela maior 
produti vidade e rentabilidade. Mesmo após a 
introdução da estação de monta, todo ano o 
produtor e o técnico precisam se preocupar em 
organizar a próxima estação reproduti va. É um 



trabalho contí nuo e que deve ser revisado todo 
ano, sempre buscando organizar e melhorar 
os índices de produti vidade, a fi m de elevar a 
produti vidade e o lucro. 
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte e Embrapa 
Pantanal
Local: 14
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br e 
www.cpap.embrapa.br

Produção leiteira

Gerenciamento de propriedades 
leiteiras/ Kit Embrapa de Ordenha
A evolução da ati vidade leiteira da década de 70 
para os anos 2000 exigiu que o produtor/gerente 
prati casse um olhar amplo envolvendo produção, 
custo, qualidade do leite, mercado, políti ca, meio 
ambiente e gente. Ainda que diante de muitos 
temas, levantamentos feitos com profi ssionais 
do setor leiteiro mostram que o gerenciamento 
da propriedade é um ponto críti co da ati vidade. 
Muitas propriedades não fazem anotações 
básicas como produção de leite total, produção 
por vaca, período de lactação, consumo de 
concentrado, despesas e receitas. Estas e outras 
informações podem indicar onde estão os maio-
res custos e onde estão as oportunidades para 
aumentar o lucro, dentro e fora da propriedade. 
Em relação ao ambiente de trabalho é preciso 
considerar assistência técnica, o envolvimento 
da família do produtor e a parti cipação em as-

sociações e cooperati vas. Todo este conjunto de 
elementos é fundamental para entender onde 
agir e como planejar os próximos passos da pro-
priedade leiteira.
A produção de alimento seguro é fundamental 
quando se pensa em saúde pública. A contami-
nação microbiana do leite é um dos principais 
problemas enfrentados pelos órgãos de saúde 
em relação a este alimento. O Kit Embrapa de 
Ordenha Manual vem para adequar o pequeno 
produtor às novas normas de qualidade de leite 
exigidas pelo mercado e sancionadas pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Este Kit é composto de equipamentos e materi-
ais, que pode ser montado pelo próprio produ-
tor com objetos encontrados no comércio local, 
como corda, balde, cloro, papel toalha, caneca de 
fundo escuro, dentre outros. A pesquisa mostrou 
que o uso deste Kit permiti u a indústria e o 
consumidor fi nal um acesso a um alimento mais 
saudável. Ações para a melhoria da qualidade do 
leite benefi ciam também o homem do campo. 
Este benefí cio ocorre pelo consumo familiar de 
um melhor alimento e pela oferta de um produto 
mais valorizado ao mercado. Com um produto de 
melhor qualidade o produtor tem maior facili-
dade de vender seu produto e também obter 
maior preço pelo leite produzido na sua proprie-
dade. Ao fi nal das contas o produtor tem melhor 
mercado e maior lucro.
Insti tuição: Embrapa Gado de Leite
Local: 6
Mais informações: www.cnpgl.embrapa.br
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Biosul
O surgimento da Biosul – Associação dos Produ-
tores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul –, 
em dezembro de 2008, refl ete o aumento de 
importância do Estado no cenário nacional da 
cana-de-açúcar e seus derivados. Resultado da 
junção de três sindicatos, tem como característi -
cas a gestão profi ssional e associati va e sua cria-
ção coincidiu com o momento de expansão do 
setor. Toda a produção de cana moída do MS está 
ligada à Biosul, que conta com 24 associadas, 20 
unidades de operação, 4 em fase de implantação.
Insti tuição: Biosul
Local: 27
Mais informações: www.biosulms.com.br

