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Enquanto isso, o foco do melhoramento passa por uma transformação profunda. Antes,
era baseado em apenas características morfológicas. Hoje, o criador quer índices
econômicos que visam estabelecer uma melhor performance com maior rentabilidade.
As avaliações genéticas também se modernizam e buscam atender a tendência de
mercado, que é: produzir com eficiência, rentabilidade e sustentabilidade. Hoje, a
genômica encurta as gerações, acelerando o processo de melhoramento.
A era digital trouxe a facilidade de manejar os dados e tomar decisões através dos
softwares de manejo de rebanhos.
A tecnologia de embriões evoluiu e hoje está a serviço da eficiência reprodutiva e
velocidade de ganhos genéticos.
Biossistemas são criados para garantir a qualidade do produto final que poderá vir
inclusive sexado.
Entretanto, sabemos que, ainda assim, não foi suficiente para trazer 85% do
rebanho nacional para o mundo da genética. E, claro, este é um Oceano Azul que
ainda precisa ser explorado e nós da ABS estamos preparados e determinados a
fazer isto acontecer.
De agora em diante, quando você ouvir nomes conhecidos como Sexcel, ABS
Neo, IVB Neo, ABS Monitor, SYNC, IATFmax, XBlack, entre muitos outros,
saibam que eles estarão também em busca de trazer toda pecuária de leite e corte
do Brasil para o mundo genética, da pecuária eficiente, rentável e sustentável.
Este é o nosso compromisso.

Márcio Nery
Diretor Geral ABS

ENTREVISTA

GENÔMICA:
O CAMINHO RÁPIDO
E PRECISO PARA
O FUTURO
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Dois pesquisadores e um tema: a genômica,
uma das mais modernas tecnologias na área
do melhoramento genético bovino. Como uma
ferramenta que vem despontando em diversas
partes do mundo, a genômica começa a ser
disseminada pelo Brasil, à medida que cada vez
mais produtores aprendem sobre as vantagens
oferecidas pela novidade.

Para esclarecer os benefícios da genômica,
conversamos com os pesquisadores Fabiane
Siqueira, da Embrapa Gado de Corte, e Marcos
Vinícius Gualberto Barbosa da Silva, da Embrapa
Gado de Leite – ambos autores de estudos que
exploram as potencialidades da genômica para
a pecuária brasileira. Com o progresso científico
associado à ferramenta, o melhoramento genético
em rebanhos nacionais poderá evoluir de forma
notável. Entenda melhor como funciona a genômica
e o que ela significa para o aprimoramento das
linhagens bovinas.

NOME COMPLETO: Fabiane Siqueira
CARGO: Pesquisadora da área de Genética
Molecular aplicada ao Melhoramento Animal na
Embrapa Gado de Corte
1 - QUAL É O POTENCIAL DA GENÔMICA
PARA O MELHORAMENTO GENÉTICO
BOVINO DE CORTE?
As ferramentas genômicas podem proporcionar
para os programas de melhoramento genético
de bovinos de corte: maior acurácia de seleção;
correção de pedigree; redução no intervalo de
gerações; manutenção da variabilidade genética;
controle de consanguinidade; manutenção da
composição racial; seleção de touros jovens e
a escolha, com maior precisão, dos animais que
serão os pais das próximas gerações.

2 - FAZER SELEÇÃO ATRAVÉS DE TOUROS
GENÔMICOS É TENDÊNCIA? O QUE O
PRODUTOR CONSEGUE UTILIZANDO
ESTES DADOS?
Valores genéticos preditos com base em
informações genômicas já estão disponíveis
no mercado para algumas raças de corte e de
leite, como por exemplo, Angus, Gir, Girolando,
Holandês, Braford e Hereford. Recentemente,
também foi lançado o sumário genômico para
Nelore, por meio de uma parceria entre a
Embrapa e a ABCZ. A raça Senepol pretende
lançar o seu primeiro sumário genômico em
2019. Portanto, sim, fazer seleção por meio de
genômica é uma tendência e o produtor só tem
a ganhar com a utilização dessa ferramenta.
Como já citei na resposta anterior, o produtor
ganha, principalmente, em aumento de acurácia,
correção de pedigree e redução no intervalo de
gerações.
3 - UTILIZAR UM TOURO GENÔMICO É UM
RISCO?
Fazer seleção baseada nos valores genéticos
genômicos (DEP genômica) é mais preciso do
que selecionar os touros apenas pelos valores
genéticos preditos pelo método tradicional (DEP
tradicional), pois um fator crítico para predizer
DEPs confiáveis é a correta determinação
do parentesco entre os indivíduos. Erros de
genealogia podem ter impactos negativos
significativos sob a confiabilidade de uma
avaliação genética e, consequentemente,

comprometer os ganhos genéticos esperados. A
tecnologia genômica reduz essas inconsistências
e a estimativa de parentesco é mais precisa.
4 - O MERCADO E O CONSUMIDOR FINAL
TAMBÉM GANHAM COM ISSO?
Com certeza, esse é um processo onde todos
ganham. Com a genômica, fica mais fácil
comercializar genética de uma forma mais
efetiva. Esse é um dos caminhos que levará a
pecuária a aumentar a qualidade do produto
final e a produtividade de forma consistente e
economicamente sustentável.
5 - O INVESTIMENTO NA SELEÇÃO
GENÔMICA É INDICADO PARA TODOS
OS SISTEMAS DE PRODUÇÃO? E PARA
A SELEÇÃO VOLTADA PARA QUALQUER
CARACTERÍSTICA? QUAIS SÃO AS
CARACTERÍSTICAS MAIS AVALIADAS E
BUSCADAS PELOS PRODUTORES HOJE?
A incorporação de informações genômicas
nas avaliações genéticas pode aumentar as
acurácias das DEPs para todas as características
relacionadas à produção, contribuindo para maior
ganho genético. Espera-se maior ganho relativo
à acurácia, especialmente, para animais jovens,
com nenhuma ou pouca informação própria, o
que pode tornar a escolha dos melhores touros
jovens e das melhores novilhas significativamente
mais precisa.
Outro ponto importante é viabilizar a inclusão,
como critérios de seleção, de características que

são difíceis ou caras de serem coletadas, como por
exemplo, a eficiência alimentar que, apesar de ter
grande impacto na lucratividade de um sistema de
produção de gado de corte, ainda não está presente
nos programas de melhoramento pelo alto custo
envolvido na coleta do fenótipo.
Os maiores impactos da tecnologia genômica
na acurácia são esperados para características
de baixa herdabilidade e com poucos dados
fenotípicos, como por exemplo, características
reprodutivas.
Características
reprodutivas
normalmente são expressas tardiamente na vida
do animal; são limitadas a apenas um dos sexos
e existem poucos conjuntos de dados completos e
confiáveis referentes ao desempenho reprodutivo
dos rebanhos, dificultando, assim, a seleção
efetiva para estas características. Entretanto,
devido à baixa herdabilidade, o grande desafio da
utilização da genômica para essas características
será a necessidade de uma grande população
de treinamento para se atingirem resultados
precisos. Isto significa maior demanda de recursos
financeiros e de tempo, mas os benefícios poderão
ser compensadores.
Entende-se por população de treinamento ou
calibração uma população formada por um
número grande de indivíduos que devem ser
todos genotipados para um grande número de
marcadores e ter seus fenótipos avaliados para
as características fenotípicas de interesse. Essa
população será usada para derivar as equações de
predições, ou seja, estimar os efeitos dos SNPs e
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deve ser representativa da população sob seleção.
Após a estimação dos efeitos dos SNPs
com base em uma adequada população de
treinamento, os métodos de seleção genômica
permitem que a identificação dos animais
geneticamente superiores seja feita antes
da coleta de dados fenotípicos, acelerando o
processo de tomada de decisões e diminuindo
custos. No entanto, é necessário que, ao
longo do tempo, os efeitos dos SNPs sejam
re-estimados a partir de uma população de
treinamento atualizada, o que é fundamental
para a manutenção da eficácia do processo.
6 - NO BRASIL, QUAL O DESAFIO PARA
QUEM QUER SE VALER DO USO DA
GENÔMICA?
Um dos desafios relativos à adoção da tecnologia
genômica é torná-la familiar e conhecida do
público em geral. É natural que haja resistência
em se adotar algo que se desconhece,
especialmente quando esta adoção implica
em custos para o produtor. Além disso, sem a
correta compreensão de como a genômica pode
contribuir para os processos de seleção em gado
de corte, os selecionadores ficam sujeitos a
utilizá-la de modo equivocado, podendo causar
prejuízos.
Outro fator limitante é o custo da tecnologia.
Apesar da drástica redução observada nos últimos
anos, os valores pagos para genotipagem ainda
são altos, tornando muito difícil a sua adoção em

larga escala. Uma alternativa para a redução de
custos seria o desenvolvimento de ferramentas
genômicas que pudessem ser usadas para
diversos fins, como seleção genômica, teste de
paternidade, rastreabilidade, diferenciação de
produto, identificação de portadores de alelos
indesejáveis, etc., isto diluiria os investimentos em
toda a cadeia, não sobrecarregando o produtor.
7 - COMO VOCÊ VÊ A GENÔMICA NO
FUTURO?
Nos últimos anos, a utilização da genômica
nos programas de melhoramento genético tem
revolucionado o melhoramento de bovinos de
leite e, em um futuro muito próximo, revolucionará
também o melhoramento em gado de corte.
Estudos aplicados em populações de raças
bovinas de corte têm demonstrado que a
seleção genômica permite o incremento do
ganho genético para características de interesse
econômico, além de permitir o controle dos níveis
de endogamia, manutenção da composição racial
e correção de erros de pedigree.
A popularização dessa ferramenta permitirá
o delineamento de novos programas de
melhoramento, com intensificação do uso
de
animais
geneticamente
superiores,
avaliados ainda jovens que, juntamente, com
tecnologias reprodutivas, proporcionará maior
competitividade, aumento de produtividade e
incremento na margem de lucro da cadeia de
carne bovina.

NOME COMPLETO: Marcos Vinícius Gualberto
Barbosa da Silva
CARGO: pesquisador Embrapa Gado de Leite
1 - QUAL É O POTENCIAL DA GENÔMICA
PAR A O MELHOR AMENTO GENÉTICO
BOVINO DE LEITE?
De forma geral, o potencial é imenso.
Percebemos isso desde 2009, quando a
genômica começou a ser usada nos Estados
Unidos, em relação às raças leiteiras. Tratase de uma tecnologia que viabiliza ganhos
genéticos muito expressivos. Aqui no Brasil, ela
vem sendo implementada nas raças Girolando e
Gir, desde 2016, e os criadores estão usando o
resultado dessa ferramenta nos seus rebanhos.
O impacto tem sido muito interessante.

