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APRESENTAÇÃO 
O estágio é um momento sublime na vida de um estudante, pois possibilita-o 

unir teoria-prática, com isso uma completando a outra. 

O estágio livre coloca o estudante de agronomia frente à realidade da 

agropecuária mundial, pondo em prova seus conhecimentos básicos e especificos e 

enriquecendo-os com a prática do dia a dia da produção. 

O Estágio mostra como é importante desde o início do curso mantermos a 

prática unida á teoria, através de viagens de estudos, pesquisa a campo, entre outras tarefas 

práticas. Pois este convivio com a prática, facilitará ao engenheiro agrônomo desempenhar 

suas funções no estágio com maior segurança. 

O Estágio foi realizado no Estado do Mato Grosso, no periodo de 23 de 

fevereiro à 27 de março de 1996 na empresa Semente Maggi, na área de zootecnia 

“Bovinocultura de Corte”. O Grupo Maggi possui várias fazendas no Estado do Mato Grosso, 
onde desenvolve o cultivo de soja, pecuária de corte, cultivo de algodão, criação de suínos 

entre outras atividades de subsistência para alimentação dos funcionários.
' 

Na parte de bovinocultura de corte, foi observado todas as fases de produção 

como cria, recria e terminação, principalmente da raça nelore, cruzamentos de Nelore com 

Simmental, Charolês, Aberdeen angus, Limousin, Brangus, com a finalidade de maiores ganhos 

que a heterose proporciona e a composição de raças compostas e cruzamento industrial, além 

do acompanhamento referente aos manejos reprodutivo e sanitário do rebanho bovino e 

manejo de pastagens.



O estágio no Mato Grosso surgiu do interesse em conhecer outras regiões 
produtoras de bovino de corte no Brasil e com isso aumentar os conhecimentos técnicos e 

cultural, proporcionando um maior crescimento interior. 

Também levar novos aprendizados para o Mato Grosso, solucionando 

problemas e criando alternativas novas de produção. 

O relatório proporcionará ao leitor, conhecer um pouco sobre a pecuária de 
corte do Mato Grosso, suas limitações e perspectivas através da utilização de manejo 

adequado para produção com utilização exclusiva à pasto, sem ferir a natureza e com bases 

sustentáveis. 

Conhecer um pouco sobre a integração pecuária & agricultura em uma grande 
empresa no Brasil Central, suas realidade ligada ao contexto nacional, com possíveis mudanças 

no método de produção para respeitar a natureza e a sustentabilidade.
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1JNTRoDuçÃo 
Os níveis de produtividade da bovinocultura de corte do Brasil são muito baixos 

em comparação à outros países como europeus e até mesmo latinos segundodados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da FAO (Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação). 

O Mato Grosso não seria diferente do contexto nacional, com rebanho de 
10.138.376 cabeças e com fertilidade do rebanho de 50% e desfrute de 10% mostrando que 

qualquer aumento destes índices trará retornos consideráveis para a pecuária brasileira. 

Estes baixos índices devem-se a vários fatores tais como: controle sanitário 

deficiente e sem estratégias de controle de endo e ectoparasitas, vacinações, problemas de 

higiêne; deficiência alimentar e nutricional; problemas zootécnicos, vacas geneticamente 

subférteis e falta de seleção para reprodução, além da questão de animais não adaptados a 

detenninadas regiões. 

Na busca de aumentar os índices de produtividade, colocou-se os animais longe 

de seus ambientes de “bem estar animal”, encarcerados e alimentados com máquinas e 

produtos de alto custo energético, fazendo com que o balanço energético se tomasse negativo, 

ou seja, gastando mais energia para produzir quantidades menores da mesma. Esquecendo que 

o bovino é uma máquina altamente eficiente para transformar pasto em came e leite, com 

balanço positivo e ambientalmente sustentável. 

Por que não aproveitarmos ao máximo e de fonna racional o pasto, que para ser 

produzido utiliza exclusivamente energia solar, que é “de graça”e “infinita”. 

Hoje mais do que nunca a viabilidade energética e a sustentabilidade de um 

sistema de produção se toma importante. Não podemos mais imaginar o homem degradando



'Ê

2 

sua própria fonte de existência, com a desculpa de estar produzindo para matar a fome deste 

mesmo homem. 

O Estágio teve como objetivo avaliar o sistema de produção conduzido nas 

fazendas do Grupo Maggi e a integração agricultura & pecuária. Propor através dos 

conhecimentos obtidos durante a vida acadêmica alternativas para racionalizar a produção, 

através da racionalização do manejo das pastagens e alimentação em geral, da utilização do 

melhoramento genético buscando raças e cruzamentos que melhor se encaixem com a empresa, 

sempre respeitando os padrões etológicos de criação e a sustentabilidade do sistema.
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2. cARAcTER|zAçÃo Do PRoPR|ETÁR|o 

2. 1. IDENTICAÇAO 

Empresa: Agropecuária MAGGI (grupo MAGGI) 
Proprietário: André Maggi 

Estado civil: casado 

Nacionalidade: brasileira 

Endereço: Av. Presidente médici, 298 Rondonópolis 

fone: (065)421-9191 fax: (065)421-9333 / 9257 

CEP: 78705-000 Mato Grosso 

2.2. HISTÓRICO DA AGROPECUÁRIA MAGGI 

André Maggi gaúcho de Torres, mudou-se para o Paraná onde adquiriu uma 

pequena serraria, localizada em São Miguel do Iguaçu. 

Em 1979 adquiriu uma fazenda no Mato Grosso, nas mediações de 

Rondonópolis. Nesta época, as terras dos chapadões de cerrados não tinham muito valor. Em 
1981, Blairo Maggi (filho) forrnou-se em Agronomia pela Universidade Federal do Paraná. No 

ano seguinte, já casado, mudou-se para Rondonópolis, indo morar na fazenda. 

Hoje, o patriarca André Maggi, junto com Blairo, filhas, genros e funcionários 

toca um diversificado negócio chamado Grupo Maggi, com 100 mil hectares, com um 

faturamento estimado em RS 120 milhões de reais por ano.
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3. CARACTERIZAÇAO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

3.1. LocAL1zAçÃo E ÁREA 

O Estado do Mato Grosso está situado na região Centro-Oeste do Brasil que 

compreende além deste estado, os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. 

Sua área total é de 906.806,9 km2, que representa 10,60% do território nacional 

e 56,25% da região Centro-Oeste. 

3.1.1. FAZENDA SMS
_ 

A fazenda SMS está localizada no município de Itiquira, fazendo limite com o 

municipio de Rondonópolis e estado do Mato Grosso do Sul. 

O município de Itiquira está localizado no sul do Mato Grosso, a 300 km de 

Cuiabá e a 400 km de Campo Grande. 

O eixo rodoviário principal é a BR-163, seguindo mais 18 km de estrada de 
chão batido. 

Na época da colheita, o acesso não pavimentado fica prejudicado devido a 

grande intensidade de chuva e a alta movimentação de carretas para escoamento da mesma. 

3.1.2. FAZENDA SM4 

A fazenda SM4 está localizada no municipio de Rondonópolis. O município de 
Rondonópolis esta cituado na junção das BR-364 e BR-163 e é banhado pelos rios Lourenço e 

Itiquira.
' 

O município de Rondonópolis está localizado no sul do estado do Mato Grosso, 
a 200 km de Cuiabá e 500 km de Campo Grande.
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O eixo rodoviário principal é a BR-163, onde a fazenda faz limites. 

3.2. CLIMA 

O clima da região do Mato Grosso está classificado segundo Koeppen, cw 
correspondendo ao clima tropical quente úmido. 

No Estado, a estação seca compreende os meses de abril a setembro e a estação 

chuvosa, os meses de outubro a março, podendo ocorrer oscilações entre estes periodo. As 

precipitações pluviométiicas variam de 1300mm a 1500mm ao ano. 

A temperatura média anual fica entre 22°C e 24°C. 

A umidade relativa do ar no Estado do Mato Grosso varia durante o ano, sendo 
muito baixa durante os meses que compreendem a estação seca, em tomo de 10 a 30%, e 

relativamente alta nos meses que compreendem a estação das chuvas, ficando entre 70 a 90%. 

3.3. SOLO 

Os solos do Mato Grosso estao sobre vegetação do Cerrado apresentam uma 

grande variação em relação as caracteristicas fisicas, morfológicas e também em relação a 

alguns fatores de formação, tais como material de origem, clima, relevo, altitude,_ profimdidade 

do perfil, textura, drenagem, pedregosidade, permeabilidade e erosão. Cerca de 56% dos 

Cerrados brasileiros estão sobre lotossolos, 20% estão sobre areias quaitzosas Vermelho- 

Amarelas, 10% estão localizadas sobre Lateritas Hidromórficas e 8% sobre Litossolos, ficando 

o restante, cerca de 6%, localizado sobre solo Podzólico Vermelho-Amarelo equivalente 

eutrófico. 

A fertilidade destes solos apresenta gradiente ascendente de campo limpo para 
Cerrado, e descendente na percentagem de saturação de alumínio.
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Estes solos apresentam baixa fertilidade, basicamente devido a baixa CTC 

(capacidade de troca de cátions) consequente da inexpressiva fração mineral de argila e pelo 

fato de que a matéria orgânica é praticamente inerte (AF ARA, 1992). 

3.4. vEGErAçÃo 

A vegetação característica é o Cerrado, composto por espécies perenes que 
compreende as árvores e muitos arbustos e por espécies efêmeras constituído de várias plantas 

herbáceas.
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ä.lfÊšÊÍiáAcTER|zAçÃo DAS PRoPR|EDADEs 

A fazenda SM5 possui área total de 6.100ha, dividido em 1.600ha de pastagens, 
4.500ha de soja (sendo 2.000ha arrendados) e o restante é composto por reservas, instalações, 

açudes, córregos e estradas. 

_ 

Já a fazenda SM4 possui uma área total de 700 ha, sendo 650 ha de pastagens e 

o restante é composto por reservas, estradas, açudes, benfeitorias e córregos. 

4.1. vEGErAçÃo 

_ 
Nas fazendas predominam monoculturas de gramíneas, principalmente as 

braquiárias. 

A existência de leguminosas consorciadas é pequena, mas em alguns locais de 
certos piquetes ocorrem plantas isoladas ou em grupos. Através de observações feitas no 

decorrer do estágio pude constatar ocorrência de leguminosas do gênero Crotaláría e 

Stylosanthes, mostrando o potencial para o uso destas e de outras leguminosas em 

consorciação com gramíneas 

É freqüente a ocorrência de plantas indesejáveis (brotações e tocos e outras 

raízes de foliosas), oriundas da cobertura original que são controladas através de roçadas 

mecânicas e manuais esporádicas (4 em 4 anos). 

A mata nativa também compõe a vegetação das fazendas, com vários tipos de 
árvores como o jatobá, sucupirá, ingá, muricí, angico, amocira e carvoeiro. 

4.2. HIDROGRAFIA 

A região esta situada entre as bácias do rio Araguaia e Paraguai.
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4.3. TOPOGRAFIA 

A fazenda SMS possui relevo suavemente ondulado (0-8%) à ondulado (8- 
20%), com predomínio de relevo suavemente ondulado. 

A fazenda SM4 possui relevo suavemente ondulado à montar1hoso (20-40%), 
com predomínio de relevo ondulado. 

4.4. SOLO 

O solo de ambas as fazendas é uniforme, com poucas manchas de solos 

cascalhento. Com textura arenosa, profimdo, bem drenado na maior parte da área (com 

acúmulo de água nos terraços).
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5.0. MERCADO LOCAL 
Segundo Ocimar de Camargo Villela, zootecnista da Maggi, “o mercado do 

Centro-Oeste está estimado em 100 mil touxinhos por ano”. De acordo com o zootecnista, 

esse mercado é ainda supn`do com touros de boiada, sem nenhuma seleção. O plano da Maggi 
é vender 1.000 tourinhos por ano, hoje vende 120 com três anos de idade (idade mais 

procurada). 

O mercado local como mostra os calculos de Villela e' muito promissor para a 

venda de tourinhos selecionados. 

Por apresentar 3 fiigoríficos na região, a temtinação de animais possui mercado 

garantido. 

Outro fato que garante mercado certo e preços animadores é que os animais são 

engordados na entressafra, obtendo-se assim preços acima da média anual. 

O Estado possui incentivos fiscais para animais que sejam abatidos 

precocemente. Este incentivo possibilita ganhos de até 5% sobre o valor do animal na nota 

fiscal, aumentando ainda mais os ganhos para quem engorda e abate no estado do Mato 

Grosso.
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6.0. COMPOSIÇÃO DO REBANHO 
Nas fazendas além dos bovinos destinados para corte e comercialização, 

existem outros animais para subsistência dos funcionários, como bovinos leiteiros, além dos 

eqüinos e muares que servem para o transporte dos vaqueiros nas invernadas. 