Produção intensiva de leite a pasto
O uso de pastagens de gramíneas forrageiras 
tropicais é a base de uma pecuária leiteira 
sustentável. Como a alimentação dos bovinos 
infl uencia diretamente o custo de produção, 
torna-se necessário o uso de um alimento volu-
moso que tenha boa qualidade de nutrientes e 
alta produção de matéria seca/ha/ano. A amplia-
ção do uso das pastagens para o maior tempo 
possível ao longo do ano permite uma redução 
expressiva nos custos de produção e, conse-
quentemente, o aumento da margem de lucro 
do produtor.
A irrigação é uma das alternati vas, não para elimi-
nar a estacionalidade de produção, mas para am-
pliar o tempo de uti lização das pastagens ao longo 
do ano, além de permiti r o uso de sobressemea-

dura de aveia ou de azevém na época seca do ano. 
Junto a estes fatores, é fundamental que sejam 
providenciadas condições ambientais para que os 
animais produzam com menor nível de estresse.
Os animais devem permanecer em ambientes 
agradáveis, com sombreamento nas áreas de 
descanso; os corredores de acesso devem ser 
amplos e livres de paus, pedras ou qualquer 
outro ti po de material que possa lhes causar 
danos; ter fácil acesso a água de qualidade e na 
quanti dade sufi ciente, além de cochos para a 
alimentação. As vacas em lactação não devem 
percorrer grandes distâncias entre o local de 
alimentação e a sala de ordenha. Desta maneira, 
pode-se ati ngir altas produções de leite de quali-
dade.
Insti tuição: Embrapa Pecuária Sudeste
Local: 3
Mais informações: www.cnpse.embrapa.br

Casinha tropical de bezerros
A criação de bezerros é um dos itens mais 
importantes e onerosos de um sistema de 
produção de leite. A criação dos animais 
em casinhas é amplamente uti lizada para se 
aumentar a efi ciência da criação dessa categoria 
animal. Tais casinhas foram adaptadas para 
as regiões do Brasil onde a temperatura e a 
umidade são elevadas. A tecnologia é composta 
de uma casinha tropical, feita de barras 
metálicas e cobertura de PVC com um forro 
especial, usado como isolante térmico. Ela tem 
suporte para o balde de água e de ração. Além 



disso, é necessário o uso de uma corrente, 
uma estaca metálica bem fi xada ao solo, um 
destorcedor e uma coleira para o bezerro. O 
bezerro é colocado na casinha 24 horas após o 
nascimento, preso à coleira. Ele recebe o leite 
na mamadeira ou no balde e ração a parti r do 
3° dia de vida. A tecnologia apresenta como 
vantagens o maior controle sobre os bezerros, 
redução da transmissão de doenças entre os 
bezerros, diminuição da incidência de masti te 
em novilhas, maior ganho de peso dos animais 
e possibilita que o produtor desmame o bezerro 
com o dobro de seu peso ao nascimento aos 60 
dias de idade, quando o animal já estará pronto 
para aproveitar os nutrientes da pastagem, que 
deve ser de boa qualidade.
Insti tuição: Embrapa Rondônia
Local: 7
Mais informações: www.cpafro.embrapa.br

Produção de feno com secador solar
A produção de leite é a principal fonte de renda 
dos agricutores familiares do MS. O principal fator 
limitante à essa ati vidade no estado é a falta de 
alimento para os rebanhos na época da esti agem. 
A Embrapa Pantanal desenvolve pesquisas sobre 
alimentação alternati va do gado leiteiro na estação 
seca, com a produção de feno de diversas espé-
cies com alto teor de proteína como a leucena, o 
guandu, a moringa, a bocaiúva e a parte aérea de 
mandioca. É uma práti ca simples e de baixo custo, 
adaptada às condições da agricultura familiar. 
Moringa (Moringa oleifera) espécie arbórea da 

família da Moringaceae, originária da índia. Nela 
tudo é aproveitável: as folhas, ricas em betaca-
roteno, vitamina C, proteínas, ferro e potássio, e 
as raízes servem como alimento. Já as sementes 
produzem óleo e quando trituradas servem para 
o tratamento de água.
Insti tuição: Embrapa Pantanal
Local: 4
Mais informações: www.cpap.embrapa.br

Ovinos
Sistema de produção no Cerrado
Os índices de desempenho técnico e econômico 
da criação de ovinos em pastos tropicais ainda 
são um desafi o. A verminose é o principal en-
trave sanitário desta ati vidade. Os resultados de 
pesquisas avaliando a resistência genéti ca de 
matrizes naturalizadas serão divulgados quanto 
aos aspectos produti vos e de desempenho para 
produção de carne ovina.
Insti tuição: Embrapa Gado de Corte e Embrapa 
Caprinos e Ovinos
Local: 2
Mais informações: www.cnpgc.embrapa.br e 
www.cnpc.embrapa.br

