




as concorridas e pesadas pistas
de julgamentos da Expozebu de
Uberaba, MG, que alçam ao es-
trelato os animais campeões e
multiplicam seus preços e os dos
futuros filhos no mercado, ele fez
a opção de nunca participar. Lu-

ciano Borges Ribeiro, titular do mineiríssimo Rancho
da Matinha, não segue a cartilha do tradicional zebu-
zeiro daquela cidade onde está concentrada a nata do
rebanho vindo da índia - há mais de um século - e
que mudou para melhor o perfil da pecuária brasileira,
Com convicções próprias obtidas ao longo de décadas
forjando o nelore, o criador vende gado de sua marca
em um exclusivo leilão anual. Luciano da Matinha tem
62 anos, é engenheiro civil e pode ser classificado co-
mo um selecionador independente, além de adepto
incondicional do nelore de médio porte, que considera
melhor adaptado ao manejo a pasto sob o inclemente
sol dos trópicos, Nesse ponto, não tem meio termo.' 'A
finalidade de nosso trabalho é uma só: produzir carne
para abastecer uma demanda mundial crescente, la-
pidando, via melhoramento genético, características
de reais interesses económicos."

Luciano é parte das discussões "positivas e frutí-
feras" travadas no Brasil com objetivo de se chegar
ao nelore ideal para a produção de carne: o animal
de grande porte, que pode gerar, por exemplo, be-
zerros de carcaças mais pesadas ou o de estatura

ESPECIALISTAS ACREDITAM QUE EXISTE UM
média, que exige menos comida no trato, segundo
estudiosos? Emprestando os termos da academia: "A
relação entre tamanho corporal e produtividade nos
zebuínos". Esse debate é importante para a melho-
ria da pecuária, na ótica de Luiz António Josahkian,
professor da Faculdade de Agronomia e Zootecnia de
Uberaba e superintendente da Associação Brasileira
dos Criadores de Zebu (ABCZ). Diz ele: "O tamanho
ótimo para bovinos de corte é questão que vem sen-
do debatida e discutida desde o início do século XIX e
continua até hoje". Segundo Josahkian, não há dife-
renças claras de eficiência relacionadas ao tamanho
corporal. "Existe um nicho biológico ou económico
para cada tamanho. Condições de produção são di-
nâmicas ou cíclicas, fazendo com que as preferências
de porte permaneçam em contínuo desequilíbrio."
Traduzindo: nem tanto o céu nem tanto a terra.

Há alguns anos, a ABCZ tentou limitar a participa-
ção de bovinos "gigantes" nos julgamentos de pista.

Mais tarde, reviu os conceitos, E, no caso do nelore, o
calor gerado pelas opiniões e análises é mais intenso e
apaixonado devido à raça ser de longe a mais populosa
do país. Seu sangue está em cerca de 80% do rebanho
nacional, que é formado por 195 milhões de cabeças.
A nelore foi decisiva para o Brasil se enfileirar entre
os três maiores produtores mundiais de carne e para
há anos permanecer no topo do ranking dos países
exportadores. Deu força também à imagem positiva
do país como fabricante de carne a pasto,

O profeSSOr Dante Pazzanese, chefe do Labora-
tório de Nutrição e Crescimento Animal da Esalq/USP,
com pós-doutorado na Cornell University (EUA), tem
uma opinião diferente da de Josahkian. Ele acredita
que para a pecuária de estados como Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Goiás, que concentram o maior
número de bovinos de corte do país, o animal adequa-
do é o de estatura média. "Seu desempenho é melhor



O ECONOMICO PARA CADA TIPO DE BOI
no clima seco e nos pastos rústicos de capim-bra-
quiária do Brasil Central", diz. O professor informa
que defende o frame (massa corporal) intermediário
desde 1996. No entanto, ele reconhece que há outros
f atores envolvidos na eficiência da vaca, além de seu
peso adulto, como produção de leite e precocidade
sexual. "O tipo biológico ideal é aquele que se mol-
da ao ambiente em que o sistema de produção está
inserido. Além disso, é fundamental que se leve em
conta questões como a terminação do animal. É feita
a pasto ou em confinamento?"

Ao que tudo indica, o pai de Dante, pecuarista em
Londrina e Maringá, resolveu a questão. Ele cria o ne-
lore nos férteis pastos do norte paranaense. "São Tan-
zânia e Tiffon 85 adubado. Nessas condições, vacas de
550 quilos não têm dificuldades de reconcepção, mas
num contexto pior, com pastos de braquiária, esse tipo
de fêmea pode apresentar problemas como atingir a
precocidade sexual tardiamente", afirma Dante.