2 - FA ZER SELEÇÃO ATR AVÉS DE TOUROS
GENÔMICOS É TENDÊNCIA? O QUE O
PRODUTOR CONSEGUE UTILIZ ANDO
ESTES DADOS?
Sim, sabe-se que a genômica é uma tecnologia
consolidada em muitos países no mundo. No
Brasil, por enquanto, é mais popular entre
criadores de Gir e Gir Leiteiro, que utilizam a
ferramenta para selecionar os melhores touros,
e também em pré-testes e testes de progênie.
Nesse contexto, a genômica é uma realidade
crescente no nosso país.
A grande vantagem da genômica é conseguir
identificar os animais com maior potencial
em uma idade mais precoce. O que se vê
no Brasil, hoje, é que as raças de leite têm
programas de avaliação baseados em testes
de progênie. Se os criadores passarem a ter
uma garantia maior do desempenho desses
animais, então isso torna o investimento muito
mais seguro. Em relação às vacas, o potencial
é enorme – por exemplo, podemos saber de
antemão quais os indivíduos que vão ter, no
futuro, um melhor desempenho leiteiro. Isso
pode reduzir o número de animais na recria,
o que gera uma economia considerável,
já que a recria é uma das atividades mais
dispendiosas em uma fazenda.

3 - UTILIZ AR UM TOURO GENÔMICO É UM
RISCO?
Considera-se que um touro genômico
individual tem menos confiabilidade do que
um grupo de animais. Quantos mais touros
integrarem o grupo, mais credibilidade ele
tem. Então, existe, sim, um risco associado
aos investimentos em animais genômicos,
mas também existe uma forma de minimizar
esse risco, que é escolher um grupo e não
apenas um touro específico.
4 - O MERCADO E O CONSUMIDOR FINAL
TAMBÉM GANHAM COM ISSO?
Se ocorre um aumento na produção do leite e
da sua qualidade, isso é refletido na indústria e
no próprio consumidor, uma vez que o mercado
passa a ter uma disponibilidade maior de leite
de alta qualidade.
5 - O INVESTIMENTO NA
SELEÇÃO GENÔMICA É INDICADO
PARA TODOS OS SISTEMAS DE
PRODUÇÃO?
E PARA A SELEÇÃO VOLTADA PARA
QUALQUER CARACTERÍSTICA?
QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS
MAIS AVALIADAS E BUSCADAS PELOS
PRODUTORES HOJE?
A genômica é indicada para qualquer
criador, independentemente do sistema de
produção. Em relação às características,
trata-se de um processo que ainda está

em andamento. Nos Estados Unidos, por
exemplo, já se usa a genômica para a seleção
de quase 30 características. No Brasil, ainda
estamos um pouco mais tímidos, porque a
disponibilidade de informação é menor do
que em outros locais. Com o tempo, teremos
mais informação, o que permitirá traçar um
retrato mais preciso. No entanto, sabemos
que a tendência é o criador intensif icar
o controle leiteiro e é impor tante que ele
disponibilize esses dados para uso nos
programas de melhoramento.
Va l e r e s s a l t a r a i m p o r t â n c i a d e s s a s
informações relacionadas ao controle
leiteiro. Dados relativos à produç ão das
vac as, à reproduç ão, à qualidade do
leite, são ainda mais impor tantes agora
do que já eram antes da genômica. É
fundamental que os criadores continuem
c alculando as ta xas do leite – de proteína
e gordura – para darmos continuidade ao
processo de disseminação da genômica
pelo Brasil.
6 - NO BR ASIL, QUAL O DESAFIO PAR A
QUEM QUER SE VALER DO USO DA
GENÔMICA?
O principal desafio é o entendimento correto
do processo e o uso correto da informação.
Ainda se percebem muitos criadores que têm
interesse em usar a tecnologia mas ainda
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não sabem completamente em que consiste a
genômica. É essencial saber o que é, e como
essa ferramenta pode ser implementada no
sistema de produção. Só assim conseguimos
obter os melhores resultados e o verdadeiro
aumento da eficiência.
7 - COMO VOCÊ VÊ A GENÔMICA NO
FUTURO?
Vejo a genômica como uma das ferramentas
mais úteis para o mercado, bem como a
maneira mais barata de se selecionarem
as vacas da geração futura. Quem sabe, no
futuro, poderemos até abrir mão do teste de
progênie e usar apenas a genômica. Seja
como for, ainda temos um caminho muito
longo a percorrer antes de chegarmos a
essa realidade.

FORNECEDOR DE GENÉTICA

A CASA DO LÍDER DO
NEL0RE MOCHO

Nesta edição, conheça mais sobre a casa do
Vencius – a Nelore RG, fazenda focada na seleção
do Nelore mocho. Com uma filosofia de mercado
direcionada à adoção de tecnologias inovadoras
para um melhoramento genético cada vez mais
evidente, a marca já produziu touros exemplares
que contribuem de forma significativa para a
evolução da raça.

Entre eles, o Vencius RG, disponível na central
da ABS é considerado um verdadeiro exemplo
de referência para a transmissão das melhores
características do Nelore mocho. Conheça mais
sobre a propriedade e este touro pelas palavras
do líder da seleção, o médico veterinário Ricardo
de Andrade Gouveia.

Vencius RG
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NOME DA FAZENDA: São Benedito do Melado
LOCALIZAÇÃO DA FAZENDA: Inaciolândia (GO)
FOCO DE PRODUÇÃO: Melhoramento genético
da raça Nelore
PRODUÇÃO ANUAL: 700 embriões
FOCO DE SELEÇÃO: Animais precoces que
geram lucro em menos tempo com alta qualidade
HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA
MELHORAMENTO GENÉTICO?
35 anos.
CRIA QUAIS RAÇAS?
Nelore mocho.
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COM

COMO COMEÇOU O TRABALHO COM
PECUÁRIA?
Meus pais trabalhavam com pecuária, herdei a
paixão deles e, devido à minha graduação em
medicina veterinária, decidi entrar de cabeça no
melhoramento genético.
HÁ QUANTO TEMPO FORNECE GENÉTICA AO
MERCADO?
Desde o início da criação, sempre focando
em oferecer animais para o mercado com alta
qualidade. Animais que não sejam superiores
nunca foram comercializados. Digo: só entrego
para o meu cliente um produto que eu compraria.

QUAIS TECNOLOGIAS DE REPRODUÇÃO
UTILIZA?
- IATF (Inseminação artificial em Tempo Fixo);
- TETF (Transferência de embrião em Tempo Fixo)
Ultrassonografia de carcaça;
- Genômica;
- Avaliação intra-rebanho;
- Avaliação pelos programas: PMGZ, GENEPLUS
e ANCP;
- Acasalamento dirigido de 100% dos animais;
- Entram no rebanho apenas fêmeas precoces que
emprenham até os 16 meses.
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POR QUE DECIDIU USÁ-LAS?
A tecnologia veio para somar. Na minha opinião,
não podemos fugir dela. Então, o que vier contribuir
dentro da seleção, para que entreguemos um
produto melhor, vamos aderir e aperfeiçoar.
QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MELHORAS
ALCANÇADAS NOS ÚLTIMOS ANOS?
Outros criadores da raça Nelore demoraram um
pouco para se virar ao foco de melhoramento
genético voltado a DEPs e avaliação genética,
o que difere da Nelore RG, que desde o início
preconizou isso. Procuramos animais precoces,
pesados e fêmeas produtivas que entreguem um
bezerro pesado todo ano.
Por isso, saímos na frente, nos consagrando
com touros líderes de sumário como o Pacote, o
Vencius, entre outros.
COMO É CONTRIBUIR PARA A PECUÁRIA
MUNDIAL?
É muito satisfatório ser reconhecido e ver
que o nosso trabalho incessante, dia após
dia, está contribuindo para o crescimento de
outros rebanhos.
QUAL É A META DENTRO DA ATIVIDADE?
Sempre oferecer animais cada vez mais produtivos
aos nossos clientes. Animais precoces e pesados
que trarão mais lucro em menos tempo ao produtor.

SOBRE A GENÉTICA DISPONIBILIZADA:
QUANTOS ANIMAIS ESTÃO EM
CENTRAIS HOJE?
12 touros em central.
QUAL O PRINCIPAL TOURO?
Vencius RG.
QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DO
VENCIUS?
O Vencius está há quatro anos consecutivos
como líder do Sumário PMGZ, onde possui
mais de 10.000 filhos avaliados pelo
programa. O reprodutor é homozigoto
para o caráter mocho e traz animais
homogêneos com muito desempenho e
rápida maturidade sexual. Além disso, é
provado na IATF.
O QUE O TORNA UMA BOA OPÇÃO
PARA REPRODUÇÃO?
O Vencius tem alta qualidade de sêmen,
tendo bons resultados tanto na IATF,
quanto na TETF, e a sua progênie, também
já consagrada, herda essas ótimas
características.
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DIRETO DA CENTRAL ABS

ELES
CHEGARAM À
CENTRAL

CARIA CABO VERDE

ICH PRÓPRIO

Filho de Gengis HKhan x Jiba (Jaguar), uma das principais
doadoras da Seleção Cabo Verde da família da Enamoradas
Brasília que possui Valor Genético de 1461 kg/leite.

Filho de PH Uisque x Laiara (Castelo Kubera). Próprio
possui fenótipo muito agradável com excelente estrutura
corporal, aprumos corretos e uma família consistente, pois
sua mãe possui PTAL de 506 kg/leite e sua avó materna
PTAL de 547 kg/leite.

JARED

OBERON

EQUADOR DA JANDAIA

Filho de Butler em vaca Alterosa (Bradley), Jared carrega
em seu pedigree muita força e produção. A mãe Alterosa é
campeã de pista, recordista em torneio Leiteiro e possui Valor
genético de 1818 kg/leite.

Filho de Dorcy x Arma (Megaton), é sucesso de vendas ABS
e retornou à Central devido a alta aceitação. Traz em seu
pedigree muita produção e qualidade de úbere, além da
Beta-caseína A2A2. Sua mãe, a Arma, é campeã nacional e
possui valor genético de 1331 kg/leite!