Melhoramento genéti co
Iniciativas bem sucedidas, denominadas “Con-
servação e Uso”, têm sido praticadas junto 
a grupos de produtores organizados como 
instrumento efetivo de preservação, seleção 
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e aprimoramento genético mediante teste de 
progênie em raças específicas. O Programa de 
Melhoramento Genético de Caprinos e Ovinos 
de Corte - GENECOC é um serviço de assesso-
ria genética prestado pela Embrapa Caprinos e 
Ovinos aos produtores e criadores de peque-
nos ruminantes de corte. A base do programa 
é estimular e assessorar os participantes na 
escrituração zootécnica de seus rebanhos, 
gerando informações seguras e confiáveis 
que possam ser utilizadas na seleção de seus 
animais. 
Insti tuição: Embrapa Caprinos e Ovinos
Local: 2
Mais informações: www.cnpc.embrapa.br

Confi namento de cordeiros
O confi namento de cordeiros é uma estratégia de 
terminação que permite a padronização dos ani-
mais a serem comercializados, aliada à produção 
de carcaças com característi cas desejáveis. 
Condicionado às condições de preço pago ao 
produtor, possibilita o planejamento fi nanceiro 
da ati vidade mediante cuidados na escolha da 
raça, nutrição e manejo de alimentação adotados 
e cuidados sanitários envolvidos, consti tuindo-se 
em uma ferramenta indispensável da produção 
intensiva na ovinocultura.
Insti tuição: Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul e Universidade Católica Dom Bosco
Local: 2
Mais informações: www.ufms.br e www.ucdb.br

Ovino pantaneiro
A ovelha pantaneira, animal extremamente 
adaptado às condições do Pantanal, é fruto do 
insulamento proporcionado pelas condições 
da região. Pelas características de prolificidade 
e resistência sanitária, este grupamento gené-
tico tem sido usado como base do rebanho 
de cria em diversas regiões do Centro-Oeste. 
O estudo e a criação de um Banco de Germo-
plasma têm sido o reconhecimento e a preo-
cupação constante de instituições que prezam 
pela preservação de raças nativas/naturaliza-
das.
Insti tuição: Universidade Federal da Grande 
Dourados e Universidade Anhanguera-Uniderp
Local: 2
Mais informações: www.ufgd.edu.br e www.
uniderp.br

Cães de pastoreio – Border Collies
As apresentações de pastoreio são destinadas 
a demonstrar o instinto dos cães pastores e as 
habilidades de seus condutores na execução 
dos trabalhos de pastoreio. As apresentações 
são uma simulação das tarefas diárias encon-
tradas no trabalho com rebanhos nas fazen-
das. 
No pastoreio, devemos saber que o Border Col-
lie tem por característi ca arrebanhar os animais 
para o campeiro, este sendo o guia da tropa. 
Para melhor conduzir, ti rar melhor proveito e 
entender um Border Collie, é necessário que se 
esteja preparado com o seu modo de trabalhar. 



Normalmente quem possui um cão de pasto-
reio, deve parti cipar de um curso de adestra-
mento e um curso de habilitação para conduzir 
o cão. 
Insti tuição: ACOPAS
Local: 2
Mais informações: www.acopas.com.br

Prevenção e controle de verminoses 
gastrintesti nais em ovinos e caprinos via 
nutrição 
Vermes gastrintestinais são considerados um 
dos problemas de maior importância econômi-
ca na criação de pequenos ruminantes. 
Animais criados em regime de confinamento 
ou a pasto certamente serão expostos às 
formas infectantes desses parasitas em algum 
momento de suas vidas. 
Grande parte dos produtores está familiarizada 
com o arrasto de produção promovido pela 
presença desses parasitas, que vão desde 
perdas de produti vidade à morte.
O controle de parasitas ao longo dos anos 
foi realizado através do uso de fármacos 
e a utilização dessas drogas foi, em parte, 
responsável pelo aumento na produtividade 
dos rebanhos.
Entretanto, o uso intensivo e indiscriminado 
de antelmínticos, diagnósticos incorretos e a 
falta de rotatividade de bases farmacológicas 
têm provocado um sério problema sanitário, 
que é a resistência dos helmintos aos fárma-
cos.

