




produção e engorda, utiliza o método de
seleção dos animais como forma de obter
um rebanho de boa qualidade. Essa sele-
ção é realizada através de estudos físicos e
genéticos feitos em cada animal. Um dos
primeiros trabalhos do grupo é a avalia-
ção dos animais de forma visual, tendo
como principal critério a verificação das
características físicas dos animais, obser-
vando principalmente a precocidade na
desmama, a precocidade sexual e a mus-
culosidade.

De acordo com o coordenador de pe-
cuária de corte da CFM, Luiz Adriano Tei-
xeira, os primeiros resultados foram mui-
tos bons, "mas poderiam ser melhores".
No início da década de 1990, em parceria
com os geneticistas Joanir Pereira Eler e Jo-
sé Bento Sterman Ferraz, da Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da

Universidade de São Paulo, o gru-
po deu início ao seu programa de
melhoramento genético, uma nova
forma de trabalhar com a pecuária,
tornando-a mais profissional.

A partir dos estudos realiza-
dos pelos cientistas, começou-se a
traçar um método de seleção para
escolher os melhores animais, re-
alizado totalmente a pasto. "Para
cada animal é traçado um perfil
genético, cujos dados são utiliza-
dos para selecionar os melhores
animais, para, a partir daí, obter
bons reprodutores. Nós só comer-
cializamos animais de primeira,
tanto os que são voltados para en-
gorda quanto para reprodução, to-
dos com o Certificado Especial de
Identificação e Produção, CEIP",

diz Luiz Adriano Teixeira. "Nosso progra-
ma genético é avaliado anualmente pelo
Mapa. O peso no sobre-ano (cálculo do
peso de cada animal ano após ano) já re-
gistrou um aumento de 2 kg por carcaça,
sendo que o rendimento da mesma chega
a ser de 55%", destaca.

Outro tipo de avaliação muito utili-
zada pela pecuária moderna é quanto à
adaptabilidade dos animais em relação
ao clima de um determinado país ou re-
gião. A fazenda Mariópolis, localizada
em Itapira, interior de São Paulo, é uma
das pioneiras nesse tipo de avaliação. Sua
proprietária, Maria Lúcia de Abreu Pereira,
criadora das raças Bonsmara, Caracu e Se-
nepol, descobriu nas raças adaptadas um
grande negócio para o Brasil, onde antes
predominavam somente algumas raças
mais selecionadas.

O conceito de raças adaptadas se dá
principalmente com a seleção natural dos
animais, onde sobrevivem os que mais se
adaptam a uma determinada localidade.
Daniel Bosman, consultor sul-africano e
especialista em raças adaptadas, que pres-
ta serviços à fazenda Mariópolis, é um dos
precursores da divulgação das raças adap-
tadas no mundo. De acordo com Maria
Lúcia, estas raças são um diferencial no
atual mercado pecuário. "Estes animais
garantem ao pecuarista um alto grau de
rentabilidade, ainda mais com o processo
de seleção feito em nossa fazenda, reali-
zado através do teste de desempenho que
implantamos", explica.

A pecuarista mostra que o teste de per-
formance revela que esses animais, trazi-
dos da África, apresentam um alto grau de
musculosidade, aprumo de carcaça e pre-
cocidade sexual. Tudo isso se deve a anos
de pesquisas com as três raças, obtidas por
meio de cruzamentos e também de inse-
minação artificial. "Durante cinco meses,
avaliamos de forma criteriosa os animais
e, em média, descartamos 40% dos ma-
chos na desmama e os direcionamos para
a engorda. O descarte depende da pressão
da seleção imposta a esses animais", des-
taca Maria Lúcia.

Todos os anos, a fazenda seleciona cer-
ca de cem animais de elite. Um dos prin-
cipais alvos da pecuarista é a precocidade
dos animais para atender o mercado cada
vez mais competitivo. "Nossos animais en-
tram na estação de monta com 12 meses
e a primeira prenhez se dá aos 14 meses.
Isso não era conseguido até pouco tempo
atrás", finaliza a proprietária da fazenda
Mariópolis.
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