Morfologia produtiva e funcional com números consistentes
e régua de DEPs equilibrada nos Sumários da ANCP e do
PMGZ. Equador é a ferramenta apropriada para quem busca
equilíbrio entre Fenótipo e Genótipo na essência do conceito
Boi com Bula.

Nos últimos três meses, a Central da
ABS recebeu mais de 50 touros. Alguns
estão em quarentena, outros em plena
produção. Confira algumas das grandes
promessas chegadas por aqui:

EURO FVC

B6033 DA SANTA NICE

B5823 DA SANTA NICE

(Playboy X Maia) - Excelente qualidade de musculatura e
conformação frigorífica, se destaca nos sumários ANCP
e PMGZ em suas Deps de desempenho, fertilidade e
carcaça, sendo 1% iABCZ e 0,5% MGTe. Foi o 2º Colocado
da Avaliação Interna de Carcaça Aval. e o 4º Colocado da
Avaliação Interna Vera Cruz.

Filho do Rem Armador em vaca Avesso da Bela na Ruga da
Bonsucesso, uma das melhores filhas do Marisco já produzidas
pela genética Zancaner. Foi um dos grandes destaques no
Intrarebanho da Santa Nice, com números impressionantes (peso
a desmama 331 kgs / peso ao sobreano 531 kgs / 36 cm perímetro
escrotal ao sobreano). Top 1% na Dep Genomica do Programa
Geneplus da Embrapa e do PMGZ, com uma régua de DEP
extremamente equilibrada, positiva para todas as características.

Filho do Rem Vokolo na Camisa da SN (Bitelo DS), uma das
principais doadoras já produzidas pela fazenda. B5823 da SN
foi o líder para AOL na safra 2016, com quase dois desvios
padrões em relação aos seus contemporâneos; também se
destacou ao sobreano, com quase 500 kgs de peso e 36
cm de CE. Touro Top 1% na DEP genômica do Programa
Geneplus da Embrapa e PMGZ.

TITÂNIO DA ÁGUA FRIA

MENTOR DA GREN

REAL FVC

O grande destaque da safra 2016 nas avaliações intrarebanho do seleto criatorio da fazenda Água Fria. Com uma
carcaça que impressiona por sua ossatura robusta, aprumos
perfeitos e padrão racial exemplar. Grande destaque para as
DEPs de peso nas diversas idades no sumário ANCP.

Jovem Reprodutor de alto mérito genético. Mentor é Top
2% para MGTe no Sumário ANCP/18 e 1% iABCZ sendo
destaque em características de ganho de peso e maternais.
Tudo isso aliado a um biotipo de muito equilíbrio.

(Bitelo DS X Mandarim) Animal que alia funcionalidade, tipo
e conformação frigorífica. Elite na avaliação Interna Vera
Cruz se destacando também nos Sumários da ANCP e do
PMGZ em suas Deps de desempenho, maternal e carcaça.
1% iABCZ e 3% MGTe.

CLIENTE DESTAQUE

LATICÍNIOS A2A2:
A INOVAÇÃO DO MERCADO ADOTADA
PELA FAZENDA TERRAS DE KUBERA
Em Uberaba (MG), uma das seleções mais respeitadas
do Gir Leiteiro investiu na produção de leite, queijo e
manteiga com propriedades antialérgicas
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O leite A2A2 vem se consolidando como uma verdadeira tendência de
mercado, tornando-se uma opção ideal para consumidores alérgicos ao
leite convencional. Em Uberaba (MG), uma das fazendas tradicionais mais
respeitadas do Brasil converteu todo seu rebanho para oferecer ao mercado
laticínios por meio de uma produção voltada e certificada com leite 100%
beta-caseína A2A2.
A ideia é ousada, mas foi o resultado de uma decisão estratégica de explorar um
novo espaço no mercado, representando uma oportunidade rara para a fazenda
Terras de Kubera, comandada pelo criador Antônio Abílio Marques Cordero.
Os produtos A2A2 da fazenda foram lançados no mercado em setembro
deste ano, depois de uma criteriosa seleção dos animais Gir Leiteiro. “A
ideia surgiu a partir do resultado de pesquisas laboratoriais em torneios
leiteiros, que revelaram não só os valores nutricionais desse leite, mas
também o perfil genético das vacas. Começamos, então, a selecionar os
animais que apresentavam o alelo A2 para produção de beta-caseína”,
conta Antônio Abílio.

equipado com camas extremamente secas, com
áreas delimitadas para bebedouro e comedouro,
tudo articulado por um sistema automatizado.
“É o que há de mais moderno na pecuária”, orgulhase o proprietário. Além do compost barn, a fazenda
também será sede, ainda em 2019, da primeira
ordenha carrossel da cidade, que terá capacidade
para ordenhar 140 vacas em apenas uma hora.

O cruzamento do rebanho na fazenda Terras de Kubera
é realizado tendo por base o resultado dos exames
da genotipagem , a característica dos genes de cada
animal e que permite planejar os acasalamentos de
forma a se obterem apenas os animais que possuem
o alelo desejado para produção de leite A2A2.
O rebanho de 450 animais Gir PO e ½ sangue,
resultado de mais de 15 anos dedicados à seleção
da raça, passou a ser inteiramente composto por
animais com o alelo, o que significa que 100% da
produção da fazenda é A2A2.
Além do leite, a propriedade também produz
e processa, em um laticínio próprio localizado
na fazenda, queijo minas frescal e manteiga,
envolvendo a participação de toda a equipe. A
fazenda trabalha, ainda, com um foco voltado para
a sustentabilidade da produção. “Todo o nosso leite
é comercializado em garrafas de vidro exclusivas
e retornáveis. A manteiga também é vendida

em embalagens biodegradáveis e totalmente
sustentáveis”, enfatiza o criador.
E não é só a responsabilidade ambiental que
surpreende. O resultado na rentabilidade após
a decisão de apostar em produtos A2A2 levou
Antônio a investir em projetos de ampliação.
Como se espera de uma propriedade como a
Terras de Kubera, a inovação e o pioneirismo
estão presentes em todo o momento. Atualmente,
são produzidos cerca de 3 mil litros de leite da
fazenda, todos os dias. “Em maio de 2019, a nossa
expectativa é passar para 7 mil litros. Até o fim
do ano, queremos chegar aos 10 mil”, almeja o
pecuarista, que assumiu a fazenda há três anos.
Por sinal, o próximo ano promete ser um divisor
de águas para a empresa. Já em janeiro, será
entregue o primeiro compost barn de Uberaba,
uma estrutura inteiramente desenhada para
o conforto animal, com um galpão ventilado,

GENÉTICA DE PONTA
O valor genético do rebanho da Terras de Kubera
é indiscutível. Referência na seleção de Gir Leiteiro
em nível nacional, a empresa tornou-se, em 2017,
um dos fornecedores de genética para o ABS Neo,
contribuindo para a central da ABS com animais
comprovados e positivos para leite.
Por outro lado, o rebanho também se beneficia do
melhor que a genética da ABS tem a oferecer, com
uma seleção que vai ao encontro dos objetivos
de produção da Terras de Kubera. A fazenda é
conhecida nacionalmente pelos animais eficientes
e geneticamente superiores, com destaque para
características como úberes, aprumo posterior,
cabeças, chifres e chanfros, além, é claro, de uma
produtividade de leite excelente.
Nesse sentido, a genética da ABS contribui com
animais com capacidade de transmitir essas
características, além do perfil genético indicado
para a produção de leite A2A2, consolidando a
união da modernização das tendências do mercado
e a tradição de uma fazenda reconhecida pela
seleção no decorrer da sua história.
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ESTAÇÃO IATF

SAFRA 2018/2019:
TOUROS IATFMAX
SÃO PREFERÊNCIA
EM TODO O PAÍS
Tecnologia da ABS ajuda produtores
na escolha e compra de genética com
fertilidade superior comprovada

A chegada de mais uma safra de corte em todo o
país já tem movimentado as expectativas acerca dos
níveis de IATF durante a estação. Nos últimos dez
anos, o crescimento das vendas dobrou, atingindo
14 milhões de doses. E, claro, a expectativa é
otimista. Segundo o balanço divulgado em setembro
pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial
(ASBIA), no primeiro semestre de 2018, o comércio
de sêmen bovino alcançou a marca de 5.106.718
doses vendidas. As raças de corte tiveram o
resultado mais expressivo, com 2.937.480 vendas,
atingindo aumento de 14,2% na variação anual.
Além do crescimento das inseminações, outra
tendência cada vez mais forte entre os criadores
é a busca por aumento da eficiência do processo
com a escolha de touros com maior fertilidade.
Neste sentido, a busca por touros com certificação

IATFmax tem sido cada vez maior.
Cristiano Ribeiro, gerente do Departamento
Técnico Corte da ABS explica que busca por mais
eficiência é a garantia de lucro para o produtor.
Afinal segundo uma conta simples de especialistas
do setor, tomando como base uma média nacional
de sucesso na IATF de 50%, cada ponto percentual
acima disso representa a uma economia de no
mínimo 10% no processo.
O IATFmax, inovação apresentada pela ABS
em julho deste ano, oferece uma moderna
avaliação estatística e certificação de touros com
fertilidade superior para IATF. A dinâmica tem
como base o processamento dos dados , obtidos
por protocolo IATF. Com uma análise estatística
robusta, os reprodutores com fertilidade superior
são certificados com IATFmax, que varia entre
IATFmax+ (touros com fertilidade de até 2,99
pontos percentuais acima da média), IATFmax+3
(incremento de 3 pontos percentuais acima da
categoria IATFmax+) e IATFmax+6 (incremento de
6 pontos acima da categoria IATFmax+).
Segundo o gerente do Departamento Técnico
Corte da ABS, a escolha dos touros certificados
com IATFmax é garantia de um bom resultado
e do crescimento dos níveis de prenhez. "Com
o IATFmax, conseguimos avaliar, credenciar e
descredenciar touros com maior agilidade e com
muita confiabilidade. Além de oferecer ao mercado
e técnicos de campo, uma forma simples e rápida
de comprar touros de fertilidade superior."
Além disso, com o IATFmax a ABS consegue
certificar touros jovens dentro de uma mesma
safra, promovendo o acesso a uma genética

superior e mais moderna com garantia de
resultados. Cristiano comenta que essa
ferramenta contribui para as tendências do
mercado pecuário atual. “Hoje em dia, com a
genômica chegando, os touros jovens são muito
utilizados. Para o melhoramento genético, esses
animais jovens são uma grande vantagem”.
Na prática. Na Fazenda Campos do Senhor II, em
Capanema (PA), a utilização de touros IATFmax
na atual estação de monta já foi programada. De
acordo com Celso Magalhães Coronel, veterinário
responsável pela reprodução da fazenda, serão
utilizados, entre outros touros Ditador da MN,
REM Caldonegro e Big Black. “Escolhemos pela
performance de produção e fertilidade, pelo
elevado índice na IATF, mas, principalmente, pelo
incremento na produtividade em desmame, peso e
fertilidade”, conta o veterinário.
Everton da Ponte Lima, proprietário da fazenda que
começou a trabalhar com touros ABS há 8 anos,
conta ter acompanhado de perto o melhoramento de
seu rebanho desde então. “Essa evolução genética
foi passo a passo. Observamos que ao longo tempo
houve uma precocidade na retirada dos animais e
na prenhez, além de um grande ganho de peso.
Antigamente, a gente retirava animais só após 30
meses ou mais. Hoje, retiramos animais que ainda
não completaram 2 anos, com 500 quilos”, reflete.
Para ele, o IATFmax é importante na busca por lucro
e melhoramento genético. “É importante porque
estamos lidando com uma progressão, trabalhando
com melhoramento do rebanho para o futuro. É
preciso ter fêmeas precoces, desmamar bezerros
pesados e ter matrizes produtivas e férteis”.