6.1. BOVINOS 

A fazenda SMS possui 515 cabeças de gado e a fazenda SM4 possui 911 
cabeças de gado. 

Os bovinos das fazendas são divididos de acordo com os seguintes rebanhos: 

0 Gado “PO” 

0 Nelore “LA” (livro aberto) 

0 Gado cmzado 

0 Nelore comum 

0 Gado leiteiro 

O “Controle do Rebanho” das fazendas SMS e SM4 é mensal (Anexo 1). Nele 

estão todas as categorias do rebanho: as entradas por nascimentos, compras, transferências de 

fazendas, mudanças de categoria e as saídas por vendas, abates, morte, transferências de 

fazendas e mudanças de categoria.
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Categorias SM4 SM5 

Gado “PO” 1 264 

Nelore “LA” 0 31 

Nelore comum 788 788 

Gado cruzado 92 61 

Gado leiteiro O 30 

Cavalares 3 7 

Muares 
H 

3 1 

6.2. EQUINOS E MUARES 
A fazenda SMS possui 7 cavalos e 1 burro e a fazenda SM4 possui 3 cavalos, 2 

mulas e 1 burro. O controle mensal destes animais esta no anexo 2, juntamente com suas 
entradas e saídas. 

Estes animais são utilizados no manejo do rebanho por dois vaqueiros, seguindo 

revezamento, onde não são utilizados em dias seguidos para não se cansarem muito e não 

terem problemas de machucarem o lombo. Com este revezamento os animais se mantém 

gordos, sadios e aumentam sua vida útil nas fazendas.
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7. ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE 

7.1. TAXA ANUAL DE REPRODUÇÃO 
No geral (Monta natural e inseminação) a taxa de reprodução é 82%, sendo que 

com a inseminação artificial a taxa de reprodução é de 70% (Anexo 3). 

7.2. LOTAÇÃO DAS PASTAGENS 

A fazenda SM5 está com uma baixa lotação das pastagens: 0,23 UGM/ha. 
Observei as vacas com escore elevado na parição e prenhez e grande sobra de pastagens. 

Existiam duas invemadas diferidas. 

Na fazenda SM4 a lotação é de 0,77 UGM/ha, apresentando uma pastagem 

degradada e necessitando suplementação durante o verão para manter tal lotação. 

7.3. DESMAME 
O desmame nas fazendas é feito aos 7 e 8 meses de idade. Esta é a idade mais 

comum de desmame ,no Brasil Central. No desmame as crias recebem suplementação na 

apartação, para não perderem peso, durante todo periodo de seca, que vai até setembro. 

Na fazenda SM4 adotou-se o método de desmama precoce dos bezerros, 

devido as parições estarem atrasadas, os bezerros recebiam suplementação com ração 

apartados das mães. Utilizaram os cochos de concreto do centro de manejo e fomeciam mais 

ou menos 400g/dia de ração/bezerro, a suplementação poderia ser feita no chão. Os bezerros 

atingem 180 Kg ao desmame (7 a 8 meses). 

Na desmama os bezerros são separados segundo o sexo, para serem destinado a 

recria.
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7.4. IDADE PARA 1” COBERTURA 

A categoria de rebanho cruzado, à idade de 1” cobertura é muito menor que os 
animais puros, sendo que novilhas cruzadas são inseminadas aos 17 - 18 meses sem 

suplementação no invemo (estação seca) pesando na faixa de 270 - 300 kg e novilhas 

cruzadas com suplementação no inverno, são inseminadas aos 15 meses com peso de 280 - 

320 kg. 

Já o rebanho “Puro” e “LA” a idade de 1” cobertura ocorre aos 30 meses e com 

peso de 350 kg, mostrando a superioridade e precocidade dos animais cruzados. ' 

Isto se deve a introdução de raças mais precoces no esquema de cruzamento 

com o rebanho Nelore, tendo ganhos no vigor híbrido e na idade a primeira cobertura. 

O vigor híbrido proporciona um maior ganho de peso e diminui a idade à 

puberdade. ` 

A primeira cobertura depende do peso e da idade do animal, não adiantando ter 
peso e nao ter idade e vice-versa. Um melhor nível nutricional pós-desmame diminui o tempo 
até a puberdade. 

7.5. MORTALIDADE 

A taxa de mortalidade é de 2% do rebanho. Sendo que a mortalidade é mais 
acentuada nos recém-nascidos. 

7.6. DESCARTE 

O descarte é iniciado com as novilhas, onde novilhas que fogem do padrão das 
raças são descartadas antes da inseminação artificial. 

O descarte é realizado após a palpação e após o final da estação de monta.
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O descarte é realizado seguindo uma metodologia onde vacas velhas (10 anos) 
são descartadas, vacas com 2 inseminações que não empreenham. A taxa de descarte de ambas 
as fazendas fica em tomo de 20%, sendo que a taxa de prenhez é de 82% na monta natural e 

70% na inseminação artificial. 

O esquema de descarte estabelecido pelas fazendas é o seguinte: 
1. Toda novilha inseminada vazia; 

2. Vacas que ficam intercalando prenhez (P-V-P-V); 

3. Vacas vazias pela segunda vez consecutiva sem emprenhar (P-V-V); 

4. Fêmeas com tuberculose; 

5. Fêmeas com problemas reprodutivos, gerando partos problemáticos e aborto; 

6. Vacas velhas (10 anos); 

7. Vacas e novilhas que não concebem na segunda inseminação. 

7.7. IDADE DE ABA TE 
Todos os animais abatidos são confinados exceto vacas descartes que são 

engordadas à pasto com suplementação no cocho. 

As fazendas entram no programa do govemo do estado do Mato Grosso, de 

incentivos fiscais aos animais abatidos considerados precoces. Segue no anexo 4, o 

questionário do programa de apoio a produção de novilho precoce. 

Segundo o decreto lei de 1993 que regulamenta a Lei 6.116 de 23 de novembro 

de 1992 (Anexo 5). 

O incentivo financeiro referido no artigo 3° da Lei n° 6.116/92 ao produtor 
pecuário pôr animal abatido, em decorrência do programa, é de 5% (cinco pôr cento) do valor 

da operação que o destine ao abatedouro sobre alíquota existente, da seguinte fonna:
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- Os bovinos machos castrados e fêmeas abatidas ensejam ao produtor pecuário 

cadastrado um incentivo financeiro equivalente ao que resultar em reais, da aplicação de um 

redutor de 3% (três pôr cento) da alíquota existente inicialmente sobre as operações com 

bovinos, desde que na avaliação apresentem: 

a) No máximo, as pinças e os primeiros médios da segunda dentição, sem queda dos 

segundos médios e; 

b) pesos mínimos de 225 kg de carcaça quente para os machos e 180 kg para as 

fêmeas. 

- Um incentivo adicional de 2% (dois pôr cento) ao criador, cujos animais abatidos 
apresentam como caracteristicas adicionais. 

a) Duas pinças da dentição permanente, sem queda dos primeiros médios; 

A ficha de inspeção para embarque, do PROMMEPE - Programa 

Matogrossesnse de Melhoramento da Pecuária e nota fiscal de com incentivo (Anexo 6). 

Os animais são abatidos com média de 24 meses, com peso de 240 a 255kg de 

carcaça para nelore e 285kg de carcaça para os cruzados. 

Os nelores apresentam um rendimento de carcaça de 55%, os animais cruzados 

de 56 - 57% e os cruzados com Limousin de 58 - 59% de rendimento de carcaça.
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8. MANEJO 

8.1. MANEJO DO REBANHO 

As fazendas compreendem 2 fases: cria e recria, sendo a terminação toda 

confinada na estressafra na fazenda SM3. 

FASE DE CRIA 
Em ambas as fazendas há estação de monta, sendo que para o rebanho Nelore 

“PO” vai de outubro-abril e para o rebanho que não é Nelore “PO” dura 90 dias, iniciando 

normalmente em outubro-novembro, e é realizada por inseminação artificial. 

Na fazenda SM4 por razões de manejo houve atraso na estação de monta que 

iniciou no dia 28/03/96. Este atraso, ocorreu devido a espera de novilhas cruzadas não terem 

peso ideal para iniciarem a inseminação. 

Villela comenta que não é problema atrasos no início da estação de monta e que 

na verdade a partir deste ano (1996), os machos e descartes das fazendas SM4 e SMS serão 

terminados na fazenda SM2, utilizando como alimento dejetos de suínos proveniente de uma 

granja do grupo. E como a produção de dejetos é continua durante o ano, vai precisar de 

animais de diferentes idades durante todo o ano para serem terminados no decorrer do ano. 

Faltando 15 à 20 dias para parirem, as vacas vão para o setor de maternidade. 

Neste setor o vaqueiro terá um maior controle das parições e intervém quando necessário. A 
maternidade está localizada em um ponto estratégico na propriedade, perto da casa do 

vaqueiro. Neste setor diariamente 0 vaqueiro faz uma revista para tratar dos recém nascidos. 

No caso das fazendas SM4 e SMS é cortado e tratado o umbigo e aplicado 1 ml de dectomax 

ou ivomec, os Nelores “PO” e “LA” é feita tatuagem na orelha com o n° da mãe. É anotado a
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data e o sexo de cada recém-nascido. Procura-se também nas observações auxiliar os recém 

nascidos para que mamem o colostro, quando não o fazem e tratar bicheiras quando ocorrem. 

Quando os bezerros atingem 20 a 30 dias são transferidos para outro setor o de 

cria, ficando ali até a desmama. 

Identificação: 

Quando os temeiros atingem 3 a 4 meses eles são identificados com brincos. 

As fazendas seguem uma metodologia de identificação para os cruzamentos 

onde: 

- Brinco Vermelho - 1/z Angus/ 1/z Nelore 

- Brinco Verde - '/z Brangus/ 1/4 Angus/ '/4 Nelore 

- Brinco Azul- % Angus/ '/z Nelore 
- Brinco Amarelo - 1/z Simental / 1/2 Nelore 

- Sistema de picote - 1/z Lirnousin / 1/z Nelore
_ 

Na frente do brinco coloca-se o n° do animal e data de nascimento 

(dia/mês/ano) e atrás coloca-se o nome do pai e da mãe. 

Para identificar as mães dos temeiros, na parte da manhã separa-se as vacas dos 

temeiros e após 2-3 horas solta-se temeiro por temeiro e a vaca que ele for mamar é sua mãe e 

com o auxílio de anotações tem-se a data de nascimento e o nome do pai. 

Vacinas: 

As fêmeas com 4 a 6 meses de idade são vacinadas contra a bmcelose. 

A vacina contra carbúnculo sintomático é dada aos bezerros logo após 

desmame, a partir daí são vacinados de ano em ano.
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Além destas vacinas, os bezerros desmamados recebem vermífirgos, que são 

importante para recria, porque a ocorrência de vermes intestinais piora a conversão alimentar, 

fazendo com que o animal necessite uma maior ingestão de pasto para um dado desempenho. 

FASE DE RECRIA
H 

Os temeiros desmamados aos 7 - 8 meses de idade são separados conforme o 

sexo fazem e compõe há recria. Os terneiros que compõe o rebanho de Nelore “PO” são 

recriadas na própria fazenda SMS, já as cruza fêmeas são transferidas para a fazenda SM4 e os 

cruzados machos são recriados na fazenda SM2. 

Na fazenda SM4 e SM5 a recria fica em invernadas separadas das matrizes e 

recebem suplementação com ração formada a base de resíduo de soja e algodão, na desmama e 

todo o periodo seco. O Nelore, tanto machos e fêmeas, recebem ração de resíduos o ano 
inteiro, até os machos serem vendidos como reprodutores e as fêmeas até entrarem em 

reprodução quando serão incorporadas ao setor de matrizes. 

Os animais também são recriados em pastoreio de milheto semeado por avião 

sobre a soja. 

Os machos cruzados serão recriados na fazenda SM2. 

Após esta fase de recria as fêmeas são incorporadas ao rebanho de matrizes e os 

machos e fêmeas descartes e de cruzamento terminal vão para fase de tenninação (engorda). 

FASE DE TERM1NAÇÃo 
Esta é a última fase antes do abate. A terminação é confinada e ocorre na 

fazenda SM3, na entressafra, que no centro-oeste coincide com a seca. _ 

São 16 lotes de 100 a 120 animais. O confinamento é a céu aberto e boxe de 
chão batido separados por cercas de arame liso e cochos de concreto. Cada boxe possui 

l40Om2 (40 x 35 m). Os animais não são protegidos por nenhuma espécie de sombra.
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Com alimentação farta na entressafra e ganho de peso contínuo desde o 

nascimento, os garrotes entram em confinamento com peso médio de 320 a 370 kg e idade 

média de 21 meses, saem com peso médio de 16 arrobas (480 kg) aos 24 meses de idade. 

O confinamento é feito no período de 15 de junho e 15 de setembro, mas como 

os animais são vendidos quando atingem 16 arrobas, eles permanecem em confinamento por 

um período médio de 65 dias. 