Para André Locatelli, gerente da Associação dos
Criadores de Nelore do Brasil, animais de tamanho
maior na idade adulta tendem a ser mais exigentes do
ponto de vista nutricional e, em caso de não atendi-
mento dessas necessidades, podem ser mais tardios
em termos de reprodução e terminação de carcaça.

E Luciano da Matinha coloca a reprodução na ba-
se do melhoramento genético que faz. Uma bonita e
emblemática escultura foi montada no meio de um
lago na entrada de sua fazenda. São cinco pedras so-
brepostas umas sobre as outras que simbolizam as
etapas do paciente trabalho de seleção. "A que repre-
senta a reprodução é o sustentáculo. É mais importante
até que a do ganho de peso", diz. O fazendeiro entende
que encurtar o ciclo reprodutivo é estratégico diante
de uma pecuária tropical cujas margens de lucro são
apertadas. "Não tem caminho melhor, a exemplo do
que é feito na avicultura e na suinocultura.''

A Matinha, longe de inventar a roda, consegue em-

NETO DA LENDA
Torres Homem,
Rafael faz genética
de elite em
Uberaba e a usa
em sua vacada
comercial em MT



LUCIANO
da Matinha: radical
não, independente
sim. Dos
julgamentos da
ExpoZebu, porém,
não quer saber

prenhar suas fêmeas com a idade de 12 meses, e o pri-
meiro bezerro nasce quando elas têm dois anos, Para
chegar a essa performance, a fazenda faz uma estação
de monta cronometrada, visto que o nelore habitu-
almente é entourado aos 24 meses e tem o primeiro
filho perto dos 36 meses. "Aqui na Matinha, portanto,
eu estou ganhando um ano, e as fêmeas conseguem
dar um bezerro a mais em sua vida reprodutiva", ex-
plica, Segundo Luciano, 84% das matrizes do plantei
já se encaixam nesse processo. "Há 11 anos, quando
tudo começou, a taxa era de apenas 7%," As vacas
são mais baixas e troncudas, pesando 550 quilos, em
média. Luciano acredita que matrizes de tamanho alto
demais são umpouco tardias. Segundo ele, o bicho de
frame moderado termina mais cedo a carcaça. "E o
abate antecipado dá uma carne macia."

O forte da receita da Matinha vem da venda de
seus tourinhos. Eles são tão solicitados que o leilão

anual exclusivo de Luciano na versão 2009 faturou
2 milhões de reais e obteve média de 11 mil reais. "A
maioria desses animais tomou o rumo das fazendas
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e
Goiás, carimbando o esforço de seleção da Matinha,
que é produzir animais para carne." Luciano mantém
ainda 12 touros em central, como Haruman da Matinha,
alojado na ABS Pecplan, que em 2009 vendeu 107 mil
doses de sémen, a 40 reais cada.

Do Rancho da Matinha até a Fazenda Mata Velha,
pertencente ao empresário Jonas Barcelos, é' 'um pu-
linho", cerca de 40 quilómetros. A criação igualmente
é de nelore padrão, porém, Jonas, de 74 anos, comanda
um time de craques de muito peso e tamanho, cujo
estilo de jogo é voltado também para o espetáculo,
Uma das atletas titulares é a novilha Weleira, que aos
33 meses de idade pesa 990 quilos, ficou prenha do
primeiro bezerrinho aos doze meses, ou seja, é bas-
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tante precoce, e já está grávida novamente, "Weleira
apresenta um ganho de peso alto, habilidade mater-
na, é precoce e sua beleza impressiona, A fêmea está
próxima da seleção ideal apurada aqui na Mata Velha",
afirma Denis Regis da Silva, gerente operacional da
propriedade de Jonas. Provavelmente, Weleira será
incorporada à esquadra de 180 matrizes doadoras, cuja
média de peso supera mil quilos.

OS d r i b l e s coreográficos da equipe Mata Velha são
dados nas pistas de julgamento das principais cidades
brasileiras e nos leilões requintados da ExpoZebu, feira
que está sendo realizada em Uberaba até o dia 10 deste
mês e na qual a Mata Velha concorre com mais de 40
animais, Denis mostra a coleção de taças conquista-
das pela Mata Velha nas pistas. Entre elas, estão as
mais recentes: melhor expositor de nelore em 2009
e medalha de prata como melhor criador no mesmo
ano. Nos leilões, a marca é conhecida pelas cotações
recordes com que negocia o gado,