ESTAÇÃO IATF É COM A ABS!
“Em Luis Eduardo Magalhães (BA), na
Fazenda de Integração Lavoura e Pecuária
Canto do Rio, utilizaremos na raça Nelore
os touros Sherlock e Total, da Matinha.
Utilizaremos também, com o programa
da XBlack, o touro Monument, para o
cruzamento industrial.”
Leonardo Hupse

“Em Novo Repartimento (PA), Fazenda
Gaúcha, as vacas vão ser inseminadas
com o touro Monument por cruzamento
industrial, sincronização e ressincronização.
Aqui, algumas já estão paridas de Rausor e
Numaru."
Waldemar Rickli
“No sul do Pará, na Fazendo Santo Antônio,
que utiliza 100% genética ABS, vai utilizar
os touros Destak e Big Black na estação de
monta 2018/2019.”
Matheus Cavalcantti

“Na Fazenda Amália, em Juína (MT), os
touros são Rausor e Destak, visando colocar
um pouco mais de musculatura e costela.
Além disso, foram escolhidos pelas provas de
avaliação.”
Antônio Francisco Júnior

“Na Fazenda Bituva Grande, município de
São Félix do Xingu, no Pará, será utilizado o
touro Rausor para as vacas brancas, já que
a fazenda tem uma base muito forte, e busca
ainda mais estrutura e tamanho no gado.”
João Paulo

“Na Fazenda Cosme &
Damião, em Itamaraju (BA),
iremos utilizar o touro Rausor.
Nas multíparas, iremos utilizar
Game Point, buscando maior
precocidade do animal.”
Herbert Aguiar

“Na região de Caçu,
em Goiás, vamos usar
Strongbox e Safeguard."
José Rodolfo
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TOUROS COM CERTIFICAÇÃO

Nelore Mocho

IATFMAX

CONSÓRCIO RG...........................IATFmax +3
VENCIUS RG..................................IATFmax +3

Nelore
3T DA ALÔ BRASIL.......................IATFmax +6

Tabapuã

7308/04 PO PERDIZES.................IATFmax +3

EROS FIV DA DORN.......................IATFmax +

ABONO DA TRADIÇÃO................IATFmax +3

VOLUME DE SÊMEN
VENDIDO POR RAÇA EM 2017,
DE ACORDO COM A ASBIA
Aberdeen Angus - 3.591.433 doses
Nelore PO - 2.300.358 doses
Nelore CEIP – 504.444 doses
Nelore Mocho - 253.312 doses
Brangus - 316.002 doses
Braford - 241.773 doses
Red Angus - 261.965 doses

AL CAPONE MAT...........................IATFmax +3

Angus

BELGRADO DA S. NICE.................IATFmax +

ABS NET............................................IATFmax +

CACIQUE FVC................................IATFmax +3

BIG BLACK........................................IATFmax +

DEDAL MARUPIARA OV................IATFmax +

BIG MAC............................................IATFmax +

DESTAK DA SLN............................IATFmax +3

CYCLONE..........................................IATFmax +

DITADOR (D6595 DA MN)............IATFmax +6

GAME POINT....................................IATFmax +

EXTREMO (2445 DA GREN)..........IATFmax +

SAFEGUARD....................................IATFmax +

INDICE DA S.NICE........................IATFmax +6

STRONGBOX.................................IATFmax +6

MUTRECO FVC.............................IATFmax +6
NUMARU FIV MATINHA.................IATFmax +

Red Angus

PARANÁ MATI................................IATFmax +6

GOLDEN BOY.................................IATFmax +6

QUEBEC DA EAO..........................IATFmax +3
RASTAN MATINHA..........................IATFmax +

Brangus

RAUSOR DO BOITEL....................IATFmax +3

BRONCOS......................................IATFmax +6

REM CALDONEGRO.......................IATFmax +

GAP ARTILHEIRO.........................IATFmax +3

RUBAIAH MATINHA........................IATFmax +
SANSÃO DA TRADIÇÃO..............IATFmax +3

Braford

SHERLOCK MAT............................IATFmax +6

MARQUÊS DE SANTA TEREZA...IATFmax +

TOTAL MAT.......................................IATFmax +
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BONS DE PESO

RENDIMENTO
SUPERIOR
Com a genética ABS e um sistema de
produção focado no confinamento, uma
fazenda do Mato Grosso alcançou um
rendimento de 54,5% em um lote de
fêmeas Angus

Nas fazendas que apostam no confinamento como
forma de potencializar os ganhos nas carcaças
dos animais, um rendimento alto no abate é uma
meta constante. Para alcançar esse objetivo, é
necessário planejar cada etapa da criação com
foco na eficiência. É esse aspecto que caracteriza
a fazenda Santo Antônio, localizada em Barra
dos Bugres (MT).

Sob o comando do criador Agostinho Sansão, que
administra um rebanho de animais Angus e Nelore,
a propriedade inclui o confinamento onde as vacas
são engordadas para o abate. Dependendo da
época, o local abriga entre 3200 e 4 mil cabeças.
Recentemente, um lote de animais Aberdeen Angus
foi escolhido para participar de um concurso do
frigorífico Marfrig, com resultados impressionantes.
Os animais, com média de 24 meses de
idade, entraram no frigorífico com 514 kg de
peso vivo; após o abate, o peso registrado da
carcaça foi de 280,13 kg, ou 18,67 arrobas. Um
cálculo rápido revela a surpreendente taxa de
rendimento dos animais: 54,5%, comprovando
a eficiência da criação.
Segundo o engenheiro agrônomo Júnior Sansão,
neto de Agostinho, o resultado traduz o trabalho
realizado na fazenda. “Estamos muito satisfeitos
com os números obtidos, mas temos consciência
que podemos melhorar ainda mais. Com a ajuda
da genética e de uma dieta de qualidade, estamos
cada vez mais próximos de oferecer uma carne
premium para o mercado, alcançando um nicho de
mercado e ocupando um novo patamar”, almeja.
O lote de animais utilizado possui genética 100% ABS
– fato que, segundo Júnior, contribuiu para o sucesso
do alto rendimento de carcaça. “As novilhas abatidas
são filhas do touro Final Product. A ABS é a nossa
primeira e única parceira. Em relação ao Angus,
usamos touros com índice econômico ABS XBlack,
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como o PL Monument, o Strongbox e o Solid Gold;
já para o Nelore, apostamos em touros jovens e no
IATFMax”, ressalta Júnior.
A escolha dos touros foi subsidiada nos mais de 40
anos de experiência do avô de Júnior, Agostinho,
além da sabedoria técnica da equipe da ABS.
Antônio Francisco Júnior, representante ABS na
região de Juína (MT), explica que o rendimento
registrado comprova as escolhas acertadas para o
rebanho da fazenda Santo Antônio.
“A equipe da fazenda usa genética ABS há sete
anos. Este abate é importante porque comprova
tudo aquilo que procuramos desde sempre. Agora,
podemos direcionar o confinamento para um trabalho
mais técnico”, afirma Antônio. Entre os serviços da
ABS contratados para utilização no rebanho, está a
avaliação por meio de ultrassonografia – tecnologia
que passou, também, a ser usada no confinamento.
O futuro reserva muitas novidades para a fazenda.
Júnior afirma que 2018 foi um ano muito marcante
para o desenvolvimento da empresa. “Demos
muitos passos importantes. Começamos a usar a
IATF nas fêmeas Angus F1, com touros Brangus,
com o objetivo de aproveitar o melhor da genética
e da precocidade da fêmea Angus, para criar
e desmamar bezerros Brangus de qualidade, e
abatendo essa fêmea antes dos 30 meses de
idade com um bom peso e um bom acabamento de
carcaça”, descreve.
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NOVIDADES

BATERIA CORTE
EUROPEU DA ABS
SURPREENDE
MERCADO COM NOVAS
CONTRATAÇÕES E
AQUISIÇÕES
Uma nova geração de touros que promete fazer
história na bateria Corte Europeu da ABS. A empresa
acaba de anunciar novas contratações e aquisições
das raças Angus, Braford, Hereford, e outras.
Uma das novidades para a raça Angus é o touro
Complemento, filho do Complement. Considerado
o melhor entre os touros jovens da raça no índice
de 2017 do Promebo (Programa de Melhoramento

COMPLEMENTO

de Bovinos de Carne), Complemento apresenta
um pedigree 100% americano, com grande
facilidade de parto, destacada avaliação genética
para peso ao nascer, e características como
a pelagem preta homozigoto. “Com um Índice
ABS XBlack calculado em +$52, fica entre os
melhores reprodutores para cruzamento industrial
da bateria”, conta o gerente de produto Corte
Europeu da ABS, Marcelo Selistre.
O Angus VPJ Max também veio agregar qualidade
à bateria Corte Europeu. Com doses já disponíveis
no mercado, o touro foi bem avaliado, tanto no
Clarifide, quanto no Promebo, e apresenta as
características mais reforçadas na seleção de
carne de qualidade. “Ele atende ao mercado no
que diz respeito à utilização de Angus em fêmeas
Nelore para formação de F1. Apresenta um índice
ABS XBlack de +$13 e uma carcaça com bom
acabamento e marmoreio. É forte para cruzamento
industrial”, descreve Marcelo.
A bateria Angus ainda recebeu o Mike Tyson,
eleito o melhor touro jovem do Promebo 2018.