No confinamento os garrotes recebem ração a base de milho, resíduo de soja, 

farelo de arroz, caroço de algodão, premix para confinamento e volumoso (Anexo 7). 

Além de usar resíduos a MAGGI barateou os custos por outro caminho. Em 
vez de fomecer silagem como volumoso, a empresa dá milho verde picado para o gado 

confinado. Para isso, planta escalonado o milho-safrinha, em talhões de 30 hectares, uma parte 

de baixo de pivôs centrais (são três no total). Assim à medida que o milho vai atingindo o 

ponto de pamonha, vai sendo cortado e coletado nos cochos. Fazem silagem por segurança. 

Além do milho, a MAGGI fomece também milheto como volumoso. De acordo com 

VILLELA, o milho verde consumido direto proporciona uma boa economia em operações de 

máquinas e de mão-de-obra. 

Os garrotes são temúnados inteiros, proporcionando a Empresa a venda da 

cabeceira como tourinhos como reprodutores para criadores da região. A Empresa está 

conseguindo vender 30% dos garrotes temiinados como touros, no comfinamento, que fica em 

uma posição estratégica as margens da BR-163. 

MANEJO REPRODUTIVO
' 

O manejo reprodutivo segue uma metodologia própria para as fazendas. 
- Inseminação Artificial
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E realizada em todas as novilhas, vacas solteiras e matrizes com cria ao pé. A 
inseminação artificial obedece a estação de monta. 

A fazenda SM5 possui uma rufiona androgenizada para o lote de vacas 

cruzadas e uma para as vacas “P.O.”. Já na fazenda SM4 não foram utilizados rufionas. 

As rufionas possuem marcadores (buçais, que pintam as fêmeas em cio), para 

auxiliar na detecção do cio. 

Na fazenda SM5 é usado uma proporção de 1 rufião : 113 fêmeas para as 

Nelores “P.O.” e l rufião : 145 fêmeas para vacas cruzadas e Nelores comuns. Estas 

proporções não obedecem a recomendação, que é de utilizar grupos de até 100 vacas com 2 

rufiões, pois acima deste número há dificuldade de identificação das vacas em cio pelo 

Vaqueiro, além de ocorrer dificuldade dos rufiões identificarem todas as vacas em cio, sendo 

ineficiente. 

Estas mfionas são fêmeas androgenizadas com implantação de hormônios 

masculinos, o produto utilizado foi o Dugateston, aplicado de 30 em 30 dias. 

Na fazenda SM4 não foi usado rufião, dificultando a detecção do cio e podendo 

causar problemas de comportamento reprodutivo como foi mencionado por PINHEIRO 

MACHADO FILHO. 
A verificação do cio é feita duas vezes ao dia por dois vaqueiros. Vacas que

~ apresentarem cio à tarde são inseminadas de manha, vacas que apresentarem cio de manhã 

são inseminadas à tarde. 

Na verificaçao do cio na fazenda SM5, como as invernadas sao muito grandes, 

as vacas são “amontoadas” pelos vaqueiros, a cavalo, duas vezes ao dia (de manhã e a 

tarde) contra o canto das cercas, fica-se observando por cerca de 10 minutos. As vacas que
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estiverem em cio são levadas na próxima observação para serem inseminadas no centro de 

manejo, onde são contidas no brete. 

Na fazenda SM4 as fêmeas são presas na mangueira do centro de manejo duas 

vezes ao dia para verificação do cio. Como são dois lotes um de novilhas e vacas solteiras e 

outro de vacas com cria ao pé. O Vaqueiro tem de recolher os dois lotes e observar o cio 

dos lotes presos no centro de manejo por mais ou menos 30 minutos. 

REPASSE 

Ê realizado somente na fazenda SM4, nas Nelores comuns, para aproveitar o 

touro Simmental “P.O.”, em regime de monta natural. Será logo após a inseminação artificial.
~ PALPAQAO 

É realizada 90 dias após o final da estação de monta para maior segurança. 

A palpação possibilita verificar as fêmeas inseminadas, se estão prenhas ou não 
e determinar qual o estágio de desenvolvimento do feto. A palpação permite também fazer um 
exame ginecológico da fêmea. 

8.2. MANEJO SANITÁRIO 

O manejo sanitário segue um calendário profilático elaborado para evitar as 
principais doenças infecto-contagiosas, os parasitas extemos e internos em bovinos de corte no 

Mato Grosso, ocorram nas fazendas e causem danos na produção e comercialização dos 

animais (Anexo 8). 

8.2.1. Doenças infecto-contagiosas 

Principais doenças infecto-contagiosas de bovinos de corte, sintomatologia e 

controle:
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Calendário do manejo sanitário. 
Meses ~ 