A Champion Saúde Animal apresentará 
soluções seguras e eficientes para o controle 
eficaz dessa parasitose, sem manejo excessivo, 
resíduos e resistência.
Insti tuição: Champion
Local: 2
Mais informações: www.champion.ind.br

Brachiaria humidicola cv. BRS Tupi

Histórico
A BRS Tupi é resultado de uma seleção massal 
em populações derivadas de plantas coletadas 
em Burundi, no leste da África. A coleta foi re-
alizada pelo CIAT (Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical), com sede na Colômbia, em via-
gens entre 1984 e 1985 pelo conti nente africano. 
Os trabalhos de seleção duraram 18 anos e fo-
ram coordenados pela Embrapa Gado de Corte 
em parceria com outros centros de pesquisa. A 
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culti var foi selecionada com base na produti vi-
dade, vigor, produção de sementes, resistência 
por tolerância a cigarrinhas-das-pastagens. Em 
avaliações agronômicas regionais e sob pastejo, 
mostrou capacidade de suporte e desempenho 
animal superior em comparação à Brachiaria hu-
midicola comum em Campo Grande, no Acre e 
no sul da Bahia.
A BRS Tupi foi registrada junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em maio 
de 2004 e, em julho de 2009, recebeu o certi fi ca-
do de culti var protegida.

Descrição
A BRS Tupi é uma planta estolonífera e desen-
volve-se formando touceiras (crescimento cespi-
toso-estolonífero). Tem porte mediano e ati nge 
uma altura vegetati va de 50 a 75 cm. Apresenta 
perfi lhamento mais intenso e denso do que a co-
mum, tendendo ao acamamento. Seus rizomas 
(caules subterrâneos) são curtos e a bainha das 
folhas é estriada, com pilosidades claras chama-
das de tricomas. Isso a diferencia da humidcola 
comum, que não apresenta pelos.
Outras característi cas das fl ores que disti nguem 
essa culti var são: suas anteras amarelas (extremi-
dade onde se concentra o pólen), diferente das 
roxas presentes na culti var comum; e seu esti gma 
(órgão que recebe o pólen) vermelho-escuro – na 
Llanero é branco com pontas roxas e na humi-
dicola comum varia entre roxo e preto. A visível 
pilosidade das espiguetas da cv. BRS Tupi a dife-
rencia das outras duas culti vares. O fl orescimen-

to da BRS Tupi é mais precoce que o da Brachia-
ria humidicola comum, nas condições de Campo 
Grande.

Resistência a pragas e doenças
A BRS Tupi mostrou-se resistente às cigarrinhas, por 
tolerância, revelando-se melhor planta hospedeira 
que a humidicola comum. No entanto, comparan-
do-se ambas quanto ao nível de resistência por to-
lerância, a BRS Tupi mostrou-se mais resistente.

Produti vidade
A BRS Tupi é de fl orescimento mais precoce 
(primavera/verão), mas de produti vidade de 
sementes semelhante à comum. Em comparação 
à humidicola comum, a BRS Tupi apresentou 
desempenho superior, sobretudo na seca, 
quando sustentou lotação mais alta e garanti u 
uma produção de 53 kg
de peso vivo/ha, comparada a 20 kg da outra. A 
nova culti var também possibilitou maior ganho 
de peso individual na esti agem em decorrência 
de sua melhor relação folha/caule e boa 
digesti bilidade. Os resultados, contudo, variam 
de acordo com a região do país.

Alternati vas de uso
É uma opção na diversifi cação de pastagens, 
diminuindo o risco eventual a pragas e doenças. 
Alternati va para a formação de pastagens por 
sementes nas áreas úmidas sujeitas a alagamentos 
temporários.



CURSOS

Gestão de Resíduos na Propriedade Rural

Objeti vo: Conhecer os diferentes ti pos de re-
síduos gerados na propriedade rural, seus riscos  
e a correta desti nação fi nal.