Mas está enganado quem imagina que Jonas Bar-
celos produz unicamente gado alto e pesado para per-
formances nas pistas. Ele tem um olho em Uberaba e o
outro bem aberto sobre o Brasil Central, principalmen-
te Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,' 'A Mata Velha faz
animais campeões, bons de pista, mas tudo desembo-
ca na pecuária comercial", diz Denis.' 'Um touro de alta
qualidade começa os julgamentos aos oito meses e sai
da pista aos 36 meses de idade. Vai para uma central de
coleta de sémen e seu poderio genético é usado tanto
para o melhoramento na Mata Velha como é comer-
cializado para dar acabamento na carcaça da vacada
destinada ao abate em estados produtores de carne."
No caso das fêmeas, a proposta é a mesma. Depois do
périplo pelas pistas, elas entram em coleta de embrião.
"Parte é vendida comercialmente, e a outra fica com
a gente", afirma Denis, E aqui vai uma informação de
cocheira: Jonas Barcelos possui fazenda em Araçatuba,
SP, onde aprimora um rebanho no pasto para produção
e venda de tourinhos e matrizes, A avaliação genética
é feita pelo Geneplus, da Embrapa, que visa aumentar a
eficiência na produção de carne. E a Mata Velha iniciou
seu plantei com gado de origem VR, de Torres Homem
Rodrigues da Cunha, uma das mais "revolucionárias1'
linhagens do nelore.

Carlos Augusto Zanata, o Guto, sabe tudo das fa-
zendas de gado de Mato Grosso, Ele é veterinário e

NA HORA CERTA
AExpogenétíca foi uma das criações mais felizes da ÂBCZ. Ela ofe-

rece a oportunidade para conhecer o grande avanço do melhora-
mento genético no país. Neste ano, o evento está marcado para o

período de 14 a 22 de agosto, em Uberaba, No Brasil, vários programas já
são praticados. Há o da ABCZ, o da USP, o Geneplus (Embrapa) e o da Alta
Genetics, entre outros bastante reputados e credenciados pelo Ministé-
rio da Agricultura. A Expogenética dá chance ao pequeno e ao médio pro-
dutor, informa José Olavo Borges Mendes, presidente da ABCZ, visto que
eles podem conferir pessoalmente o resultado de determinado programa,
posto que, além de conversar com os profissionais, o gado desfila na pis-
ta do Parque Fernando Costa. "Alguns programas podem diferir do outro,
avaliando, por exemplo, o ganho de peso e a precocidade. Outro avalia a
produção de leite, e por aí vai", explica,

Alguns estudiosos defendem a tese de que é melhor até conhecer os
resultados do melhoramento genético que discutir taracterísticas indi-
viduais do animal — como o tamanho. O eixo temático central da terceira
edição da Expogenética será sustentabiiidade versus melhoramento ge-
nético, ou seja, o meio ambiente no contexto do apuro do gado, "A Expo-
genética não poderia deixar de trazer a sustentabilidade para o centro das
discussões", diz o presidente da ABCZ,

E neste ano a Expogenética quer ir um pouco além ao efetuar tam-
bém uma avaliação nacional de touros jovens, proposta pelo programa de
melhoramento genético da ABCZ, "O objetivo é criar um mecanismo que
possibilite a avaliação genética desses tourinhos, incluindo o desempe-
nho de suas progénies" afirma Zé Olavo.

VACAS DA MATA VELHA campeãs de pista que depois vão ter o material
genético vendido à pecuária comercial

AOS 24, SEGUINDO REGRAS DA NATUREZA



EM MATO GROSSO, BOI TEM DE SER FORTE, POIS
WOLFF
pergunta: "Os
frigoríficos não
cotam o boi pelo
peso? Então eu
produzo e vendo
bem gado pesado"

coordenador de pecuária do departamento técnico
da Famato, entidade que representa os criadores do
estado e que aloja o maior rebanho de corte do país,
com mais de 26 milhões de cabeças e abate de cerca
de 25 mil bois ao dia, Guto tem 41 anos de idade e 21 de
estrada e pó, "A discussão não deveria estar somente
em cima do animal de grande porte ou o de porte médio.
Feliz o país que tem essas opções, já que a variabili-
dade de tamanhos é um recurso genético que oferece
oportunidade para aumentar a eficiência de produção.
O importante é forjar um animal de acordo com as di-
ferentes realidades, diz. "Em Mato Grosso, a genética
tem de ser competitiva, visto que o clima é quente e o
manejo é no pasto, Além disso, a atividade é explorada
em grandes extensões de terra; aqui não tem cocheira."
Segundo Guto, muitas fazendas adquirem material ge-
nético de animais de grande porte para colocar peso em