Atividade Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Vacina É 

Brucelose X X X 
; 

```````````````````````````````` A“A“""WfWX`¬AAMX"` 

......... .... ..... . ..... 

*

* 

_ 
......................... .. ...,...... .....«...W..W...aš....._..,5..(......,,.. ......__.,........... 

Febre Afiosa X X É 

Vermífugo 
p 

p p 

A 
A

; 

Gado adulto 
A 

A X
A 

................................. ........... ...... ..... ...... _. 

Gado jovem X 
_g 

X 
É 

X 

. 1 

Banho 
Ectoparasitas Pulverização ou quando conforme a infestação 

8.3. MANEJO DAS PASTAGENS 

8.3.1. Processo de implantação de pastagens 

Quebra do Cerrado: 

São utilizados tratores de esteira que puxam um correntão, com uma distância 

que é o dobro da distância dos tratores. Este sistema é muito utilizado na região, por ser 

muito eficiente e evita a utilização de fogo, conservando o solo. O rendimento de trabalho 
de 9 a 10 horas está em tomo de 30 a 50ha ficando por um custo de U$ 15,00/ha a quebra 

dos cerrados. 

(‹|~ bao selecionadas arvores maiores para fornecer sombra para os animais. 

Enleiramento: 

to _:
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quebra do cerrado. São utiiizados tratores providos de lâmina em forma de dente, para 

evitar amontoar também a matéria orgânica da superficie do solo.
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Com trator de esteira tem-se um rendimentode 10 - 12ha/dia, trabalho de 10 

horas, se for trator CBT (Companhia Brasileira de Tratores), o rendimento cai pela metade 

nas mesmas horas de trabalho. 

Deixa-se uma distância de 40 - 50 metros entre as leiras e após põe-se fogo para 

não perder a área da leira, que também é usada para implantação de pastagens. 

Gradagem: 

É feita uma prévia gradagem para nivelamento do solo e correção da acidez e 

fertilidade mediante análise do solo. 

Após o nivelamento, correção do solo e terraceamento é feito a semeadura das 

forragens. 

Devido o solo do Cerrado do Mato Grosso ser muito arenoso e muito 

susceptível à erosão é feito o controle da erosão com a construção de terraços como se faz 

nas lavouras anuais. Deixa-se em pousio o tempo necessário para o bom estabelecimento da 

pastagem. 

Adubação de manutenção: 

As pastagens das fazendas já estão em processo de degradação, pois possuem 8 

- 10 anos de implantação, são mal manejadas e nunca receberam adubação de manutenção. 

Roçadas: 

As roçadas nas fazendas são feitas a cada 3 - 4 anos, com três roçadeiras 

engatadas em um trator CBT. As roçadas são para controle das brotações de árvores e 

eliminaçao da foragem velha. 

8.3.2. Pastagens da fazenda SM4 e SMS 

A fazenda SMS possui uma área total de 6.100ha, sendo 1.600ha de pastagens.
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A composição das pastagens, são na sua totalidade de Brachiarias 

(monocultura), queiforam implantadas misturadas (B. decumbes, B. umidícula, B. brizantha) e 

hoje há uma ocorrência variada de cada uma na consorciação, que depende do grau de 

umidade, fertilidade e resistência ao pastoreio contínuo e ao ataque de cigarrinha. 

Devido a baixa lotação há sobra de pasto, podendo assim, aumentar o número 

de cabeças. Apesar da baixa lotação, as pastagens encontram-se degradadas e desde a 

implantação (8 - 10 anos) nunca receberam adubação de manutenção. Outro fator que auxilia 

na degradação das pastagens é a baixa fertilidade do solo e o manejo incorreto empregado. 

A fazenda SM4 possui uma área total de 700ha, sendo 650ha de pastagens. 
Não diferente da fazenda SMS, as pastagens são formadas a base de 

monocultura de Braquiárias, que também foram implantadas misturadas (B. decumbens, B. 

humidicula, B. brizantha). Como na fazenda SM5 a ocorrência é variada e dependentes dos 

mesmos fatores. 

Ao contrário da fazenda SM5 a fazenda SM4 possui uma maior lotação das 

pastagens, aumentando ainda mais a degradação das mesmas. 

A empresa costuma fazer feno de milheto, para ser utilizado por ambas as 
fazendas na época da seca, tendo como altemativa cobrir a deficiência de pastagens desta 

época. Além de feno o milheto é utilizado como pastoreio direto. O milheto é implantado na 

safrinha, fazendo semeadura aérea quando a cultura da soja está quase pronta para a colheita 

(grãos começando a amadurecer). 

b 

Em ambas as fazendas o manejo empregado nas pastagens, é o comumente 

encontrado no Brasil Central, grandes invernadas onde os animais fazem pastoreio contínuo. 

' Devido a este manejo a degradação do solo e das pastagens é acentuada, 

diminuindo drasticamente a produção e a lotação das pastagens.
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Este mau manejo faz também aumentar as invasoras, que competem com as 

pastagens por água, luz e nutrientes. 

Para controle das invasoras é feita a roçada com trator como foi descrito. 

As fazendas também seguem um manejo comum do Brasil central, que consta 

do diferimento das pastagens, para serem utilizadas na época da seca, sendo outra maneira 

para alimentar o gado neste período critico. A vedação das pastagens é de 4 - 5 meses. 
O manejo adotado pelas fazendas compromete a produtividade dos rebanhos, a 

capacidade de suporte das pastagens e o ganho de peso dos animais, proporcionando um 

ambiente propício para a infestação de plantas invasoras, pragas e a degradação do solo.
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9. ESCOLHA DA RAÇA E PROGRAMA DE SELEÇÃO 
Nas fazendas SM5 e SM4, predomina a raça Nelore, que é a raça básica dos 

cruzamentos. 

Para melhorar os índices de produtividade do rebanho, ganho de peso, 

precocidade sexual, peso ao desmame, etc. são realizados cruzamentos entre esta e cinco 

outras raças, a Simental, a Charolês, a Abeerden Angus, a Limousin e a Brangus. 

Devido aos cruzamentos estarem em fase inicial de avaliação, utilizam-se tantas 

raças, procurando assim, determinar qual o melhor cruzamento, em que grau sanguíneo e 

quantas raças devemos envolver para obtermos animais mais adaptados a região e a 

alimentação disponível. Os objetivos são; maiores ganhos de peso, fertilidade, precocidade 

sexual, peso a desmama, precocidade no abate. 

O rebanho de matrizes Nelore, embora comercial, é selecionado pelos critérios 
de fertilidade, habilidade matema e caracterização racial. 

Outra norma da empresa é só cobn`r as matrizes com sêmen ou touros 

classificados como elite no (CDP) controle de desenvolvimento ponderal da ABCZ 

(Associação Brasileira dos Criadores de Zebu). Com esse cuidado, a MAGGI consegue ter 

um rebanho de matrizes comerciais de primeira linha. 

Com a melhoria da qualidade do rebanho, 1.000 matrizes comerciais foram 

inscritas no programa de registro em livro aberto (LA) da ABCZ, que após 4 gerações 

cobertas com sêmen ou touros classificados como elite no (CDP) controle de desenvolvimento 

ponderal da ABCZ viram “PO”. Além da seleção de rebanho comercial, a empresa está 

formando um rebanho puro Nelore.
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Há um rebanho de Nelore comum cujas vacas estão .sendo cobertas com sêmen 

de touros jovens, num trabalho conjunto com o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de 

Corte da EMBRAPA e as Centrais de Inseminação para testar esses reprodutores. 
u 

Além da seleção em si por ganho de peso para os machos e fertilidade e 

habilidade matema para as matrizes, o trabalho também avalia o rendimento de carcaça. Assim, 

20% dos machos, escolhidos aleatoriamente, são abatidos anualmente e a carcaça é analisada. 

Os critérios para escolha do reprodutor Nelore leva em conta, boa carcaça, 

pigmentação da pele, úmbigo curto, comprimento,boa caracterização racial. No caso dos 

reprodutores Europeus, os critérios são: facilidade de parto, musculatura, rendimento de 

carcaça, conformação, aprumos, habilidade materna, ganho de peso diário e DEP (diferença 

esperada de progênie). 

9.1. CRUZAMENTOS 
Nas fazendas faz-se cruzamento industrial. Está sendo usado sêmen de 

Limousin em vacas Nelore LA formando a F1 que são inseminadas com Brangus. 
Outro cruzamento seria Nelore LA inseminada com Abeerden Angus e a F1 

inseminada com Brangus ou novamente com Abeerden Angus formando novilhas % Angus que 
seriam inseminadas sucessivamente com Brangus. 

O cruzamento está proporcionando para as fazendas, inseminar novilhas 1/z 

sangue e % com até 14 meses e peso de 280 kg. 
Eu tive a oportunidade de pesar novilhas % Abeerden Angus de 17 meses de 

idade com 400 kg, apenas suplementada na época da seca. 

A fazenda SM4 estava (no período do estágio) inseminando novilhas '/z sangue 

Abeerden com 18 meses, sem suplementação na época da seca.
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10. MEMORIAL DESCRITIVO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇOES 

10.1. cAsA nos FuNc1oNÁRlos 

Em ambas as fazendas possuim uma casa para os funcionários que cuidam dos 
serviços da fazenda. 

A casa é de alvenaria, em bom estado de conservação. Nesta casa mora o 

Vaqueiro, sua familia e o ajudante. A casa está localizada perto do centro de manejo. 

10.2. GALPÕES PARA DEPÓSITO 

Cada fazenda possui um galpão para depósito das rações e do sal mineralizado. 

Os galpões são de alvenaria e estão em bom estado de conservação. Está 

localizado ao lado do centro de manejo. 

10.3. CENTRO DE MANEJO 
Ambas as fazendas, possuem 1 centro de manejo, localizado perto da casa do 

funcionário. 

O centro de manejo é dividido em mangueiras, brete, tronco, embarcador e 

balança. 

Na mangueira existem bebedouros e cochos para arraçoamento dos animais que 

recebem suplementação. 

A entrada do brete é afunilada para facilitar a entrada dos animais, um de cada 
vez, facilitando o manejo no brete. As laterais do brete são vazadas, fazendo com que o animal 

tenha noção de estar em um “abismo”, ferindo um dos princípios de “bem-estar animal”. O 
brete possui plataforma lateral externa elevada, para que os peões caminharem nos trabalhos.



30 

O embarcador tem ligação com o brete por um corredor. Entre o brete e o 

embarcador existe o apartadouro, onde ocorre a separação dos animais que estão sendo 

manejados. O embarcadouro é comandado por um peão que fica num estrado superior sobre o 

brete e o apartadouro. O peão através de cabos, manobra os portões de saída. 
O embarcador auxilia no embarque e desembarque dos animais. É um erro estar 

localizado dentro do centro de manejo, pois pode ser a porta de entrada de doenças e 

patógenos, em ambas as fazendas, via animais desembarcados. 

Somente a Fazenda SM4 possui balança, situada entre o apartadouro e 

embarcadouro. Devido a balança ser ripada como o brete, afeta o bem estar animal, por este 

motivo dever-se-ia, em ambos os casos, fechar completamente estas paredes para diminuir o 

estresse dos animais. 

A orientação da instalação é no sentido leste-oeste, facilitando o serviço nas 
horas mais quentes do dia, pois o brete é coberto com telhado de duas águas. 

O centro de manejo não possui nenhuma árvore que forneça sombra para os 
animais quando manejado nas horas quentes do dia. Dever-se-ia formar um cordão vegetal em 

volta do centro de manejo, diminuindo o estresse nas horas mais quentes do dia. 

10.4. CERCAS 

As cercas existentes nas propriedade são todas fixas de arame liso galvanizado. 

O espaçamento entre os mourões é de 8 metros e com balançins a cada 2 metros. Os mourões 
são de madeira de grande durabilidade. As cercas são de 5 fios não permitindo que o gado 

escape. 

O arame liso apresenta uma série de vantagens dobre o farpado: menor custo, 
manejo facilitado, de maior durabilidade, de maior segurança em caso de acidentes dos animais
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e homens, necessita de menor mão-de-obra, além de tudo apresenta a mesma segurança em 

relação a contenção dos animais. 

10.5. Açuoss E cÓRREGos 
Todos os piquetes possuem água, provenientes de córregos ou açudes. Foram 

construídas também muitas bacias para contenção de erosão e ao mesmo tempo servem para 

armazenar água para os animais beberem, mas com tempo prolongado de estiagem elas secam. 

Como os piquetes são muito grandes, em algumas áreas seria necessária a 

construção de bebedouros, principalmente para a época onde o problema de água se agrava 

mais. 

Nas fazendas e na região é muito utilizado roda d'água para abastecer os 

bebedouros do centro de manejo e das casas dos fimcionáxios. 

10.6. COCHOS E SALEIROS
~ Os saleiros sao cobertos, para evitar que o sal umedeça e endureça podendo até 

empedrar o que dificultaria e diminuia o consumo. Cada piquete possui um saleiro para que 

todos os animais tenham acesso pennanente ao sal. 

Junto ao centro de manejo estão localizados cochos de concreto e madeira para 

suplementação dos animais no período da seca ou o ano inteiro
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11. COMERCIALIZAÇÃO 

O maior volume de comercialização das fazendas, baseia-se principalmente na 
venda de animais terminados, com peso vivo médio de 480kg-570kg, correspondendo a 16 e 

19 arrobas. Com idade em média de 24 meses. 

Devido ao grande volmne de animais tenninados, e ao fato desta terminação se 

dar nos meses de entre safra (setembro-novembro), não há problemas para comercializar os 

animais e é conseguido um bom preço. 

A comercialização é feita com vários fiigoríficos, sendo três na região e um em 
Cuiabá. 

Outro ganho adicional, é devido ao programa de incentivo fiscal do govemo 

matogrossense para animais precoces. 

Na fazenda SM5, devido ter a norma de só cobrir as matrizes Nelore “PO” com 

sêmen ou touros classificados como elite no controle de desenvolvimento pondera] (CDP) da 

ABCZ - Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, está conseguindo vender, como 

tourinhos, a cabeceira dos nelores registrados (de 8 a 10% dos machos nascidos na fazenda). É 