Proveniente da São Xavier, ele é filho de um
dos principais touros dos Estados Unidos na
atualidade, o Tour of Duty. “Ele é o líder. Ele
mostra o seu potencial por meio de DEPs
impressionantes relativas ao índice de desmama
e final, ele teve os índices mais altos do Promebo.
Além disso, surpreende pela pureza racial e foi
considerado superior para eficiência alimentar em
uma prova realizada pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul”, conta Marcelo.
O Angus Mike Tyson não deve ser confundido
com outra novidade, mas da raça Polled
Hereford. O Guatambu Mike Tyson foi descrito
pelo seu criador, Valter Pötter, como o melhor
touro Hereford dos últimos 10 anos. “É um touro
mocho, 100% pigmentado dos dois lados, mas
sem ser oculado, que é uma característica muito
procurada na raça. Tem uma ótima conformação
e pelagem requeimada. Além disso, tem um traço
muito buscado e muito difícil de ser encontrado:
a virilha baixa, que complementa a profundidade
das costelas”, diz o gerente.

MIKE TYSON

VPJ MAX

GUATAMBU MIKE TYSON

Já o Red Brangus Gango vem para a bateria da
empresa após ser duas vezes grande-campeão
da Expointer, em 2017 e 2018. Ele é filho de outro
grande-campeão da feira, bem como de uma
vaca eleita campeã da Nacional. Um touro com
genealogia completa de grandes exemplares
e que representa muito bem o fenótipo e a
conformação ideais. “Originado na Estância São
Rafael, apresenta coloração vermelha sólida,
prepúcio corrigido, tamanho moderado, muita
precocidade, uma excelente condição de carne e
uma estrutura óssea muito boa”, avalia o gerente.
Na raça Braford, destaca-se o Mano Lima, touro
bi-grande-campeão da Nacional Hereford e
Braford. “É um animal que tem o pedigree aberto
para ser usado na maioria dos rebanhos. Foi
avaliado como top 1% no IQG do Pampaplus e
traz nas DEPs um alto desempenho para ganho
de peso”, explica Marcelo.
Outra aquisição foi o touro Bolt, que tem um
biotipo mais quartino, muito procurado por
criadores que querem usar o Braford na F1 x

Nelore. Bolt é um touro extremamente correto,
com tamanho moderado, carcaça e musculatura
impressionantes e estrutura óssea interessante,
além de apresentar grande facilidade de parto e
bom peso ao nascer. O touro destaca-se, ainda,
por ser o ganhador da PAC (Prova de Avaliação
a Campo), realizada na Embrapa Pecuária Sul,
em Bagé (RS), em parceria com a Associação
Brasileira de Hereford e Braford.
Ainda no Braford, outro touro contratado foi o
Drone, também considerado no top 1% para os
índices de desmama e final, da Conexão Delta
G. “Ele veio da Pintangueira, o maior rebanho
Braford do Brasil e um dos principais do mundo.
Drone é um touro que nos impressionou desde
o desmame”, revela. Correto, com prepúcio
corrigido, de porte musculoso, comprido, mocho,
com aprumos corretos e com uma avaliação
genética excelente, o touro veio reforçar a bateria
da raça da ABS.
A bateria Braford também apresenta o touro Gap
Máscara, TOP 1% na Conexão Delta G, com

GANGO

DEPs de alto desempenho. “Ele apresenta um
biótipo mais azebuado, oferecendo uma opção
diferenciada para o criador de Braford. O destaque
vai para a conformação e avaliação genética
excelentes, além da pelagem requeimada”,
explica.
Por fim, uma novidade especial – um touro da
raça Montana, chamado Santo Dom. Único
exemplar da sua raça na bateria ABS, o touro
veio da Estância da Gruta, no Rio Grande do
Sul, uma das fazendas mais tradicionais da
raça. “É o melhor touro na avaliação genética
da sua geração, o que representa uma abertura
interessante para o mercado”, afirma o gerente.
O touro apresenta um biótipo britânico, mocho,
com coloração vermelha requeimada e
características sólidas para raças sintéticas. “O
uso dele é indicado em fêmeas F1 Angus Nelore,
para clientes que focam no programa do JBS
1953 de qualidade de carne, que se caracteriza
por usar três raças”, conclui Marcelo.

BOLT

MANO LIMA

DRONE

MERCADO

ABS INCORPORA
IVB E SE TRANSFORMA
EM SUPERPOTÊNCIA
DO MERCADO DE
GENÉTICA
Pecuaristas e técnicos comemoraram a ação que consolida a empresa como a
maior Central de Biotecnologia do Mundo, que além da liderança do negócio de
sêmen passa a responder por 60% da demanda mundial por embriões

Em uma única empresa, todas as soluções em
genética bovina que o mercado precisa. O anúncio
feito no mês de setembro da total incorporação da
IVB pela ABS mexeu com o mercado, que passou
a contar com uma grande e completa Central de
Biotecnologia, que, além de líder no segmento
sêmen, passa a responder por mais de 60% da
comercialização de embriões no mundo.
“É mais uma demonstração de desenvolvimento
e amadurecimento da empresa e faz parte da
busca contínua em relação ao melhoramento
genético. Algumas empresas podem se
acomodar a realizar o tradicional, e essas
ações da ABS nos mostram que ela está
empenhada a sempre desenvolver tecnologias
mais modernas e assumir os riscos desse
crescimento. Ao meu ver, é uma empresa
líder do nosso setor”, destacou Fernando
Furtado Velloso, médico veterinário e sócioproprietário da Assessoria Agropecuária
FFVelloso & Dimas Rocha.
A incorporação total da empresa faz parte de
uma estratégia iniciada pela ABS em 2015,
quando o Grupo Inglês Genus PLC, através de
sua Joint Venture ABS Brasil, adquiriu 51% das
ações da In Vitro Brasil (IVB). Dois anos depois,
em 2017, a Genus concluiu a compra das ações
remanescentes, tornando-se a única proprietária
da IVB. Desde de então, as empresas vêm
trabalhando de forma conjunta até que os
líderes anunciaram a incorporação. Com a nova
estrutura corporativa, a marca IVB passou a
ser posicionada no mercado como a tecnologia

responsável pela linha de produtos de embriões
NEO, originando a IVB Technologies.
“A ABS construiu uma robusta caixa de ferramentas
para atender o mercado de melhoramento
genético no Brasil. Trabalhando como uma
única empresa, temos a grande oportunidade de
oferecer aos criadores soluções customizadas,
independente do estágio de desenvolvimento de
seus rebanhos, ou do nível de tecnologia que
eles estejam utilizando atualmente”, comentou
Nate Zwald, COO ABS para o segmento de Leite,
no comunicado oficial.
Fornecedor de genética para a bateria de touros
da ABS e para a produção de embriões através
do ABS Neo, o criador Luciano Borges, do
Rancho da Matinha, comemorou o anúncio. “Na
minha visão, mais uma vez, a ABS sai na frente
do mercado porque, além de já proporcionar a

melhor genética, ela passa também a oferecer o
melhor sistema de reprodução e a maneira mais
simples de se multiplicar o que tem de qualificação
diferenciada”, afirmou.
Ricardo De La Rocque, da Sino Agropecuária,
acrescentou que vê com bons olhos essa
incorporação para todo o mercado. "Foi mantida
a eficiente equipe IVB e incorporada a ABS,
empresa com muita credibilidade no mercado de
genética, aumentando assim o portfólio oferecido
aos seus clientes e maior visibilidade aos seus
fornecedores de genética", disse.
Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges,
presidente da Associação Brasileira dos Criadores
de Zebu (ABCZ), também destacou que o mercado
de melhoramento genético ganhou com a ação.
"São duas grandes empresas. Eu conheço a
InVitro desde a sua fundação, usei e indiquei o

IVB AGORA É ABS!
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serviço para muitos clientes, porque sempre foi
reconhecida por entregar bons resultados aos
clientes. Com certeza, a ABS aumenta o seu
leque de produtos com a tecnologia e o processo
de pontas desenvolvidos pela IVB", afirmou.
Com a liderança consolidada, a ABS confirmou
que seguirá investindo em pesquisa e
desenvolvimento para garantir o contínuo
desenvolvimento das tecnologias e seguir
provendo melhoramento genético cada vez mais
rápido e eficiente aos criadores brasileiros. “Essa
integração combina duas equipes fortes, o que
nos permite ir ainda mais longe juntos e solidifica
a liderança da ABS no mercado de genética
bovina”, adiciona Ricardo Campos, Diretor da
ABS América Latina.

TECNOLOGIA

LEVANDO LUCRO COM
SIMPLICIDADE PARA O PRODUTOR!
O ABS Monitor vem apresentando resultados impressionantes em todo o
Brasil, onde cada vez mais criadores utilizam o programa de monitoramento
reprodutivo para incrementar a produção de leite
Desde o seu lançamento, em 2012, o ABS Monitor
vem conquistando o seu espaço no mercado. O
programa de gerenciamento de rebanhos leiteiros,
que permite fazer um diagnóstico completo das
informações reprodutivas da fazenda, viu o número
de animais cadastrados na sua base de dados
quase duplicar nos últimos dois anos – de 40 mil,
passou para 75 mil.
Esse crescimento da quantidade de vacas
abrangidas pelo programa indica o seu sucesso
entre os usuários do ABS Monitor. Quanto mais
animais estão incluídos na base de dados, mais
informações o programa consegue oferecer,
proporcionando uma visão objetiva dos resultados
da fazenda, o que abre as portas para definir as
soluções adequadas para cada necessidade.
Mais de 600 clientes ABS estão cadastrados no
programa, atualmente.

Além do Brasil, a ferramenta é usada em diversos
países do mundo, incluindo na América Latina, com
criadores da Colômbia, Chile, México, Uruguai,
Argentina e Equador. “O produtor rural quer e
precisa de simplicidade. E é isso que o ABS Monitor
oferece: atingir os resultados desejados com um
manejo reprodutivo simplificado”, afirma o gerente
de Ferramentas e Serviços Técnicos da ABS, Hélio
Rezende.
Além de oferecer um retrato claro e objetivo do
desempenho da produção de leite na fazenda,
a praticidade do ABS Monitor significa, também,
que o cliente tem mais tempo para se dedicar a
outras atividades que impactam diretamente a
produtividade. Foi o que aconteceu com a criadora
Ana Cristina d’Ávila.
“Depois de começarmos a usar o ABS Monitor,
saímos de uma taxa de prenhez de 11% para
uma de 27% - um dos melhores índices do país.