suas vacas. "Se uma matriz tem 12 arrobas, é preciso
melhorá-la para que ela possa dar crias de carcaças
mais pesadas, correto?1' 0 veterinário participa da opi-
nião de fazendeiros e estudiosos que sustentam que o
nelore está sendo desenvolvido e que muita água vai
rolar, "0 aprimoramento da raça foi acelerado geneti-
camente apenas de 1985 para cá. É pouco tempo. Raças
britânicas, holandesas, francesas são selecionadas
há séculos e ainda não estão plenamente definidas."
Também veterinário e consultor da Scot Consultoria,
de Bebedouro, SP, Hyberville Neto concorda. "Não dá
para afirmar que existe divisão entre o grande e o de
porte médio. Ambos podem ser produtivos ou não, e
eu costumo dizer que o melhoramento genético do
nelore é um caminho que não tem chegada."

Prova de que o aperfeiçoamento prossegue em
ebulição, e até por caminhos diferentes, é a meticulosa



ty ganhou as manchetes, principalmente no Para-
ná. Vazia, ela pesa 1.145 quilos aos sete anos de idade.
Assustou e ao mesmo tempo comprovou o que uma
boa combinação genética pode alcançar. A matriz é
filha de lendas do nelore como os touros Big Ben, na
linhagem de pai, e Ludy de Garça e Panagpur, na li-
nha baixa. FVR-44 - assim ela foi registrada - não
é nenhuma "aberração", pois existem muitas outras
matrizes pesando mais de 1,100 quilos no Brasil, e seu
proprietário tem nos piquetes doadoras cujo peso mé-
dio é de 850 a 900 quilos. "Essas fêmeas multiplicam a
genética por meio da fertilização ín virro. Lá na ponta
geram novilhas e tourinhos rústicos e pesados para
venda no Paraná e para o rebanho comercial de Mato
Grosso. Eu lembro que no Brasil os frigoríficos cotam
o boi pelo peso, e a nelore hetty acrescenta carcaça à
boiada destinada ao abate."

N e t o de Torres Homem, criador morto no ano passa-
do e que trouxe Karvadi para o Brasil em 1962 - touro
que os pesquisadores registram como precursor da
moderna genética centrada na produção -, Rafael
Cunha Mendes, 38 anos, apura a qualidade do reba-
nho de elite que mantém em Uberaba para engordar
seu próprio rebanho comercial em fazendas em Mato
Grosso, Amazonas e Acre, Danovageração deneloris-
tas, ele faz um trabalho distinto dos outros produtores,
fechando o círculo na pecuária, e não vê diferença
em relação ao porte do gado. Possui 45 doadoras de
embriões em Uberaba com pesos que vão de 500 a

PREDOMINAM GRANDES EXTENSÕES DE TERRA
seleção efetuada pelo grupo Nelore Hetty, na monta-
nhosa região de São Jorge do Oeste, no oeste do Para-
ná. Comandado pelo fazendeiro Jan Wolff, de 62 anos,
a Nelore Hetty não segue ao pé da letra a cartilha de
outros criatórios tradicionais. Exemplo: as vacas são
emprenhadas somente a partir dos dois anos de ida-
de. Assim, o primeiro bezerro nasce quando as mães
beiram os três anos. "Seguimos a regra da nature-
za, Entendemos que fêmeas um pouco mais adultas
conseguem gerar ótimas crias, pois elas cresceram e
têm peso e estrutura ideais. Nosso foco é a genética
e a biotecnologia", explica Jan. Segundo ele, o melho-
ramento visa aproveitar a capacidade de bons touros,
mas também a de matrizes de alta qualidade. "Longe
de nós adquirirmos sémen para emprenhar mães de
aluguel, É nelore puro com nelore puro,"

Há pouco mais de um mês, uma vaca nelore het-

900 quilos. "O importante é a adaptabilidade ao clima
tropical e ao manejo a pasto." Segundo ele, mal mane-
jado o animal''gigante" demora mesmo para engor-
dar, enquanto o pequeno corre risco de machucar o
umbigo nas pastagens altas. Graças à disponibilidade
de material genético e de tourinhos próprios, Rafael,
que é filho de José Olavo Borges Mendes, de 68 anos,
tem durante o ano todo animal pronto para abate. Em
Mato Grosso do Sul, a família possui outra fazenda de
genética a campo na qual mantém 500 vacas, Rafael
opina que o Brasil jamais chegará a um tipo ideal de
nelore, "Estamos sempre em evolução. O importante
não é discutir o tamanho da raça, mas sim procurar o
equilíbrio e comemorar o fato de o nelore ter sido fun-
damental para abater o boi hoje aos dois anos e meio
de idade, na comparação com os mais de cinco anos de
pouco tempo atrás. Isso sim é ganho económico."
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