um bom negócio, por esses animais, a MAGGI está conseguindo o valor equivalente a 27 
anrobas de boi gordo (o comprador paga à vista a cotação do boi gordo a prazo). A faixa etária 
mais procurada é com três anos de idade. 

Devido os animais serem terminados inteiros, a MAGGI vende a cabeceira dos 
tourinhos confinados (cruzados e nelores) como reprodutores para criadores da região. A 
empresa está conseguindo vender 30% dos garrotes terminados.
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Custo Bor/dra (Confinamento) 
:> Mllho resrduo - R$ 0,12/boi/dia 
:> Soja reslduo - R$ 0,02/boi/dia 
:>Far soja - R$ 0,06/boi/dia 
:> Far arroz - R$ 0,01/boi/dia 
:> Sal comum - R$ 0,05/boi/dia 
:> Volumosos ;R$ O 18/bo 

Sub-total R$ 0,44/boi/dia 
Custo da mao-de-obra_R$ O 02/box/dla 

Total R$ 0,46/boi/dia (custo por dia por boi confinado) 

Ganho de peso de 1 3kg/boi/dia 

:> Far de soja;R$ O 08/bez/dra 

Total R$ 0,24/bez/dia (custo por dia por bezarro suplementado) 

Custo suplementação bezerro a campo D Mflho resrduo - R$ 0,09/bez/dia 
3 Soja reslduo - R$ 0,02/bez/dia 
:> Far arroz - R$ 0,03/bez/dia 

Ganho de peso de 900g/bez/dia 

Custo do confinamento 1995 

:> Reslduo soja 

:>Far soja 

:> Sal mmeral 

_ 594,360: 

- 262,080: 

- 46,300: 

- 32,760: 

Custo: 
R$ 180,00/ton 
R$ 35,00/ton 

R$ 130,00/ton 
Rs 424,00/um 

TOTAL: R$ 76.695,84



Custo do semi-confinamento de 1995 Custo: 
:> Milho 

:> Resíduo soja 

:> Farelo soja 

:> Farelo arroz 

:› Sal mineral 

_ 152,ó4own. 

ó3,3óor‹›n. 

14,4oown. 

43,200ton. R$ 80,00/ton. 
28,800ton. R$ 294,00/ton 

TOTAL: R$ 28.224,00
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ou 1 
12. REVISAO BIBLIOGRÀFICA 

12.1. CRUZÁMENTO 
“Os cruzamentos dentro dos sistemas de acasalamento constituem uma 

ferramenta importante no processo de melhoramento. Através do cruzamento se consegue: 

- Combinar rapidamente as características desejáveis de duas ou mais raças, buscando 

obter uma maior fieqüência de boas caracteristicas nos novos indivíduos, que normalmente se 

encontram em uma dada raça; 
- Capitalizar o vigor híbrido ou heterose, tanto na vaca cruza como em sua cria” 

(ROVIRA,l974). 

“As terneiras cruzadas são mais jovens na puberdade que as de raças puras. 

Enquanto no peso existe poucas diferenças, sendo em alguns casos mais leves e em outros um 

pouco mais pesadas. Existe um efeito de heterose na idade à puberdade” (ROVIRA,1974). 
“Em geral vacas acasaladas com touros de outras raças têm uma maior atuação 

reprodutiva, especialmente na concepção no primeiro serviço, nos temeiros vivos nas duas 

semanas pós-parto e ao desmame e na mortalidade pós-natal” (ROVIRA, 1974). 

“Em geral é reconhecido o maior potencial reprodutivo da vaca cruza, unido a 

uma boa habilidade matema, que se reflete em bons pesos ao desmame de seus filhos” 

(Rov1RA,1974).
H 

“A superioridade das vacas cruzas se manifesta em todas as medições da 

fertilidade (número de acasalamento, concepção por cio, concepção no primeiro cio pós-parto, 

taxa de prenhes final, temeiros nascidos, temeiros vivos ao nascer, temeiros desmamados) ” 

(RovIRA,1974).
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“O Simmental, Charolês e Limousin, como conseqüência de provocarem 

maiores dificuldades no parto, são os que nos cruzamentos têm maiores porcentagens de 

terneiros mortos ao nascer. Não é recomendado utilizar este tipo de touro sobre novilhas” 

(ROVIRA,1974). 

“O máximo vigor híbrido individual é obtido na primeira cruza entre dois 

animais de raça pura, também conhecido como Fl” (POURRAIN, 1996). 

“Em termos gerais, os cruzamentos entre raças de origem britânica e zebuinas 

são os que tem demonstrado maior vigor híbrido para a maioria das características de interesse 

comercial” (POURRAIN, 1996). 

“Segundo ensaio conduzido no CNPGC (Campo Grande - MS), visando 

conhecer o comportamento de pastejo de diferentes grupos genéticos, no período 1982/84, em 

pastagens de Brachíaria decumbes, sem sombra, utilizou-se '/z Charolês x Nelore (Ca) e '/z 

Fleckvieh x Nelore (F1), envolvendo 5 animais por grupo, com idade entre 12 - 18 meses no 

início do experimento. Ca (% char. x nelore) pastou mais tempo, manteve-se menos tempo 

ocioso e ganhou mais peso que F1 (1/z flec. x Nel.). Para ruminação e frequência de beber água 

e de comer sal os valores foram semelhantes” (ENCARNAÇÃO et al., 1985). 
KOGER (1976), enumera alguns objetivos econômicos buscados nos animais 

cruzados: fertilidade, alta eficiência de conerção alimentar, requerimento mínimo de 

manutenção, adequado animal e peso elevado ao desmame. 

“Para controlar e melhorar essas características por meio de um programa de 

melhoramento genético, o criador deve saber que muitas das características são provavelmente 

de alta herdabilidade. As altas herdabilidades indicam boa resposta à seleção e que as cruzas 

refletiram a seleção dos pais” (KOGER, 1976).
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“Seleção aplicada as raças puras, já se aplica para produzir descendentes de alto 

grau de seleção na raça ou cruzas de alta eficiência produtiva” (KOGER, 1976). V 

“O cruzamento inter-racial tem sido utilizado também amplamente em regiões 

tropicais, principalmente como um meio para combinar as caracteristicas raciais” 

(McDOWELL, 1974). 
“O nível de heterose só pode ser máximo nas primeiras etapas da vida e pode 

diminuir até a um ponto em que se aprecia pouco quando os animais são adultos ou alcançam 

etapas avançadas de sua vida” (McDOWELL, 1974). 

“Se o cruzamento inter-racial se realiza em zonas tropicais, deverá reduzir a 

idade de venda normalmente dos animais, de outro modo, passarão desapercebidas suas 

vantagens principais” (McDOWELL, 1974). 

“Os resultados alcançados com cruzamentos de zebú com raças européias tem 

sido algo diferente aos obtidos do cruzamentos entre raças européias especialmente em relação 

ao nível de heterose” (McDOWELL, 1974). 

“Em experimentos efetuados na Florida e Texas-EUA, cruzamentos entre raças 

tropicais e raças européias, dão origem a vacas cruzadas com excelente aptidão matema. São 

boas leiteiras, com fertilidade elevada e desmamam uma maior proporção de seu próprio peso 

em forma de terneiro que as raças tropicais ou européias puras”(MAZON citado por 

McDOWELL, 1974). 
“Outros muitos investigadores têm informado que as vacas procedentes do 

cruzamento entre raças européias e nativas rendem perfeitamente e que os terneiros cruzados 

procedentes de raças locais ganham peso 10-30% mais rapidamente que o gado nativo, em 

condições ambientais bastante medíocres” U\/IcDOWELL, 1974).
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“Resulta evidente que pode-se obter rápidos incrementos na produção de came 

mediante cruzamento de touros europeus com vacas nativas” (McDOWELL, 1974). 

“Um animal adaptado e' aquele que se encontra em harmonia perfeita com o 

ambiente total, no qual, de acordo com nossa atual filosofia pecuaria, compreende quinze 

fatores ambientais: nutrição, temperatura, luz, radiação, altitude, pressão barométrica, vento, 

enfermidade, ectoparasítas, endoparasítas, pH do solo, fertilidade do solo, precipitação e 

umidade, ruido e poluição” (KOGER, 1976). 

“Uma raça de gado desenvolvida em uma zona fria ou temperada não poderá 

prosperar em uma região sub-tropical ou tropical, apesar de que receba alimentação adequada. 

Ditos animais tendem a tornar-se hipertérmicos como resultado das altas temperaturas 

ambientais e da falta de adaptação; automaticamente, ingerem menor quantidade de alimentos, 

e todo o processo de metabolismo normal se vê perturbado” (KOGER, 1976). 

“Os animais melhoradores de raça pura possuem tanta importância, para obter 

exemplares cruzas, como os melhores desenhistas para produzir automóveis mais funcionais. O 

fato de utilizar preferentemente os pais superiores das raças puras para cmzamento está 

claramente fimdamentado tanto na teoria como na prática” (DUNN e outros citados por 

KOGER, 1976). 
“A seleção dos melhores indivíduos em um programa de cruzamento é muito 

importante. A diminuição da presença dos animais menos desejáveis reduz também a 

frequência dos genes menos satisfatórios no rodeio. O aumento da presença dos melhores 
animais aumenta a frequência dos genes desejáveis” (KOGER, 1976). 

“As raças tais como Simental, Limousin e várias outras consideradas novas, 

segundo algumas avaliações de seu potencial de produção em cruzas, entre elas conta o vigor,
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capacidade de sobrevivência, índices de crescimento e dados limitados sobre a rês (animal) ” 

(KOGER, 1976). 

“Em uma ampla resenha dos dados correspondentes ao continente europeu e a 

informação disponível para alguns outros países, se chega a conclusão de que as raças 

Charolês e Simental, possuem índice de crescimento praticamente igual; um segundo grupo 

com índice de crescimento algo inferior, inclui a raça Limousin; o terceiro grupo, com o índice 

de crescimento mais lento, compreende a raça Aberdeen angus” (MASON, 1971 apud 

KOGER, 1976). 

l2.1.l. Descrição das raças 

1 Nelore' 

“No Brasil o Nelore sofreu um melhoramento bastante acentuado, muito maior 

que as outras raças zebuinas. A sua popularidade tem aumentado firmemente graças às 

qualidade que possui para as nossas condições de criação. 

O Nelore selecionado por diversos criadores, apresenta boa conformação para a 

produção de came, cabeça leve, ossatura fina, desenvolvimento rápido e bom peso final. 

Possuim ainda: rusticidade, alta fertilidade, temperamento vivo e boa adaptação ao regime de 

campo extensivo e pastagens grosseiras. 

Outro ponto merecedor de atenção é o emprego do 'Nelore em cruzamentos, 

para a obtenção de novilhos de corte, a raça transmite com grande prepotência seus bons 

atributos. 

Fatores que concorrem para tomar o Nelore apreciado pelos criadores: 

1. Os bezerros Nelore nascem sadios, fortes, espertos e horas depois já se deslocam com o 

rebanho.
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2. Dispensam os bezerros a atenção dos tratadores, por que, tendo as vacas tetos pequenos e 

finos, o aleitamento só processa com facilidade. 

3. A perda de bezerros é mínima, sabidamente inferior à de outras raças indianas, dada a sua 
natural rusticidade, o que eleva 0 desfrute do rebanho. 

4. É um gado prolífico; os touros são bastante férteis e as vacas, além de parirem com 

regularidade, apresentam notável longevidade. 

5. O Nelore também apresenta extraordinária habilidade materna” (SANTIAGO, 1970). 
2 - Simental alemão ou Fleckvieh 

“Cabeça média, de perfil convexo, com frontes curta, larga; possui pescoço 

médio, musculoso e forte, com um pouco de papada na garganta e alguma barbela. 

A 

Corpo grande, atarracado, robusto e pesado. 

Suporta condições de clima muito variáveis, desde os verões quentes das zonas 

baixas até os invemos rigorosos das terras altas. Puro ou cruzado, a raça tem dado bons 

resultados em algumas regiões tropicais. 

O rebanho alemão vem sendo selecionado para o aumento das produções de 
leite e de carne,,em detn'mento da capacidade de tração. 

O Fleckvieh mostra boa capacidade de ganho de peso e bom acabamento em 
regime de confinamento, além de produzir boa carcaça quando mantido no pasto até o abate” 

(TORRES, 1975). 

3 - Charolês 

“Cabeça forte, curta e larga, fronte quase plana, pescoço curto e pouco espesso, 

com pouca ou nenhuma barbela. Corpo cilíndrico, amplo e comprido, largo, musculoso. 

Ossatura forte.
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O Charolês é uma das raças mais aperfeiçoadas para corte. É mais perfeito e 

precoce que o Limousin, porém sem atingir o grau de perfeição, de forma e precocidade das 

melhores raças inglesas produtoras de came. 

O Charolês apresenta também bons rendimentos de carcaça, os novilhos 

comuns rendem na 58 a 62%. A carcaça tem gordura bem distribuída, atendendo às exigências 
atuais, quanto ao baixo teor de gordura. 

Os animais sabem procurar o alimento e têm grande aptidão para a engorda. 

Presta-se bem ao cruzamento, especialmente com o gado Nelore. 

Como maior vantagem apresentam excelente ganho de peso. 

Uma de suas restrições está ligada a despigmentação da pele afetando sua 

adaptação a regiões de clima quente” (TORRES, 1975). 

4 - Abeerden Angus 

“Cabeça pequena, seca, bem posta, aberta, afimilada; fronte larga e pouco 

deprimida. Corpo amplo e profimdo, em forma de bloco compacto, liso, repousando sobre 

colunas delgadas. 

É um gado relativamente rústico, manso, vigoroso, bom comedor. É talvez a 

raça mais precoce para corte, quando recebe alimentação suplementar. É ativo, pastando 

melhor que os bois de outras raças, mas na engorda exclusivamente a campo perde para o 

Hereford. 
A 

O Angus é um gado exclusivamente produtor de came, sendo grandemente 

aperfeiçoado. É a raça que possui a melhor conformação de corte; possui carcaças de alto 

rendimento da ordem de 67%, devido seu esqueleto fino. Carcaças muito compactas e firmes, 

dando came marmorizada, muito saborosa, que encontra a preferência dos apreciadores, 

notadamente entre os norte-americanos, que pagam sempre mais caro por um bife de Angus.
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Nos cruzamentos apresenta grande prepotência na transmissão de suas 

excelentes qualidades e seria provavelmente uma das raças européias mais indicadas para 

cruzamento com vaca zebu. 

Como ponto negativo está sua cor preta. Mas na Escócia, nos E.U.A e na 

Argentina, foram obtidas linhagens de pelagem vermelha, tão boas como as negras e preferidas 

para os trópicos” (TORRES, 1975). 

5 - Brangus 

“Considerado uma das variedades; oficialmente reconhecida, foi formada no sul 

dos EUA. Touros Brahman foram empregados em fêmeas Abeerden angus, em cruzamentos 

alternados, dando na terceira geração os produtos 5/8 Angus e 3/8 Brahman, proporção de 

