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N ova tecnologia no setor da pe-
cuária, a Diferença Esperada na
Progênie (DEP) é um método que

já está sendo utilizado por algumas em-
presas do país. A Agropecuária Jacarezi-
nho, empresa fundada em 1993 em Val-
paraíso, interior de São Paulo, transfor-
mou-se em palco de maciços investimen-
tos na pecuária de corte das raças Nelore
e Braford, com incorporação do rebanho
ao programa de melhoramento genético
da Conexão Delta G das raças Nelore e
Braford. Dessa forma, a Jacarezinho tam-
bém está focada na breve utilização da
tecnologia para aumentar a acurácia das
DEP’s para as próximas gerações de tou-
ros, trabalhando em parceira com a Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp), para
os desenvolvimento dos estudos com o
uso da genômica aplicada à seleção em
raças zebuínas.

Nos próximos leilões da agropecuária,
além de animais chancelados pelo Certifi-
cado Especial de Identificação e Produção

(CEIP), os produtores terão a oportunidade
de arrematar animais que tiveram seus
materiais biológicos recolhidos para serem
avaliados e consecutivamente genotipa-
dos. Com essa tecnologia, poderá ser tra-
balhada a produção de um bezerro com
melhores características produtivas e re-
produtivas. Sidnei Julião, supervisor co-
mercial da Agropecuária Jacarezinho, afir-
ma que a empresa é uma grande fomenta-
dora do uso da DEP Genômica, ferramenta
que afere e aumenta a precisão do valor
genético dos animais avaliados, conferin-
do aos seus clientes maior segurança na
compra de reprodutores. Segundo ele, o
Brasil tem uma importante parcela no ce-
nário mundial da produção de proteína ani-
mal e com essa ferramenta é possível in-
tensificar ainda mais a produtividade. 

O supervisor diz ainda que a seleção
de animais para produção desenvolveu-se
de maneira nunca vista nos últimos anos,
graças ao desenvolvimento de métodos
baseados na genética quantitativa. Isso
porque a partir dos anos 2000 surgiram
ferramentas de análise de DNA baseadas
nos marcadores do tipo SNP (do inglês

Single Nucleotide Polimorphism), consoli-
dadas para uso na seleção e melhoramen-
to animal. Desde então, um rol de possibi-
lidades para pesquisa e aplicação surgiu
com a análise de centenas de milhares de
marcadores, compreendendo a determina-
ção de paternidade, a rastreabilidade, a
seleção assistida por marcadores e, mais
recentemente, a seleção genômica.

Assim, na busca pelo resultado em ex-
pressão a melhor qualidade genética da
raça Nelore, a Jacarezinho através do
processo de seleção massal, curta esta-
ção de monta definida a 20 anos, desafio
de precocidade sexual de novilhas aos 16
meses em regime de pasto, inseminação
artificial em larga escala através de tou-
ros avaliados e provados, utilização de
sêmen de touros jovens do programa de
teste de progênie da Conexão Delta G
Norte e acasalamentos dirigidos através
de seu programa (PAD), desfruta de uma
produção ímpar de reprodutores melhora-
dores de altíssimo padrão genético, resul-
tado de uma forte pressão de seleção so-
bre o grande volume de animais avaliados
e certificados de seu plantel.
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OCentro de Performance (CP) da
CRV Lagoa chega à sétima edi-
ção com uma das avaliações ge-

néticas de raças taurinas e zebuínas mais
completas do mercado. Sendo que as ins-
crições já estão abertas para a tempora-
da 2013. As inscrições de animais, ne-
cessariamente nascidos de 1º de agosto
a 30 de novembro de 2012, vão até o dia
7 de junho. No período de 1º a 14 de ju-
nho, será realizada a recepção dos ani-
mais. O período de adaptação será de até
42 dias e a duração completa da prova
será de 180 dias. Ao final, será promovi-
do o leilão dos machos e fêmeas classifi-
cados como Top 30%. Instalada em Ser-
tãozinho, região nordeste do Estado de
São Paulo, a empresa faz parte desde
1998 da CRV, cooperativa belgo-holande-
sa de melhoramento genético com 140
anos de história. 