Antes, a nossa média era de 350 litros de leite por
dia; hoje, são 4 mil litros, com projeção de chegar
aos 10 mil. Claro que existe todo um investimento
paralelo, mas a ABS trouxe um novo olhar, com
muita responsabilidade”, conta Ana Cristina.
Em Castro (PR), em uma das bacias leiteiras mais
importantes do país, o pecuarista Willem Johan
Strijker também aposta no ABS Monitor. Ele
começou a utilizar o programa há cerca de dois
anos, e afirma que, se não fossem os resultados
obtidos, a sua produção seria bem diferente.
“Antes de usar o ABS Monitor, nunca tínhamos
alcançado a quantidade de 200 vacas em
lactação. Hoje, são mais de 250, e devemos esse
crescimento às soluções que aplicamos depois
do programa. Graças a ele, melhoramos todos os
índices reprodutivos, desde a taxa de concepção
até a taxa de prenhez e serviço. A equipe da ABS
nos ajudou muito nesse processo”, avalia Willem.
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VISÃO TÉCNICA
Para a equipe de técnicos que atende as fazendas,
o ABS Monitor é capaz de agilizar a identificação
de problemas de produção, e permite um melhor
relacionamento entre o técnico e o produtor.
Nesse cenário, o programa vem sendo cada vez
mais importante. Para o técnico da ABS, Lucas da
Silva Rocha, é difícil imaginar uma fazenda leiteira
que não faça uso do ABS Monitor. “Sem esse auxílio,
é como se o técnico ficasse de olhos fechados. Ele
abre a visão de como está a fazenda, e ajuda a focar
nas oportunidades de melhora. Como os dados são
muito simples e claros, o próprio cliente consegue
acompanhar os resultados, e perceber o quanto
as mudanças gerenciais que implementamos
contribuem para uma produção melhor”, conta.
O técnico afirma que o ABS Monitor mudou a forma
como as visitas dos técnicos às fazendas são
realizadas. “Já chegamos com mais informação
para saber onde e como agir. São inúmeras as
vantagens e o resultado é muito evidente – recebo
vários agradecimentos dos clientes, porque eles
entendem com clareza como o dia a dia deles
melhorou depois da nossa visita”, conclui.
O programa funciona conectado a uma base de
dados on-line, visando a praticidade. Os dados
extraídos do rebanho de cada cliente podem ser
acessados a qualquer momento, pelo smartphone,
tablet ou computador.
BONS NÚMEROS COLHIDOS COM O ABS
MONITOR!
O crescimento do ABS Monitor nos últimos anos fala

por si só. Segundo o gerente global de Ferramentas
e Serviços Técnicos da ABS, Hélio Rezende, o
desempenho comprova o efeito positivo que o
programa exerce em rebanhos leiteiros.
“Além de verificarmos um crescimento geral dos
índices de eficiência reprodutiva em rebanhos que
utilizam o ABS Monitor, percebemos, também, a
diminuição dos Dias em Lactação, que chamamos
de DEL. Isso pode aumentar muito a rentabilidade
de uma produção de leite”, considera.
Só na regional Castro, o índice DEL caiu de 221
para 203, representando um ganho potencial de
mais de R$ 25 mil por dia.
A diferença dos dados reprodutivos entre 2016 e
2018 também é notável. Em rebanhos cadastrados
no programa, a taxa de serviço passou de 49% para
64%, em média. A taxa de concepção também teve
um aumento, de 32% para 34%. A taxa de prenhez
subiu de 15% para 22%, e a porcentagem de vacas
prenhas pulou de 45% para 52%.
Após 150 dias em lactação, a taxa de prenhez
passou de 45% para 61%. No total, 180 novos
clientes contrataram o programa, elevando o
número de fazendas cadastradas para 580.
COMO FUNCIONA?
O produtor de leite interessado efetua o cadastro
na ABS e recebe um login e uma senha. Com
essas informações, ele terá acesso a uma
plataforma virtual e também poderá baixar uma
versão do programa para o computador, acessada
mesmo sem internet. “Off-line, o usuário registra
informações simples sobre o sistema reprodutivo

na fazenda e, depois, com acesso à internet, o
usuário envia os dados cadastrados para o sistema
on-line”, explica Hélio.
Com os dados cadastrados, o produtor consegue
gerar uma série de relatórios e obter um panorama
completo da propriedade. Os gráficos são simples
e sinalizam a situação da fazenda por meio de
um esquema de cores: verde (bom), amarelo
(merece atenção) e vermelho (ruim). “Assim, fazer o
diagnóstico do rebanho é simples. O usuário ainda
conta com um técnico da ABS que presta o serviço
de consultoria on-line, contribuindo para melhores
resultados e para a solução dos problemas
apresentados pela fazenda”, informa Rezende.

O QUE O ABS MONITOR PODE FAZER
POR VOCÊ?
* Organizar a rotina reprodutiva da sua fazenda
* Guardar as informações do seu rebanho com
segurança
* Emitir relatórios periódicos com panorama
da propriedade
* Apontar os principais problemas e soluções
* Oferecer índices zootécnicos de impacto
econômico para que você tome a melhor
decisão
* Gerar lucro!

ANO

TX SERVIÇO CONCEPÇÃO

PRENHEZ

DEL

% VACAS
PRENHAS

PRENHEZ
150 DEL

CONTAS

ANIMAIS

2016

49%

32%

15%

221

45%

45%

400

40.000

2017

59%

35%

20%

208

49%

52%

470

63.000

2018

64%

34%

22%

203

52%

61%

580

75.000
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ESPAÇO DO EMBRIÃO

MAIS
CONCEPÇÃO,
MAIS RESULTADOS!
A Linha Neo, através do mais produtividade, alcança resultado muito acima da média do
mercado em fazenda leiteira de Minas; taxa de concepção chegou aos 88%

O avanço das tecnologias voltadas para a produção
eficiente e confiável de genética com qualidade
cada vez mais superior vem surpreendendo
criadores, técnicos e pesquisadores do setor
agropecuário. Programas de incentivo à fertilização
in vitro têm feito sucesso entre clientes de todo o
mundo, e no Brasil não é diferente.
Uma das estatísticas mais monitoradas e cobiçadas
é a taxa de concepção dos embriões. Afinal,
uma taxa mais alta significa um maior retorno do
investimento inicial do criador na FIV, garantindo
resultados mais rápidos que contribuirão para a
evolução do rebanho em menos tempo.

Assim, a equipe da Fazenda Santa Edwiges, na
cidade de Naque, em Minas Gerais, comandada
pelo produtor José Maria de Souza, tem muito
para comemorar. Pertencente à Cooperativa
Agropecuária Vale do Rio Doce, a fazenda dedicase à criação de animais Girolando meio-sangue,
com foco na produção de leite.
Para garantir um progresso genético bem
direcionado e com resultados visíveis, a fazenda
conta com a ajuda da ABS, e tornou-se um dos
clientes do Mais Produtividade, que trabalha com o
objetivo de disseminar a genética de animais com
alta capacidade de produção a criadores ligados a
cooperativas, laticínios e outras entidades.
Foi assim que a fazenda registrou um número
surpreendente: após a transferência de 25
embriões, um total de 22 teve a sua concepção
confirmada, significando uma taxa de concepção
de 88% - muito acima da média do mercado.
De acordo com o médico veterinário Walace Leite,
o trabalho desenvolvido pela ABS, aliado a uma
estrutura de excelente qualidade na fazenda, são
os fatores que explicam o sucesso indiscutível do
projeto na Santa Edwiges.
“Eles trabalham com produção de genética própria,
e não adquirem material genético de nenhuma
outra fonte. Além disso, os animais deles são
muito bem manejados, especialmente as vacas
reprodutoras. Isso é feito precisamente pensando
em melhores resultados na hora de executar a
FIV”, esclarece Walace.
“Ainda assim, o resultado é impressionante e

merece ser notado”, considera o veterinário.
A ABS trabalha o ciclo completo da fazenda
Santa Edwiges, conforme previsto no Mais
Produtividade. Assim, a empresa é capaz de fazer
o acompanhamento de cada fase do processo
de produção de novos embriões, monitorando e
gerindo esses animais até atingirem a fase adulta,
e repetir as etapas com a nova geração.
A ABS aplica genética sexada na FIV com o
objetivo de obter o maior número possível de
fêmeas – geralmente, o nascimento de fêmeas
do Mais Produtividade é de cerca de 85%, o que
representa um ótimo benefício no que diz respeito
à reposição do rebanho.
Em seguida, é feita a avaliação e sincronização
das receptoras. Apenas as vacas aprovadas
nesta etapa receberão o protocolo hormonal
para sincronizar o cio e passarão pela aspiração,
posteriormente.
Depois da aspiração, é realizada a transferência
de embriões. Nesta fase, as vacas são novamente
avaliadas para monitorar o seu progresso e
facilitar a gestão do processo de gestação.
Aproximadamente
30
dias
depois
da
transferência, a equipe da ABS retorna à fazenda
para fazer o diagnóstico de gestação. As vacas
que não conceberam podem voltar a passar por
um novo ciclo de FIV, ou direcionadas para o
pasto com touro.
Após 60 dias, o trabalho da ABS é encerrado
na fazenda, com o diagnóstico de sexagem
dos animais que apresentaram prenhez na
etapa anterior.

Pág. 29

ARTIGO TÉCNICO

DEFINIÇÃO DE
UMA VACA LEITEIRA
RENTÁVEL
Mandy Schmidt
Especialista em serviços de pecuária leiteira
da ABS Global
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As operações precisam de planos contínuos e
estratégicos com foco nas áreas impactantes
no setor. O lucro a longo prazo gira em torno
das unidades operacionais terem um plano de
produção alinhado e eficiência consistente. A
única unidade operacional existente em nosso
setor é a vaca leiteira.
Para maximizar a rentabilidade das operações,
precisamos definir o que é a vaca ideal. Devemos
saber o que mais gera retorno sobre investimento,
antes de investir em milhares de unidades
operacionais. No entanto, escolher os traços
genéticos mais significativos não é tão simples
quanto buscar arquivos do seu computador e usálos de forma contínua durante cinco anos.
A seleção genética para montar unidades
operacionais otimizadas pode ser uma mudança
significativa em relação a práticas genéticas
históricas. Nem sempre o tradicional significa o
mais rentável.
Analise as mudanças no mercado leiteiro. A ênfase
em traços genéticos reflete as atuais ou eminentes
alterações? Você cria pensando no que é lucrativo
hoje - ou pensando no que será lucrativo daqui a
cinco anos?
Considere a seguinte questão: da forma como
os consumidores compram laticínios, o que os
processadores valorizarão nos próximos anos?
Em muitas áreas, os mercados leiteiros já estão
refletindo a tendência na qual os consumidores
estão “comendo” mais leite do que bebendo. Os
sólidos se tornaram a prioridade.