Conteúdo:
• As questões ambientais relacionados aos ti pos 
de resíduos; 
• Classifi cação dos resíduos quanto a origem e 
periculosidade; 
• Identi fi cação dos resíduos na propriedade 
rural; 
• Impactos causados pelos resíduos no ambi-
ente natural; 
• Gestão dos resíduos na propriedade rural.

Instrutor: Laurindo Petelinkar
Currículo resumido: Engenheiro Agrônomo, 
com Especialização em Gestão e Planejamento 
Ambiental. Diretor-técnico da Vitasolos Ferti li-
zantes. Instrutor do SENAR/MS.

Licenciamento Ambiental na 
Propriedade Rural

Objeti vo: Orientar os produtores rurais sobre a 
importância do licenciamento ambiental para a 
ati vidade rural.

Conteúdo:
• Breve histórico da Legislação Ambiental
• Modalidades de Licenciamento
• Isenções de Licenciamento - Declarações 
Ambientais Eletrônicas
• Licenciamento de Baixo Impacto Ambiental

Instrutora: Janaína Pickler
Currículo resumido: Advogada, Especialista em 
gestão fl orestal pela UFPR 2011. Atua desde 
2003 na área ambiental, voltada para o meio ru-
ral e hoje é consultora da Life Ambiental. Instru-
tora do SENAR/MS.

Manejo Racional de Bovinos para 
Abate

Objeti vo: Esti mular no Parti cipante a neces-
sidade de aprofundar seus conhecimentos do 
Manejo Racional de Bovinos Para Abate, parti ci-
pando do mini curso oferecido pelo SENAR.
Conteúdo: 
• Incorporação dos parti cipantes a construção 
parti cipati va do Manejo Racional de Bovinos para 
Abate a parti r de uma dinâmica de apresentação
• Noções da Cadeia Produti va da Carne e sua in-
fl uência econômica e social
• Preparo das propriedades rurais para produção 
racional de Bovinos para Abate de forma SUS-
TENTÁVEL: Agricultura, pecuária e silvicultura
• Manejo Racional: Cria, recria, engorda – basea-
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do no tripé, e genéti ca – nutrição e sanidade
• Entendimento das característi cas dos bovinos: 
são gregários, possuem memória, são sensíveis, 
agem em função do sexo, raça e idade e vivem de 
forma roti neira
• Gestão da propriedade: Capacitação dos colab-
oradores; noções de administração; formação de 
equipe
• Critérios de valorização da carne

Instrutor: Alfredo Escalante
Currículo resumido: Alfredo Vera Escalante, 
Médico Veterinário formado na Universidade 
Federal Fluminense em 20 de Dezembro de 1964, 
Sanitarista Especializado em Educação Sanitária 
na Fundação de Saúde Pública de Manguinhos/
RJ, como bolsista da O.E.A.(Organização dos Es-
tados Americanos). Especialista em Inspeção e 
Defesa Sanitária no Centro de Treinamento do 
Ministério da Agricultura – Barretos/SP, atual-
mente trabalha na Cadeia Produti va da Carne e 
também como instrutor do SENAR/MS.

Produzindo Leite com Qualidade

Objeti vo: Apresentar conceitos básicos de consti -
tuição do leite, anatomia do animal na produção 
leiteira, qualidade do leite e as práti cas que de-
vem ser adotadas na propriedade para garanti r a 
qualidade do produto.

Conteúdo: 
• Composição do leite
• Aspectos de higiene e sanidade do leite
• Anatomia básica do úbere
• Processos de ordenha manual e mecânica
• Equipamentos de ordenha mecânica (uti lização 
e higienização)
• Masti te
• Coleta de leite para análise
• Tratamento de vaca seca

Instrutor: Rodney Guadagnin Santos
Currículo resumido: Médico-veterinário pela 
UFMG, Instrutor do SENAR/MS, consultor da 
Safe Trace na área de rastreabilidade em bovinos 
de corte, ex-Gerente Geral da Fazenda Cameron 
Dakin Dairy (EUA), supervisor da Fazenda McIn-
tosh (Nova Zelândia), consultor nos estados de 
MS e MG.
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