sangue tida como a mais conveniente” (TORRES, 197 5). 

6 - Ibagé 

“Na fazenda experimental do Ministério da Agricultura, em Bagé no Rio 

Grande do Sul, desenvolveu-se o gado lbagé, a partir de cruzamentos de Aberdeen angus com 

Nelore. 

É um gado preto, mocho, dotado de boa aptidão para a produção de came, pois 

alia, as excelentes qualidades de conformação e precocidade do Aberdeen angus, a maior 

estatura, rusticiidade e vivacidade do Nelore” (TORRES, 197 5). 

6 - Limousin 

“Originario do Sul da França. Com pelagem vermelha a vermelho claro. 

É uma raça de tamanho e taxa de crescimento superior as raças britanicas, mas 

inferior ao Charoles e ao Simmental.
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Apresenta uma carcaça magra, correspondendo às exigências do mercado 

Europeu. Possui idade à puberdade tardia e com fraca produção leiteira em relação ao seu 

tamanho. 

Nas condições usuais de criação no Brasil o Limousin não é indicado como raça 

matema, pois possui tamanho grande necessitando de grande quantidade de alimento para 

mantença, idade à puberdade tardia e baixa produção de leite. Mas como raça terminal se 

mostra uma boa raça” (QUADROS, 1995). 

- ~ 
12. 2. INSEMINA ÇAO ARTIFICIAL 

“A técnica de inseminação também não está livre de problemas de natureza 

comportamental da reprodução. O aspecto» de maior relevância diz respeito às 

consequências da ausência do macho no comportamento sexual das vacas” (PINHEIRO 

MACHADO FILHO). 
“A ausência do touro entre as vacas para inseminação, pode ser responsável 

pelo alongamento do ciclo estral, não fertilização de vacas inseminadas, por ovulação tardia 

ou mesmo processos ainda pouco conhecidos e ligados a mecanismos neuro-hormonais 

influenciados pela presença do macho. Por isso é comum existirem vacas que não pegam 

cria na inseminação artificial, mas emprenham no repasse dos touros. Uma forma simples e 

barata de maximizar a utilização do sêmen, aproveitando as enormes potencialidades do 

melhoramento genético do rebanho com a inserninação artificial é a colocação de um rufião 

entre as vacas. O rufião ajuda não só na detecção do cio, como também provoca o estímulo 
necessário para que as vacas entrem em cio e ovulem mais cedo e mais regularmente” 

(PINHEIRO MACHADO FILHO).
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“Do ponto de vista sanitário, a I.A. permite restringir os riscos da disseminação 

de moléstias infecciosas, especialmente as do aparelho reprodutor” (SANTIAGO, 1970). 

“O emprego da I.A., é um poderoso auxiliar nos trabalhos de cruzamento, em 

que a introdução de um único touro de raça permite a formação rápida de uma população 

mestiça, de mais elevada capacidade produtiva” (SANTIAGO, 1970). 

“Quando o cio das vacas for reconhecido de manhã, a inseminação deverá ser 

feita na tarde do mesmo dia; se o estro se assinalar à tarde, a operação é recomendada para a 

manhã do dia seguinte” (SANTIAGO, 1970). 

“A inseminação artificial implica no controle rigoroso do rebanho; no manejo 

adequado e especialmente, no estabelecimento da escrita zootécnica, de vez que os cios, as 

fecundações e as parições terão que ser necessariamente registrados” (SANTIAGO, 197 0). 

“Um dos grandes entraves ao sucesso da I.A. em zebuínos é a determinação do 

cio das vacas, que se considera menos intenso e aparente que nos taurinos” (AROEIRA, apud 

SANTIAGO, 1970). 

“Nas fêmeas zebuínas, através de pesquisas realizadas Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul, em fazendas do Estado, verifica-se que o tempo de cio das fêmeas 

zebuinas atinge uma média de 10 a 12 horas, enquanto que a média de cio das fêmeas de raças 

européias é de 18 horas. Além de verificar a ocorrência da maioria dos cios no período 

noturno, o que dificulta sua observação” (ELIANE, apud LAVINA 1995). 
“O nível nutritivo interfere de maneira importante no tipo de resultado que se 

obtém. Quando for alto, as cruzas chegam na puberdade com peso maior que as puras. 

Quando o nível alimentar for mais baixo, as cruzas manifestam a puberdade com um peso 

levemente menor” (ROVINA, 1974).
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“O cio ou estro é um fenômeno fisiológico periódico, próprio das fêmeas, 

caracterizando-se pela exaltação dos instintos genésicos, relacionada com a maturação 

folicular” (MIES FILHO, 1987). 

“Animais bem alimentados apresentam cio mais curto que animais mal 

alimentados, justificando-se que tal fato reside em um rápido crescimento folicular e 

subsequente ovulação nos primeiros momentos. Os erros alimentares (alimentação precária, ou 

ao contrário, muito abundante) acarretam diminuição ou mesmo ausência de cio. (MIES 

FILHO, 1987). 

“SULLIVAM e ELLIOT (1968) citados pôr MIES FILHO (1987) consideram 

o inverno como o pior período para a fertilidade das vacas”. 

“A desmame temporário, isoladamente, é pratica que favorece o aparecimento 

de cios no período pós parto, em determinadas circunstâncias” (MIES FILHO, 1987). 
“A presença de macho vasectomizado junto ao rebanho composto de vacas 

recém-paridas, segundo demonstraram EBERT e COLS (1972), influi de maneira benéfica na 

fertilidade. Ademais, o índice de fertilidade com a primeira inseminação foi 20% mais elevado 

comparativamente aos animais que não conviveram com os rufiões” (MIES FILHO, 1987). _ 

“Segundo MILES FILHO (1987), no gado de corte a baixa fecundidade se deve 

mais comumente ao manejo, principalmente em relação à nutrição”. 

“O encurtamento da estação de reprodução e conseqüente condensação de 

nascimentos, é vantagem, quando se depende de poucos reprodutores” (MIES FILHO, 1987). 

“A Inseminação Artificial é indicado no combate a diversas doenças, ditas 

venéreas, isto é, que tem sua forma de transmissão pela cópula.” (MIES FILHO, 1987).
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“Se recomenda a distração do animal, após a inseminação, fazendo andar um 

pouco ou usando outros meios para evitar o refluxo do sêmem devido às contrações” (MIES 

FILHO, 1987). 

“Como norma a se observar cuidadosamente, não se deverá nunca empregar, 

para prender as fêmeas a inseminar, meios violentos que as obriguem a correrias e ao consaço, 

o mesmo se devendo evitar, e com mais razão ainda, após a inseminação” (MIES FILHO, 

1987). 

“É aconselhável o emprego de luvas de borracha, que deverão ser desinfectadas 

entre duas operações, ou o uso de luvas de plástico, descartáveis” (MIES FILHO, 1987). 

“Quando o rebanho é numeroso, o cio deve ser detectado com o auxílio dos 

machos esterilizados. Esta constatação é feita no momento da cópula, pelo observador, ou 

então adota-se para os machos um sistema de marcação que deixará na fêmea o sinal da cópula 

realizada” (MIES FILHO, 1987). 

“No uso rotineiro, a descongelação do sêmem acondicionado em minipalhetas 

(de 0,25m1), se faz a temperatura de 35°C a 7 segundos” (MIES FILHO, 1987). 

“As modalidades de descongelamento do sêmem assumem importância muito 

grande, maior ainda que as .modalidades das técnicas de congelamento propriamente ditas 

(ALMQUIST e WIGGIN, 1973; MIES FILHO, 1937). 

“... consideramos como bom método de descongelação das palhetas de 0,50 ml 

em um banho-maria de 35°C pôr 15 segundos e as palhetas de 0,25 ml no mesmo banho-maria, 

durante 7 segundos. Com este tempo de imersão o sêmem tem sua temperatura elevada pôr 
5°C” (MDES FILHO, 1987). 

“Um dos principais fatores de êxito na prática da inseminação é a identificação 

correta do cio” (MIES FILHO, 1987).
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“Mais recentemente tem ocorrido o emprego de fêmeas bovinas masculinizadas 

mediante tratamento hormonal para obtenção de uma eficiência semelhante à do macho rufião” 

(MIES FILHO, 1987).
V 

“Segundo MIES FILHO (1987), SIGNORET (1975), comunicam o resultado 

de seus estudos sobre o comportamento da fêmea bovina, masculinizada mediante injeção de 

hormônio andrógeno, e sua eficácia na detecção do cio em um rebanho”. 

“Além da observação direta do comportamento dos animais para detecção do 

cio, utilizam-se sistemas auxiliares de marcação, que deixam na fêmea o sinal da monta 

efetuada” (MIES FILHO, 1987). 

“No início do período estral, o animal se toma inquieto, procura aproximação 

de outros animais, berra com freqüência, tenta montar sobre as companheiras, chegando-se 

para uma e outra; No melhor momento para receber a monta ou a inseminação, a fêmea bovina 

aceita ser saltada pôr um macho ou uma fêmea da espécie (MIES FILHO, 1987). 
“Segundo MIES FILHO (1987), o cio é na verdade relativamente curto, 

podendo ser considerado entre 12 e 18 horas. Desta forma, torna-se possivel que o cio de uma 

vaca passe desapercebido se o animal não for controlado duas vezes em um dia”. 

“Está hoje bem acertado que o melhor momento para se inseminar uma fêmea 

está mais relacionado com a metade final do cio que com os períodos iniciais (MIES FILHO, 

1987) 

“Esta regra pode falhar em certas circunstâncias, como no caso da ovulação se 

dar em períodos mais tardios, isto é, além das 12 - 14 horas estabelecidas para a maioria dos 

animais. Daí a importância de se variar, pôr tentativa, no tempo de inseminação de vaca que 

repetiu o cio após duas inseminações infrutíferas e que não apresenta razões palpáveis que 

justifique uma anomalia” (MIES FILHO, 1987).
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“No que diz respeito ao gado zebu, trabalhos efetuados pôr FONSECA e 

colaboradores em 1981, citado por MIES FILHO (1987), no Brasil incidindo sobre cerca de 

cinco mil casos, aconselham como mais eficiente a inseminação efetuada 12 - 14 horas após a 

observação do cio, ou seja no período mais próximo ao final do estro”. 

“Fenômeno ligado ao cio é a hemorragia que a vaca ou a novilha (esta com mais 

freqüência) apresentam no período do meta-estro. O fenômeno é acusado muitas vezes pela 
mancha sanguinolenta que a cauda apresenta” (MIES FILHO, 1987). 

SORENSEN (1975) citado por MIES FILHO (1987), observou que das vacas 

controladas duas vezes ao dia, cerca de 25% escaparam da detecção efetiva do cio, quando 

comparadas com aquelas observadas quatro vezes ao dia”. 

“Diversos estudos sugerem que massagem do trato reprodutivo antes da 

inseminação tende a melhorar os índices de concepção. HALL e PLASTO (1970) 

demonstraram que a taxa de concepção na inseminação artificial aumentou 11% em vacas que 

receberam massagem no clitóres por dois minutos. RANDEL e colaboradores (1975) reportam 

percentagem de prenhez significativamente superior em vacas que recebem massagem no 

clitóris pôr 10 segundos (58,4%) imediatamente após a inseminação, do que naquelas sem 

massagem (52,1%)” (MIES FILHO, 1987).
_ 

“Em rebanhos grandes (acima de 300 vacas), para auxiliar o aparte de vacas em 

cio os campeiros podem usar uma lança com a ponta pintada e ir marcando os animais em cio, 

para não correr o risco de apartar vacas que não estão em cio ou deixar vacas em cio” (MIES 

F1LHo, 1987). 

“O desmame (temporário ou definitivo) deve ser indicado como um manejo 

eficiente para elevar a fecundação do gado com cria ao pé, pela redução do período de silêncio
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sexual que segue normalmente ao parto. Os resultados somente serão compensadores se as 

condições de manejo (alimentar) assim o permitirem” (MIES FILHO, 1987). 

WILTBANK e MARES (1977), com desmames de 48 horas, elevaram para 
62% o indice de cios dentro de 21 dias (MIES FILHO, 1987). 

12.3. ESTAÇÃO DE MONTA 
“Há conveniência das parições se verificarem na época mais propícia do ano, 

para maior facilidade no manejo do rebanho e para a uniformidade dos lotes de novilhos de 

corte” (SANTIAGO, 1970). 

“O acúmulo dos nascimentos num determinado periodo pode ser obtido com o 

controle da reprodução, vale dizer, mantendo os touros apartados das vacas” (SANTIAGO, 

1970).
p 

“A estação de monta visa fazer com que as vacas, desmamando na seca, sintam 

menos os efeitos da estiagem, tendo tempo para recuperação e podendo ser fecundadas em 

setembro, outubro ou novembro. Assim, passarão a maior parte da gestação em meses de 

abundância de pastagens, com beneficios para o estado de saúde, como também para a futura 

cria” (SANTIAGO, 1970). 

“A estação de monta visa fazer coincidir a maior incidência de parições com o 

periodo de poucas chuvas, de julho a outubro, mais favorável aos recém-nascidos” 

(SANTIAGO, 1910). 

12.4. PRV NO BRASIL CENTRAL 
“O manejo é um conjunto de técnicas provenientes da investigação cientifica 

e/ou do uso consagrado que, respeitando o bem estar animal, são aplicadas ao processo
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produtivo com a finalidade de tomá-lo mais eficiente econômica, administrativa, técnica, social 

e culturalmente” (PINHEIRO MACHADO). 
“Nos últimos três anos, a Sadia resolveu colocar no ócio 1.400 dos 4.000 

hectares de pastagens de uma de suas fazendas, que fica nos arredores de Cuiabá. Capital do 

Mato Grosso, em vez dos 12 meses, essa área é pastejada apenas dez dias e fica parado 355 

dias do ano” (YASSU, 1995). 

“Para quem pensa que fazer o pasto trabalhar menos significa baixar a 

produtividade da fazenda, se enganou. A carga animal dobrou. Melhor ainda: está 

transformando a operação de reforma de pasto em coisa do passado” (YAS SU, 1995). 

“Para conseguir essas proezas, a Sadia lançou mão de uma técnica antiga. É o 

sistema lsir, que consiste na subdivisão das pastagens em minúsculos piquetes” (YASSU, 

1995). 

“Resolveu-se o principal problema do Voisin - o alto investimento em cercas 

para subdividir o pasto. Graças as cercas elétricas, mais eficientes, a Sadia está gastando R$ 

18,00 pôr hectare para implantar o Voisin. Se fizesse cerca comum, gastaria R$ 440,00 pôr 

hectare” (YASSU, 1995). 

“Nesta fazenda tiramos literalmente came de pedra, diz o engenheiro florestal 