De acordo com Ricardo Abreu, geren-
te de produto Corte Zebu da Central da
CRV Lagoa, os números positivos mos-
tram o trabalho diferenciado promovido
pelo CP. Isso porque foram 20.744 pesa-
gens realizadas, incluindo 10.180 medi-
das de Circunferência Escrotal (CE). Nes-
te banco de dados consta ainda um total
de 5.186 animais de 19 raças diferentes,
pertencentes a 734 criadores. O Índice de
Seleção Central de Performace específico
para cada raça é formado pelas seguintes
características: peso, ganho médio diário,
perímetro escrotal, qualidade de carcaça
(avaliação por ultrassonografia) AOL (Á-
rea de Olho de Lombo), EGS (Espessura de
Gordura Subcutânea) e MARM (Marmo-
reio) -, avaliação por escores visuais (con-
formação, precocidade, musculosidade,

umbigo e temperamento) e morfologia.
O CP CRV Lagoa também é uma gran-

de fonte de genética para a bateria da
CRV Lagoa: mais de 50 touros oriundos
da avaliação integram o portfólio da Cen-
tral, entre eles Imperador (Nelore), Emi-
liano (Guzerá), Honda (Red Angus), S2
New Design (Aberdeen Angus) e Pohoro
(Senepol), entre outros.

O gerente diz ainda que a empresa
trabalha com 179 criadores de 14 esta-
dos brasileiros, sendo que em Mato Gros-
so há clientes atendidos pr um núcleo de
técnicos, tendo ainda uma parceria com
a Associação dos Criadores de Mato
Grosso (Acrimat). Ricardo Abreu explioca
que demostrar resultados e provar a su-
perioridade do seu animal significa agre-

gar valor a sua produção; “A comprova-
ção dos resultados produtivos, com a
avaliação mais completa do mercado (12
características) e informações confiá-
veis, somente o Centro de Performance
CRV Lagoa pode oferecer. Tando que o
CP Lagoa apresenta a melhor estrutura
disponível para a certificação da qualida-
de de seus animais”. O índice CP é uma
combinação harmônica das característi-
cas avaliadas. Através dele é possível
ranquear os indivíduos participantes. Ele
pondera as 12 características mensura-
das de acordo com o comitê técnico de
cada raça. O objetivo do Índice CP é de-
terminar quais são os animais mais equi-
librados para um conjunto de caracterís-
ticas produtivas e funcionais.

Leilão 

Quatro importantes projetos pecuários da raça
Angus de Minas Gerais, São Paulo e Paraná

colocam à venda 110 fêmeas Angus (entre bezerras,
novilhas e vacas prenhes) de campo com a mais alta
qualidade genética. A comercialização ocorre hoje, no 5º
Leilão Virtual Angus Produção, que será transmitido ao
vivo, a partir das 21 horas, pelo Canal Rural. Promovido
pela Casa Branca Agropastoril (Fama, MG), em parceria
com a 3E Agropecuária (José Bonifácio, SP), VPJ Pecuária
(Mococa, SP) e Estância Ponche Verde (Cascavel, PR), o
remate ofertará também oito touros. Mais informações
nos telefones (43) 3373-7077, (35) 3452-0828 e (11)
3573-6219, ou no site www. casa branca agropastoril .
com.br.

Leilão 2

Agro Santa Bárbara vende 500 vacas prenhas dos
mais destacados reprodutores Nelore da

atualidade, como Backup, Berlock, Bacana MN, Dollman
IZ, Quark Col, Perdizes 7308 e Avesso. As matrizes PO da
Fazenda Cedro estarão em leilão virtual no dia 28 de abril,
a partir das 13:30h, com transmissão pelo Canal Rural. Os
lances podem ser dados pelo telefone (43) 3373-7000.
Mais informações no site: www.agrosb.com.br/vendas; e-
mail: contato@agrosb.com.br; e telefone (34) 2103-8600. 

Leilão 3

Oempresário mineiro Virgílio Villefort organiza mais
um grande leilão da raça Gir Leiteiro PO. Trata-se

do Leilão Virtual Top Leite Gir Villefort, que ocorre no dia
28 de abril, às 9h30 (horário de Brasília), pelo Canal Rural.
Em oferta, 67 novilhas e bezerras e mais 03 reprodutores
Gir Leiteiro PO para repasse. O pagamento será facilitado
e o frete pode ser gratuito, dependendo do volume ou
ponto de entrega dos animais . Informações: (31) 3627-
1145 ou girvillefort@villefort.com.br

Prêmio

As inscrições para a 16ª Edição do Prêmio ANDEF
2013 terminam neste mês, no dia 30 de abril. Esse ano a
premiação reconhecerá ainda mais trabalhos podendo
participar: Revendas e Canais de Distribuição,
Cooperativismo, Universidades e Imprensa, além da
homenagem aos projetos desenvolvidos pela indústria de
defensivos agrícolas. 

Mais informações através do site:
http://www.andefedu.com.br. A entrega oficial será no dia
24 de junho, no Esporte Clube Sírio, em São Paulo. A
comissão julgadora será composta por profissionais
ligados ao agronegócio, governo, ONGS, universidades e
imprensa. Participe!

Ricardo Abreu, gerente de produto Corte Zebu da Central da CRV Lagoa
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