Rentabilidade é muito mais do que vários litros
de leite no tanque. Focar em traços genéticos
para conseguir vacas com ciclo de vida longo
e livre de problemas para atender à demanda
do mercado é onde está a oportunidade para
conseguir grandes lucros.

PRODUTO COM CUSTO E
EFICIÊNCIA IDEAIS
Ao avaliar o leite, se os sólidos são mais vantajosos
do que o líquido, você deve consultar o leite
corrigido para energia ao determinar o ranking de
rentabilidade do seu rebanho. Da mesma forma,
a ênfase na quantidade de gordura e de proteína
será mais econômica do que a simples capacidade
de vazão de leite.
Para projetar uma vaca rentável, com a composição
de leite mais desejável para o mercado, a solução
seria retirar o “peso da água” do tanque com
ênfase em composição percentual. Com as tarifas
de combustível e transporte tomando as já baixas
margens de lucro, crie um produto eficiente, com
densidade potencializada e com foco em genética
pensando no percentual de gordura e de proteína.
Além de alinhar os esquemas para preço de
tabela e para preço premium, todas as vacas da
fazenda devem ter predisposição genética voltada
à eficiência. Só porque uma vaca está produzindo
70 kg por dia não quer dizer que ela seja rentável.
A enorme quantidade de produção pode ser
superada pela enorme quantidade de insumos.
Um método para diminuir o custo de produção

seria utilizar a seleção genética, aproveitandose de vacas de pequeno porte. Uma vaca de
menor porte requer menos alimentação até atingir
a maturidade e menos manutenção durante seu
ciclo de vida em relação às suas equivalentes de
maior porte. Não existe relação entre o tamanho
da vaca e a quantidade de produção.
A longevidade também desempenha papel
fundamental quanto à eficiência. Vacas que
produzem a longo prazo garantem mais retorno
sobre investimento e produzem mais no dia a
dia em relação às que produzem por dois anos
e apresentam mais chances de abandonar um
rebanho voluntariamente.

PRIORIZE AS DESPESAS
As despesas com manutenção geralmente chegam
perto das despesas totais anuais. Analise onde o
tempo está sendo gasto devido a ineficiências.
Vacas doentes reduzem a eficiência do trabalho
com mais “pit stops” para tratamentos e mais
movimentação no curral.
Não precisar de intervenções diárias para
problemas relacionados à saúde indica que a vaca
é sustentável e está fazendo o seu trabalho sem
maiores esforços. Ter traços genéticos saudáveis,
como a saúde dos úberes juntamente com a
contagem das células somáticas, reduzem os
insumos necessários para o trabalho, tratamento
e serviços.
Vacas resistentes à doença evitam situações que
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proíbam a produção e a reprodução normais.
Ter uma vaca saudável significa ter uma vaca
produzindo e, portanto, gerando um produto ideal
para comercialização. Uma vaca leiteira que bate
o recorde de produção não é muito útil para as
operações se grande parte da produção de leite
vai para o ralo.
Vacas com reprodução comprometida também
precisam de mais paradas para atendimento e
mais dias de operação na fazenda. Conceber de
forma mais precoce, com um bom intervalo entre
os partos, permite com que a vaca se recupere e
alcance picos de lactação com mais frequência,
período em que os custos com alimentação são
mais altos.
Até certo ponto, você pode alimentar para gerar
mais produção ou manipular componentes;
porém, alimentar para obter uma taxa de prenhez
mais elevada seria o segredo em um rebanho
que já é bem cuidado. O impacto no traço de
fertilidade da fêmea e da taxa de prenhez das
filhas é inquestionável.

ESQUEÇA A MENTALIDADE
DE GRUPO
Gostamos de agrupar animais por idade, estágio
de lactação e estado reprodutivo. Para a maior
parte dos aspectos da pecuária leiteira, isso é
prático e lógico, exceto pela seleção genética.
Seria fácil assumir que os animais mais jovens
são geneticamente superiores aos mais velhos.
Entretanto, a mentalidade de grupo não funciona
muito bem em relação a princípios genéticos.
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Todas as faixas etárias possuem curva de
distribuição bem distribuída com potencial genético
de cima para baixo. Nem todas as vacas na
primeira lactação são geneticamente superiores a
todas as vacas na segunda lactação.
Durante o ciclo de vida de rentabilidade, é
comum ter centenas de reais de diferença entre
os melhores e os piores animais. Geneticamente
falando, tal mãe tal filha. Existem exceções;
entretanto, no geral, vacas boas produzirão outras
vacas boas e vacas ruins produzirão uma geração
de decepção.
Um dos caminhos mais assustadores que um
pecuarista leiteiro pode escolher, geneticamente
falando, é não conseguir diferenciar entre as boas
e as ruins ao criar a próxima geração de rebanho.
Selecionar as fêmeas de forma estratégica para
geração do próximo rebanho com base em
valor genético real, em vez de basear-se em
superioridade genética, é a chave para obter o
máximo do avanço genético.
Cada novilha substituta terá um valor de
investimento parecido com o valor de investimento
na época em que se tornam vacas produtoras.
Seria insensato, em qualquer setor, desperdiçar
recursos em unidades operacionais com potencial
de ganhos limitado.

TRABALHE COM
A MÃE NATUREZA E
NÃO CONTRA
Um modo fácil para elaborar o planejamento
genético é assumir não ser um especialista em

genética e preferir cuidar das vacas de acordo
com seu potencial. Infelizmente, a boa e velha Mãe
Natureza está no mundo há muito mais tempo e
não é fácil vencê-la com técnicas de alimentação
aprimoradas ou programas de sincronização
agressivos. Até o momento, só conseguimos
manipular a genética. Por fim, o seu avanço
em manipulação estagnará quando o potencial
genético do seu rebanho atingir o seu limite.

MEDIDAS PRATICÁVEIS PARA
TORNAR VACAS RENTÁVEIS
ATRAVÉS DA GENÉTICA:
• Trabalhe em conjunto com um consultor
genético para elaborar um plano genético
sob medida a fim de conseguir o maior
retorno possível sobre investimento por
unidade operacional (vaca).
• Escolha um plano genético consistente e
alinhado com suas áreas que alcançam o
maior retorno financeiro possível.
• Para fazer uma mudança impactante
no futuro do seu rebanho, considere
ferramentas genéticas poderosas como
fertilização in vitro.

CASO DE SUCESSO

TRANSFERINDO
EMBRIÕES, COLHENDO
QUALIDADE

A tecnologia a serviço do melhoramento genético
vem trazendo resultados inspiradores em fazendas de
todo o Brasil. No sul do Pará, uma história de quase
meio século apresenta um novo capítulo, mostrando
o verdadeiro potencial da transferência de embriões.
É a fazenda Nelore Água Fria, localizada nas
proximidades do município de Xinguara (PA).
Comandada pelo criador João Guimarães Filho, a
propriedade é atendida pela In Vitro Brasil, agora
incorporada pela ABS, desde 2013.

João Guimarães, a terceira geração da família a
se dedicar ao comando do rebanho Nelore PO,
vem apostando, nos últimos anos, na ampliação da
utilização da tecnologia voltada para a genética, com
o objetivo de intensificar a seleção e obter animais
cada vez melhores.

Com 2 mil transferências realizadas em
2017 pela ABS, a fazenda Nelore Água Fria
quer alcançar as mil prenhezes
confirmadas este ano
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“A nossa seleção é rigorosa. Hoje, contamos com
um rebanho de 2.500 matrizes, e trabalhamos com a
meta de alcançar as mil prenhezes confirmadas por
ano. Para isso, estamos apostando na transferência
de embriões durante a estação de monta de 120
dias, entre outubro e fevereiro”, explica o gerente e
proprietário da fazenda.
Para chegar a um rebanho tão expressivo, o
manejo dos animais e a administração da empresa
demandaram muito conhecimento e dedicação.
São quase 50 anos investidos no aprimoramento
genético da raça Nelore.
“Sou apaixonado pela raça, e acredito que
conseguimos resultados melhores quando fazemos
aquilo que amamos”, comenta João. Além do
rebanho PO voltado para a reprodução da melhor
genética, a fazenda conta, ainda, com um rebanho
comercial voltado para a pecuária de corte. É a
eficiência mostrando o seu valor.
O técnico Emerson Faria, da ABS, vem
acompanhando o trabalho realizado na Nelore
Água Fria de perto desde o início. Para ele, é
visível um aumento do investimento na tecnologia
de transferência de embriões, e os resultados são
evidentes.
“A cada ano, a quantidade de transferências e de
prenhezes confirmadas vem aumentando. No ano
passado, transferimos mais de 2 mil embriões.
A seleção contempla as melhores fêmeas, que
representam o top 2 a 3% do rebanho inteiro. Elas
são avaliadas de acordo com critérios de avaliação,
produção e reprodução, e aspiradas durante todo o
ano”, descreve Emerson.

Ao todo, 45 doadoras são utilizadas para a
multiplicação da genética Água Fria. É com essas
matrizes que se produzem os animais de maior
excelência da fazenda, com precocidade, boa
conformação e uma notável estrutura.
Para garantir a qualidade diferenciada, os touros de
João Guimarães são avaliados pelo Programa de
Melhoramento Genético da Raça Nelore (PMGRN),
da ANCP (Associação Nacional de Criadores
e Pesquisadores), e também pelo Programa de
Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ), da
ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de
Zebu).
Os frutos desse trabalho são claros: a fazenda tem
touro na maior central de biotecnologia do país.
O Comendador da Água Fria, integra a bateria de
touros ABS.
A fazenda Nelore Água Fria aposta na inseminação
artificial desde os anos 90, na época em que foi

instalada a estação de monta na propriedade. Para
João Guimarães Filho, a contribuição da ABS para
o crescimento do rebanho é significativa.
“A nossa parceria já é antiga. Hoje, temos orgulho
de ser um dos maiores projetos de transferência
de embriões da região Norte, e contamos sempre
com a ABS para nos ajudar no melhoramento e no
aumento da eficiência”, comemora.
Para o futuro, vislumbram-se muitas boas notícias.
A cada ano, o remate da fazenda, o Leilão Nelore
Água Fria, oferece animais de maior qualidade,
consolidando o diferencial da genética Nelore.
“O nosso objetivo é sempre continuar crescendo,
aperfeiçoando a nossa genética e promovendo
o crescimento dos nossos parceiros, também”,
sintetiza o criador.