Haroldo Klein, coordenador de pecuária da Sadia” (YASSU, 1995). 

“Na verdade, o sistema Voisin foi instalado na fazenda pôr outro motivo: 

recuperar área de pasto degradada, um problema comum no centro-oeste. No caso da 

Maragogipe, a preocupação não era pelo tamanho da área já degradada, mas pelo futuro; 

inevitavelmente, outras áreas entrariam em degradação e em ritmo mais acelerado do que 

agora” (YASSU, 1995).
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“Com um ano de Voisin, o colonião se recupera, já vence as invasoras e 

dispensa a reforma” (YAS SU, 1995). 

Conforme André Voison (1974), as leis universais do Pastoreio Racional 

Voisin, são: 

Primeira lei: 

Para que o pasto, cortado pelo dente do animal, fomeça a máxima 

produtividade, é necessario que entre dois cortes sucessivos se passe um tempo suficiente 

quelhe permita: 

1. Acumular em suas raízes as reservas necessária para um início vigoroso de rebrote; 

2. Realizar sua “labareda de crescimento”. 

Segunda lei: 

O tempo global de ocupação de uma parcela deve ser suficientemente curto, 
para que uma planta cortada no primeiro dia ( ou no início) do tempo de ocupação não seja 

cortado novamente pelo dente dos animais, antes que estes deixem a parcela. 

Terceira lei: 

É preciso auxiliar os animais que possuam exigências alimentares mais 

elementares mais elevadas a colher mais quantidade de pasto, e da melhor qualidade possível. 

Qiilleít
V 

Para que a vaca produza rendimentos regulares, ela não deve permanecer mais 

que 3 dias sobre uma mesma parcela. Os rendimentos serão máximas, se a vaca não 

permanecer mais que 1 dia na mesma parcela. 

“Nos climas quentes, como é o caso de São Paulo e outros estados do Brasil 

central, a vaca inverte: em vez de comer mais de dia, come mais a noite” (PINHEIRO 

MACHADO, 1971).
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“... é na faixa dos trópicos, que estão as melhores condições para a produção de 

carne no mundo. Não é a Argentina, não é a Nova Zelândia, não é a Austrália, não é a Europa: 

é a faixa tropical, aquela capaz de oferecer os grandes contingentes de proteína animal que a 

humanidade reclama. É isto, pôr uma razão muito simples, é que a quantidade do sol, a 

quantidade de luminosidade, a quantidade de fotossíntese que se desenvolve nesses ambientes 

é incomensuravelmente maior” (PINHEIRO MACHADO, 1971) 
“O PRV, não é tecnologia de baixo insumo. É, isto sim, tecnologia de alto 

insumo e de baixo custo, de uma fonte infinita, isto é, o sol” (PINHEIRO MACHADO, 1995). 
“As condições do trópico - calor, umidade, luminosidade - atuam 

favoravelmente se há a concentração da bosta e desfavoravelmente quando as deposições são 

esparsas” (PINHEIRO MACHADO, 1971).
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“O processo produtivo, como pode ser observado na Pirâmide da Produção, 

está ordenado segundo as prioridades, sendo todas igualmente indispensáveis. Este processo 

deve ser conduzido segundo os princípios do respeito ao bem estar animal, tanto pôr razões 

éticas e morais, como pôr um aumento da eficiência da produção que se traduzirá em uma 

maior produtividade e eficiência econômica. Outro fator externo ao processo produtivo que, 

porém interfere diretamente, é a administração. A administração é decisiva para o êxito da 
implantação e desenvolvimento do projeto. Ela deve manter o registro e o controle permanente 

sobre os eventos zootécnicos e contábeis e adotar soluções imediatas, oportunas e corretas 

nas circunstâncias aleatórias e nos imprevistos (PINHEIRO MACHADO et al. 1995). 

12.5. PAS TAGENS 

“Realmente a experiência tem mostrado que, em iguais condições, pode-se 

obter uma quantidade maior de alimento de uma dada área se cultivarem as plantas 

recomendadas” (MITIDIERI, 1988). - 

“A escolha de boas forragens adaptadas à região, e' fundamental para o êxito da 

implantação de pastagens cultivadas” (PUPO, 1979). 

12.5.1. Pastagens existentes nas fazendas: 

Brachíaria decumbehs 

“Têm sua distribuição nas regiões tropicais de ambos os hemisférios do globo, 

ocorrendo principalmente na Áfiica, Uganda e Leste da África, no platô dos grandes lagos” 

(MITIDLERI, 1988). 

~ “Planta perene; rizomas em fonna de nódulos pequenos, emintindo numerosos 

colmos, simples ou pouco ramificados, formando touceiras mais ou menos compactas;
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herbácea, prostrada, no geral com perfilhamento não muito intenso e emitindo raízes nos nós 

inferiores do colmo em contato com o solo” (MITIDIERI, 1988). 

“Não é exigente para a fertilidade do solo, vegetando bem em arenosos e 

argilosos. Exige terrenos bem drenados” (MITIDIERI, 1988). 
- “A fotossensibilização: o agente fotodinâmico é a esporodesmina, produto da 

esporulação do fungo Píthomyces chartarum. Os animais apresentam excessiva salivação, 

lacrimejamento e diarréia, e em seguida começam a se lamber” (MITIDIERI, 1988). 
“Ê mais tolerante à seca do que B. humidicola, B. mufica, B. ruzízíensis e 

tangola, sendo superada nesta característica apenas pela B. brizanta. A decumbens, como as 
demais braquiárias, é sensível ao frio, devendo ser cultivada em regiões livres de geadas ou 

onde estas sejam fracas” (SALERNO et al. 1990). 

“Segundo SILVA e SCHENCK (1986), o problema é mais grave em animais 
jovens, sendo recomendado que bovinos com idade inferior a seis meses não devem 

permanecer pôr mais de quatro semanas pastejando a decumbens. Quando a doença é 

percebida no início pode ser controlada retinrando-se os animais do pasto, fornecendo água, 

mantendo-os à sombra e administrando-lhes um protetor hepático” (SALERNO et al. 1990). 

Brachiaria humidicola 

“Perene, ereta, com 1 m de altura, estolões finos, “fortes”, de cor avermelhada, 
enraizando pelos nós” (MITIERI, 1988). 

“A B. humidicola é originária do leste e sudeste da África tropical” (PUPO, 

1985). 

“Segundo CARVALHO (1985), na Áfiica a B. humídícula é encontrada em 
zonas de alta umidade do ar e de solos relativamente úmidos. No entanto a espécie adapta-se 

perfeitamente em solos bem drenados. A espécie é pouco exigente em fertilidade do solo,
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sendo considerada de alta tolerância a alumínio e baixa exigência em cálcio e fósforo no solo 

para estabelecimento. 

A B. humidicola sofre restrições de consumo quando pastejadas nos estádios 
finais de desenvolvimento pelo rápido decréscimo na qualidade da forragem” (SALERNO et 

al. 1990). 

Brachiaria brizantha cv. marandu (brizantão) 

“Perene, cespitosa, com caules eretos ou suberetos e que enraizam pouco nos 

nós, apresenta rizomas curtos e folhas sem pelos ou pouco pouco pilosas e de margens 

ásperas. 

A B. brizantha é a braquiária mais tolerante à seca e ao fiio, embora, 

juntamente com as demais braquiárias, seja de recuperação mais lenta depois de uma geada. 

CARVALHO (1985), indica a B. brízantha como espécie de exigência média 

em cálcio e fósforo para estabelecimento, ficando no mesmo grupo da Braquiaria decumbens 

e sendo mais exigentes que a B. humídícola (SALERNO et al. 1990). 
* A espécie tem apresentado maior resistência ao ataque de cigarrinha no Brasil 

central do que B. decumbens “basílik” e B. ruzízíensís” (SALERNO et al. 1990). 

Pennisetum typhoides (milheto) 

“Originária da Áfiica, planta ereta, anual, é largamente cultivada na Áfiica e na 

Ásia para produção de grãos e em alguns locais da América para forragem. Vegeta bem em 

terras pobres e secas e é usada para pastoreio, corte, feno e silagem” (ALCÂNTARA, 1979). 
“É rústica, possui grande resistência à seca (mais que o sorgo) e não tolera 

terrenos excessivamente úmidos. Vegeta bem nos solos pobres, arenosos e enxutos, mas, 

prefere os de boa fertilidade, onde suas produções chegam a impressionar.
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Pode ser utilizado como pasto ou como capineira e cortes, neste caso 

fornecendo fresco picado ou conservando-o (silagem ou feno) para os períodos críticos” 

(PUPO, 1979). 

12..5.2. Pastagens com potencial para as fazendas: 

Hyparrhenia ruƒa (Capim jaraguá) 

“Perene, cespitosa, colmos eretos, firmes, constitui densas, vigorosas e 

compactas touceiras. Entouceira com inúmeros perfilhos basais” (MITIDIERI, 1988). 

Segundo o mesmo autor, vai bem em solos arenosos, não é exigente em 

fertilidade. Tolera baixada não muito encharcadas. 

“O jaraguá é mais produtivo que o gordura, o plantio dessa gramínea sera mais 

uma opção para elevar a produtividade dessas regiões. 

Vegeta bem em solos fracos e possui grande resistência ao fogo, pisoteio e 

cortes rentes. Muito cultivada no Brasil central, chegando a invadir, espontaneamente, 

pastagens de outras gramíneas. O capim jaraguá se constitui num dos grandes sustentáculos da 

pecuária dessa região. 

Depois de muito desenvolvido toma-se lignificado, de coloração avermelhada e 

com baixíssimo valor nutritivo, formando macega com grande facilidade” GUPO, 1979). 
“A sua facilidade de estabelecimento através de sementes, mesmo sem o 

preparo convencionar do solo, talvez seja a característica mais importante da espécie para as 

condições locais. Pôr outro lado CARVALHO (1985) cita que o jaraguá é menos tolerante a 

alumínio e mais exigente em fósforo do que as espécies do gênero Braquíaria, estando na 

mesma faixa do capim-elefante” (SALERNO et al. 1990).
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Segundo o mesmo autor, devido ao seu porte típico entouceirado e de acordo 

com o manejo adotado, pode ser associado à maioria das leguminosas herbáceas trepadeiras, 

como a soja perene, calopogônio, centrogena, etc.
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Andropogom gaxanus Kunth. 

“Gramínea perene, cespitosa, alcançando dois metros ou mais de altura; folhas 

abundantes, macias, de coloração azulada e possuindo um estreitamento na base que lhe 

fomece aspecto de falso pecíolo, pilosidade aveludada e inflorescência” (ALCÂNTARA, 

1979) 
V 

Segundo o mesmo autor resiste bem à seca devido a seu sistema radicular 

profundo. Prefere solos bem drenados e vegeta bem em regiões pobres e de pH ácido. Possui 

ótima estacionalidade e deu em ensaios do Instituto de Zootecnia a melhor produção de 

inverno. Como características negativas citam-se o fácil acamamento e a dificuldade de 

produção de sementes. Além disso parece ter baixa aceitabilidade pelos bovinos. 

“A var. squamulatus é a que tem sido mais utilizada proporcionando forragem 

palatável e de bom valor nutritivo” (PUPO, 1979). 
“A sua capacidade em produzir 35% de sua massa no invemo torna-se muito 

vantajoso. Consorcia-se com soja perene e siratro” (MITIDIERI, 1988). 

Panicum maximum ( colonião ) 

“Capim bastante agressivo de dificil associação com leguminosas, possui boa 

resistência ao pastoreio e ao fogo. É uma graminea batante exigente em fertilidade de solo, 

preferindo terras profundas, friáveis e levemente arenosas” (ALCÂNTARA, 1979). 

“Segundo HUMPHREYS (1980), é tolerante à seca mas não ao frio, havendo 
paralisação do crescimento sob temperaturas relativamentes baixas, mas ainda suficientes para 

outras gramíneas tropicais. 

Segundo ARANOVICH e ROCHA (1985) a cultivar GATTON PANTL P. M. 
J acq. c.v. Gatton. Tem apresentado desempenho satisfatório em áreas de cerrado” (SALERNO 

etâi199o)
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Segundo PUPO (1979), o colonião pode ser considerado uma das principais e 

mais recomendadas forrageiras para pastagens, dada sua grande rusticidade extraordinária 

capacidade de produção de folhas com elevado valor nutritivo. 

Panicum maximum cv. Tanzânia 
“O Tanzânia é uma planta exigente em fósforo e potássio, principalmente na 

fase de implantação. Exige solos férteis naturalmente, ou após o cultivo de lavouras anuais 

quando em solos de baixa fertilidade. Rápido fechamento de vegetação e bom vigor no 

estabelecimento. 

Tamzânia é uma cv. superior às cvs. Tobiatã e Colonial, tanto em ganho por 

animal, quanto em ganho por área. O ganho diário por cabeça, em média, 720g nas águas e 

240g na seca. 

Os teores de proteina bruta nas folhas e colmos foram de 16,2 e 9,8% 

respectivamente, e sem grandes variações ao longo do ano. As touceiras da cv. Tanzânia são 

pastejadas por igual, devido ao porte médio e pequena lenhosidade dos colmos, o que não 

ocorre com o Colonial ou Tobiatã que apresentam rejeição de consumo após o florescimento. 

Em relação a pragas o Tanzânia apresenta maior resistência às cigarrinhas das 
pastagens, quando comparado ao Colonial e Tobiatã” (AFARA, 1992). 

Panicum maximum cv. Tobiatã 

“Gramínea proveniente da linhgem K-1878 coletada na Costa do Marfim em 

1977 e trabalhada por anos pelos pesquisadores da ORSTON e da EMBRAPA. 
Planta extremamente exigente em fertilidade, respondendo linearmente à 

fertilização mineral a base de nitrogênio. Prefere solos friáveis, leves e profimdos mas de boa 

fertilidade. Possui cerca de 8 a 9% de proteína bruta e 69 a 70% de digestibilidade “in vitro”
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com 45 dias de vegetação. É muito aceita pelos animais e apresenta boa resistência ao pastejo 

suportando em média 2,0 a 2,5 cabeças/ha” (AFARA, 1992). 

Cenchrus ciliaris (Capim buffel) 

uma gramínea perene, que possui rizomas curtos e duros, raízes numerosas e 

profundas, crescimento ereto, cujos colmos, muito ramificados, formam touceiras que atingem 

1,2 metros de altura. 

_ 

A base do colmo é avolumada, onde são armazenadas reservas de carboidratos 
para o “período da seca” e conferem-lhe grande capacidade de rebrota. Originária da África, 

foi submetido a intenso trabalho de melhoramento genético na Austrália. Adaptada a climas 

tropicais e subtropicais, o capim buffel apresenta excelente resistência à seca, sendo portanto, 

muito indicada para a região do “polígono das secas”. Suporta pisoteio pesado e fogo, rebrota 