RESULTADO NO CAMPO

O SUCESSO
DO IVB NEO EM
RONDÔNIA
Clientes ABS apostam em
melhoramento genético com
transferência direta de embriões
com doadoras do próprio rebanho

A transferência de embriões vem sendo uma
solução cada vez mais explorada para se obter o
melhoramento genético nos rebanhos. A revolução
da genética bovina, que começou com a chegada
da inseminação artificial, continua dando frutos
aos produtores rurais que apostam na tecnologia.
Neste cenário, em que a inovação é constante
e os padrões raciais tornam-se cada vez mais
exigentes, a viabilização do melhoramento
genético para o maior número possível de
criadores revela-se uma preocupação cada vez
maior do setor agropecuário.
A linha NEO, produzida através da IVB
Technologies, veio para potencializar uma nova
realidade para o produtor que quer investir no

aprimoramento genético do seu rebanho. O IVB Neo
faz parte deste portfólio de produtos e possibilita a
transferência direta de embriões congelados com
utilização de doadoras selecionadas dentro do
próprio rebanho.
Com o uso de doadoras pertencentes ao rebanho de
destino é um benefício importante para o produtor,
já que permite a tomada de decisões a partir de
animais já familiares para ele. Recentemente,
os veterinários Larissa e Emerson Lessi, da
ServSemen, representante da ABS, começaram a
desenvolver um grande projeto com quatro clientes
do estado de Rondônia.
De acordo com Larissa, o IVB Neo destaca-se
do já conhecido ABS Neo com a particularidade

das doadoras. “Trata-se de conseguir melhorar
aquilo que o criador já possui na sua fazenda.
O melhoramento genético com embriões é uma
ferramenta muito importante e, com o IVB Neo,
a ABS consegue oferecer a possibilidade de
multiplicação da genética superior dentro do
rebanho”, explica Larissa.
A veterinária atua como representante da ABS
há 20 anos e trabalha exclusivamente na área
de inseminação artificial em tempo fixo (IATF).
Os quatro clientes atendidos pelo IVB Neo são
focados na seleção de animais Nelore PO e
acreditam na tecnologia inovadora da ABS como
a solução para um melhoramento mais rápido e
com resultados visíveis.
“Já trabalhamos com a genotipagem destes
rebanhos há uns cinco ou seis anos. Durante esse
tempo, coletamos dados suficientes para identificar
as melhores fêmeas, o que agrega muito valor
ao IVB Neo. Todos os animais envolvidos foram
avaliados pelo PMGZ e pela genômica, através do
Clarifide. No ano passado, já começamos a coleta
do material genético, e agora serão distribuídos
800 embriões entre as quatro fazendas”, descreve.
Ao evitar o recurso a embriões com doadoras
selecionadas fora do rebanho, Larissa afirma que
fica mais fácil corrigir o fenótipo dos animais. Além
disso, como o embrião é congelado, é possível
adequar o tempo dos processos à estação de
monta de cada fazenda.
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EXPECTATIVA
N a c i dade de Piment a Bueno (RO), o c r iado r
M at heus D o lenz de dic a - se à se le ç ão de
gado N el o re PO, na Fa zenda M o quem.
São 20 0 animais puro s de o r i g em, ent re
um rebanho que so ma 14 0 0 c ab e ç as. O
p ro duto r é um do s c li ente s que c o nt r atou
o I V B N e o.
Cliente da ABS há oito anos, Matheus
seguiu os passos do seu pai, que também
apostava nos produtos e ser viços da
empresa para desenvolver as atividades da
fazenda. “Pretendemos aumentar o número
de animais PO no rebanho e aproveitar
também o protocolo de inseminação artificial.
Utilizo a transferência de embriões desde
que comecei a trabalhar na área, mas é a
primeira vez que usamos doadoras do próprio
rebanho. Estamos muito confiantes com os
resultados”, prevê.
As vacas de Matheus receberão um total de 141
embriões – quase metade das 300 transferências
realizadas anualmente na fazenda.
Ainda em Rondônia, na cidade de Espigão
d’Oeste, o produtor Celso Garcia comanda
o rebanho das raças Nelore e Tabapuã na
Fazenda Jabori. Celso é cliente da ABS
há mais de 15 anos e decidiu apostar na
tecnologia da empresa para melhorar a
qualidade da sua genética.
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“Criamos gado de corte Nelore e Tabapuã
para confinamento, recria e engorda. O nosso
foco principal é a genética, e sempre podemos
contar com a logística da ABS. Sempre temos
a garantia do melhor sêmen e ele é entregue na
hora que precisamos”, avalia.
O criador acredita que o IVB Neo é uma
solução mais que adequada para o seu rebanho
– 350 embriões já foram encomendados,
considerando ambas as raças.
“ Estamos aproveitando as melhores vacas
da nossa fazenda, e com isso esperamos
uma melhoria visível na qualidade dos
embriões. Tudo isso vai contribuir para um
manejo melhor e mais fácil dos animais”,

pondera Celso.
Com a tecnologia mais avançada que a ABS
já disponibilizou ao mercado, e aproveitando
todo o potencial da recém-incorporada
IVB, o produto promete custos mais baixos,
qualidade superior e uma confiabilidade
notável nos resultados.
É mais uma novidade ABS que vai contribuir
para o desenvolvimento e crescimento da
pecuária bovina.

NOTAS E DESTAQUES

ABS GLOBAL EXPERIENCE

GENÉTICA BRASILEIRA NA GUATEMALA

Em setembro, o 1º ABS Experience reuniu mais

Em outubro, os dois países oficializaram

de 200 produtores leiteiros de todo o mundo em

um acordo que define a exportação de

um tour técnico que levou o grupo a conhecer

material genético e embriões bovinos do

de perto o que existe de melhor na genética

Brasil para a Guatemala, após negociações

bovina americana, com foco nas inovações

técnicas realizadas em maio, no decorrer

tecnológicas da ABS Global. A visita, que contou

da ExpoZebu, em Uberaba (MG). Entre as

com a participação de cerca de 50 produtores da

considerações do acordo, inclui-se a emissão

América Latina, passou por fazendas familiares, o

de Certificados Zoosanitários Internacionais

laboratório da IntelliGen e a sede

(CZI) para todas as remessas de sêmen

da fazenda De-Su, parceira da
ABS no projeto De Novo Genetics.

que forem enviadas. A ideia da cooperação
entre os dois países é fortalecer a pecuária
guatemalense, não só oferecendo uma
abertura importante para o mercado da
genética internacional, mas também
beneficiando o pequeno produtor.
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PRODUTORES AFRICANOS NO BRASIL
Pecuaristas de cinco países africanos passaram
uma semana no Brasil, na iniciativa de conhecer
as características da nossa pecuária e utilizar o
conhecimento adquirido para as suas próprias
fazendas. Os criadores vieram de Moçambique,
Botswana, Zâmbia, Quênia e África do Sul, e
passaram por diversas propriedades com rebanhos
leiteiros e de corte, que fazem uso da genética
da ABS. O grupo de visitantes esteve na seleção
dos irmãos Chiari e nas fazendas
Santa Luzia, Terra Vermelha e
Canto Porto. Além disso, também
visitaram a fazenda Mundo Novo e o
Rancho da Matinha, com o objetivo
de conhecer de perto produções
que marcam o desenvolvimento da
raça Nelore.
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EXPORTAÇÃO COLÔMBIA
Pela primeira vez, o Brasil exportou
embriões para a Colômbia, após a validação
do acordo sanitário assinado pelos dois
países, em dezembro de 2017. A regional da
ABS de Mogi Mirim (SP) enviou, no início de
outubro, produtos da raça Girolando para a
unidade de Bogotá, a capital colombiana.
Trata-se de embriões que são fruto de
acasalamentos direcionados por meio do
programa GMS (Genetic Management
System), entre doadoras Gir da fazenda Canto
Porto e touros Holandeses da bateria da ABS. A
exportação marca o início da abertura do mercado
entre as duas nações, contribuindo para a
disseminação da genética brasileira e
para o desenvolvimento da pecuária
na Colômbia.

NOTAS E DESTAQUES

SIMPÓSIO DE GENÉTICA

REUNIÃO ABS AMÉRICA LATINA

A Geneticista Leite da ABS, Carolina Campos, foi

A tradicional reunião anual da região da

uma das palestrantes do I Simpósio de Genética

América Latina foi realizada no Brasil este ano.

e Melhoramento Animal - SimMelhor. O evento

A Central da ABS recebeu representantes

aconteceu na Universidade Federal de Viçosa,

de países como Chile, Argentina, Uruguai

em Viçosa (MG), e foi Organizado pelo Grupo

e México para discussão das diretrizes

de Discussão em

Genética e Melhoramento

para o ano fiscal 2018/2019. O grupo foi

Animal - GDMA - UFV. A palestra da especialista

recebido pelo Diretor do Brasil, Márcio Nery,

da ABS foi intitulada “Desafios do Melhoramento

e o encontro foi coordenado pelo Diretor da

na propriedade leiteira” e foi

América Latina, Ricardo Campos. A reunião

acompanhada por centenas de

ainda contou com a participação de uma comitiva

estudantes
área.

e

profissionais

da

da ABS Global, incluindo o COO Leite, Nate
Zwald.
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OLHAR RURAL

Faz. Santa Maria do
Araguaia, Arthur Mader

Tô de olho na oportunidade,
José Ronaldo Pereira

@agrodiamantino

@agrodiamantino

@arthur1107

@agrodiamantino

@agrodiamantino

@agrodiamantino

@agrodiamantino

@agrodiamantino

@agrodiamantino

@arthur1107

@arthur1107

@matheuscavalcanti87

@matheuscavalcanti87

Byergo Angus #absbeeftour,
Larissa Lessi

@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco
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@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco
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@pecuaria.moc

@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco

@neloreemfoco

Na lida com o Nelore,
Luiz Alberto

@pecuaria.moc

@raul.andrade.neto

@imaginar.rural

@rc_multiplicacaogenetica

@wellington.elin

Poeira na estrada,
Kauanna Fioratto

@wulffmartina

@rc_multiplicacaogenetica

@lthiagophotos

@luisgroppa
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