tanto com grande facilidade. É pouco exigente em solo, mas prefere os de textura leve com 

boa fertilidade. O capim buffer produz forragem de bom valor nutritivo e elevada 

palatabilidade. 

É uma gramínea que se têm expandido recentemente para os trópicos e 

subtrópicos, em virtude de sua alta resistência às secas. São de elevado valor nutritivo e, 

especialmente, proteínas” G'UPO, 1979). 

TIFTON 85 (Cynodori sp.) 
“Recentemente introduzido e que começa a ser testado em condições de clima e 

solo de nosso pais. 

O Tifton 85 é um híbrido Fl desenvolvido a partir do PI-290884 da Áfiica do 
Sul, e o Tiflon 68. Não possui sementes férteis. 

É um capim gigante, podendo atingir até 1 metro de altura. As folhas são mais 

largas, de coloração mais escura que os outros híbridos de Bermuda grass, possui alastramento
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por rizomas e estolões e enraizam nos nós, dando origem a novas plantas, cobrindo 

rapidamente o terreno. 

Por sua condição de estéril (não possui sementes férteis), sua reprodução é 

agâmica (por mudas). Para cada metro quadrado de viveiro, tem-se material suficiente para 

150 mz de plemie (cem espaçamento de so X so)” (MURADAs, 1985). 

TIFTON 68 (Cynodon sp.) 
“Perene, subtropical, com comportamento subtropical temperado, de grande 

característica em especial: a sua capacidade de adaptação a climas e solos diversos, 

demonstrando,em todos os casos, grande facilidade e velocidade no fechamento do terreno. 

Resistência à seca, geadas, fogo e pisoteio, com recuperação rápida do 

desenvolvimento depois de cessar as condições adversas. 

Em relação ao animal, o Tiflon destaca-se pela alta palatabilidade, elevado valor 
nutritivo, digestibilidade superior ao Coast cross. 

O capim pode ser usado tanto na alimentação de bovinos como de equinos, 
segundo o agrônomo, que conduziu experimentos comparativos entre a nova variedade e o 

Coast cross, testando-os em bovinos de corte, onde se observou ganho de peso em processo 

inicial de engorda de 1,3kg por animal/dia a pasto. 

A produção de matéria verde por hectare é da ordem de 30 toneladas. 
O Tifton é um tipo de capim gigante, com talos largos e longos estolões sem 

rizomas. Sua multiplicação é feita por estolões ou touceiras, uma vez que não possui sementes 

férteis. Com 1 hectare de mudas pode implantar mais de 150ha em seu primeiro desmanche” 

(MURADAS, 1985). 

SOJA PERENE (Glvcine wightii verde)
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“Leguminosa perene, que possui hastes finas, compridas, rasteiras, muito 

volúveis, cobrindo todo terreno com denso colchão de 30 - 40cm de altura. 

Originária da África tropical, foi introduzida no Brasil pelo Instituto 

Agronômico - Campinas, com a finalidade de recuperar solos cansados e consorciar-se à 

gramíneas em pastagens. 

Não tolera solos ácidos e é considerada uma das leguminosas tropicais mais 

sensíveis à presença de alurnínio livre. Requer bons teores de cálcio e fósforo, para que possa 

exteriorizar todo seu potencial. 

Proporciona forragens de elevada palatabilidade e excelente valor nutritivo. 

As sementes de soja, no plantio, devem ser inoculadas com inoculante 

pertencente ao grupo I (Cowpea). Recomenda-se a peletização das sementes. 

Para pastoreio, recomenda-se colocar os animais quando estiver com 25 - 30cm 

de altura e retirá-los quando rebaixar para 10 - 15cm. 

Com relação ao rendimento, pode-se esperr mais ou menos 40 toneladas de 

massa verde e 10 toneladas de feno/ha” (PUPO, 1979). 

SIRATRO (Macroptilium atropurpureum Urb.) 
“Leguminosa perene, estolonífera, que possui raízes profundas, haste rasteiras, 

volúveis e folhas tipicas, com página ventral cinzento-prateadas e lóbulos característicos que 

lhe confere o aspecto de uma palma de mão com os dedos unidos, com exceção do polegar. É 

originária do México. 

Muito rústica, adapta-se às condições de clima tropical e subtropical. 

Comporta-se melhor que a soja perene em climas mais quentes.
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Com relação ao solo, é menos exigente em fertilidade, mais tolerante a pH 

baixo e alumínio livre, que a soja perene, porém é mais exigente e menos tolerante que o 

Stylosanthes gracilís.
_ 

O siratro proporciona forragem de bom valor nutritivo e excelente 

palatabilidade. 

As sementes, no plantio, devem ser inoculadas com inoculante do grupo I 

(Cowpea). Recomenda-se a peletização das sementes. 

Rende em torno de 40 toneladas de massa verde/ha. 

O siratro requer bons teores de fósforo no solo” (PUPO, 1979). 
LEUCENA (Leucaena leucocephala Lam.) 

“Originária das américas central e do sul, a leucena é uma leguminosa perene, 

arbustiva, que crescendo livremente chega a atingir 10 a 12 metros de altura. Possui um 

sistema radicular possante e profundo, que lhe confere grande resistência à seca e excelente 

capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico. 

Apresenta grande resistência a seca, ocasião em que não perdendo suas folhas, 

proporciona forragem verde de alta qualidade. Tolera solos ácidos mas não encharcados. 

Devido à flexibilidade de suas hastes, quando nova apresenta boa resistência ao pistoreio. 

A leucena possui um crescimento bastante vigoroso, oferecendo uma forragem 
bem aceita pelo gado e com excelentevalor nutritivo, tendo registros de ganho de peso de até 

lkg/cab/dia. 

As sementes, no plantio, devem ser inoculadas com inoculante do grupo 

leucena. Recomenda-se a peletização das sementes. 

Quando a leucena atingir, após o plantio, mais ou menos 1 metro de altura, 

semeia-se a graminea, nas entrelinhas, obtendo-se uma consorciação de duas camadas
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(alturas). Com relação à produção, registrou-se 12,5 toneladas de matéria seca/ha, com teores 

protéicos em tomo de 21-24%. 

Referente a sua condução ou manejo, deve-se mante-la sempre a uma altura 

aproximada de 1,5 metros, através de podas, tomando-a perfeitamente acessível a todas as 

categorias animais. Essa poda provocará maior “engalhamento” lateral da planta, o que é 

extremamente viável para o caso do pastoreio. 

Segundo alguns autores, é uma leguminosa que pode ser utilizada para o 

acabamento rápido de animais de engorda” (PUPO, 1979). 

Stjvlosanthes gracillis 

“Origem da América central e do sul, perene, herbácea, subereta, muito 

ramificada. Folhas trifoliadas, oval e lanceolada, levemente carnosa, glabra e pubescente” 

(MITIDIERI, 1988). 

Segundo o mesmo autor, não é exigente em solos. Os Stylosanthes são notáveis 

pela capacidade de extrair fósforo mesmo em solos pobres desse elemento. 

Segundo PUPO (1979) adapta-se a climas tropicais, podendo ser bastante 

afetadas pelas geadas. Resiste à seca, permanecendo verde e bem aceita pelo gado, durante 

toda a estação. É pouco exigente em solo, mostrando boa tolerância aos pobres e ácidos, nos 

quais Vegeta bem. 

“Tem um rápido estabelecimento e um vigor precoce que permite competição 

com capins agressivos” (ALCÂNTARA, 1979). 
“O CPAC lançou as cultivares Bandeirantes (De S. guíanensis Swartz subsp. 

guianensis) e Pioneira (De S. macrocephala). A focalização principal é a adaptação a solos 
pobres e ácidos, aliada à resistência à antracnose, enfermidade que e' o principal embaraço à 

expansão do gênero no país. Cabe ressaltar que os estilosantes importados da Austrália não
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persistiram em condições brasileiras. As espécies do gênero costumam apresentar problemas 

de nodulação” (ROCHA, 1984). 

Centrosema pubescentes Benth (Centrosema) 

“É uma leguminosa perene, estolonífera, radicante, muito encontrada nos 

estados do norte e centro brasileiro, onde é nativa. Adapta-se a climas tropicais e subtropicais, 

mas prefere os quentes e úmidos, onde se desenvolve com grande vigor. Não é muito exigente 

em solo (fertilidade e textura) preferindo, entretanto, os de textura mediana, férteis e 

permeáveis. Tolera altos teores de manganês no solo” (PUPO, 1979). 

“É razoavelmente resistente á seca, embora haja queda de suas folhas em 

estações secas prolongadas. É usada principalmente em pastoreio. O estabelecimento é lento 

mas persiste quando efetivado. É palatável, e tem um conteúdo protéico bastante alto - 18 a 

22%” (ALCÂNTARA, 1979).
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13. DISCUSSAO E SUGESTOES 

13.1. MANEJO DAS PAS TAGENS 

A utilização frequente e continua das pastagens faz com que ocorra baixa 
produção de forragem, com baixa qualidade. Esse manejo proporciona, além do 

desaparecimento de espécies de forrageiras de maior qualidade, o aumento da ocorrência de 

espécies agressivas, de menor interesse forrageiro, caracterizando o manejo de super e 

subutilização das pastagens,resultando em pastagens grosseiras com alto teor de fibra, baixa 

digestibilidade e baixo consumo.
À 

Este sistema de produção onde os animais ficam em grandes áreas não respeita 

nenhuma das leis universais do PRV (Pastoreio Racional Voisin), pois não proporciona à 

forragem repouso para acumular suas reservas. O tempo de ocupação evita ao animal cortar 
mais de uma vez a planta, e para que os animais tenham o máximo de rendimento não deve 

permanecer mais do que 3 dias sobre a mesma parcela, pois após 3 dias ocorre uma grande 

diminuição no consumo de matéria seca. 

~ A empresa poderia adotar o sistema de Pastoreio Racional Voisin, cujos 

exemplos mesmo no Brasil Central já mostraram grandes ganhos na produção pecuária. A 
adoção do sistema pode ser gradual como exemplo, iniciar com 30% da área de cada fazenda 

com previsão para daqui 4 anos toda área estar utilizando este sistema de produção. 

Com 0 advento da cerca elétrica a implantação do “PRV” se tomou barato, fácil 

e rápido de piquetear a área. 

Hoje a fazenda da Sadia é um grande exemplo para o Brasil Central, onde o 

método deu certo e é muito superior ao pastoreio contínuo.
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Tem-se a dúvida que não serve para fase de cria, pois os bezerros ficariam 

perdidos. A fazenda da Sadia só trabalha com cria, na verdade tem-se um pouco de trabalho a 

mais, mas o método é tão eficiente em produção que a revisão dos piquetes de cria em cada 

mudança é perfeitamente compensador. 

13.2. MANEJO DO REBANHO 
Em cada fase os animais possuem diferentes exigências alimentares. Os animais 

jovens, vacas lactantes e vacas no terço final de gestação, possuem as maiores exigências 

nutricionais. Já as vacas secas, vacas até os 2/3 da gestação e novilhas possuem menores 

exigências alimentares.
H 

A separação em dois ou três grupos proporcionará alimentos de maior valor 
nutritivo para os animais de maior exigência, havendo um melhor aproveitamento dos 

alimentos. 

Com a formação dos grupos pode-se utilizar os piquetes, da seguinte maneira: 

0 DESNATE - Vacas com cria ao pé e vacas no terço final da gestação. 
0 REPASSE 1 - Vacas até 2/3 de gestação e novilhas. 

0 REPASSE 2 - Vacas vazias. 

Isto faz com que cada animal consuma conforme sua exigência. 

13.3. MANEJO REPRODUTIVO 

O método de identificação do cio adotado pela empresa segundo PINHEIRO 
MACHADO FILHO, dificulta a detecção do cio e pode causar problemas de comportamento 
reprodutivo.
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O número de xufiões está abaixo do relação recomendada, 1 rufião para 50 

matrizes, outro inconveniente é o tamanho do grupo, superior a 100 matrizes por grupo, 

dificultando o trabalho de identificação pelos rufiões. 

Trazer os animais para o centro de manejo 2 vezes ao dia para identificar as 

possiveis matrizes em cio faz com que os animais degradem as pastagens e fiquem estressados, 

fazendo com que os animais não entrem em cio ou quando em cio não ocorra a ovulação ou 

ovulem irregularmente. 

Deveria sim, separar em lotes de inseminação e com a ajuda de rufiões, um 

funcionário 2 vezes por dia observar durante 3 horas o cio dos animais. Para que isso seja 

possível é necessário a utilização de piquetes menores onde os animais fiquem todos visíveis 

pelo filncionário. 

13.4. CRUZAMENTOS 

Os cruzamentos entre raças fazem com que se consiga criar raças Europeias em 

ambientes tropicais. 

A empresa faz cruzamentos com diversas raças européias inclusive o Aberdeen 
Angus (preto) com Nelore. Os animais nascidos tendem à cor preta, que traz sérios problemas 

aos animais, como maior absorção dos raios solares e atração de insetos. 

O número de pulverizações devido a constante infestação com mosca-do-chifre 
é alto. 

A empresa deveria adotar sêmen de touros de pelagem vermelha, que são tão 
bons quanto os pretos e com vantagens de menores problemas com insetos e insolação, 

aumentando sua adaptação com cruzamentos.
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13.5. IMPLANTAÇÃO DE MILHETO POR VIA AÉREA 

A empresa procura com a utilização do milheto ter um maior aproveitamento da 
área de soja que é colhida em março - maio e fica até o próximo plantio da soja sem utilização. 

O milheto é semeado de avião, na área de soja (quando os grãos da soja estão 
começando a amadurecer) que ocorre no outono. O milheto utiliza a adubação residual da soja 
e mantém o solo coberto no invemo, mantendo a atividade microbiana do solo, além de 

favorecer as condições fisicas e químicas do solo. 

O milheto é fomecido em pastejo direto e como feno, para recriar os animais. 
A implantação do milheto sem qualquer preparo do solo é uma tecnologia que 

não agride solo, mantendo a estrutura do solo e a atividade microbiana. 

Este método de aproveitamento do solo na época da entre-safra possibilita a 

conservação do solo (fisica, química e biológica), além de fornecer forragens aos animais na 

época da seca. 

13.6. PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS PASTAGENS 

O solo da região onde estão as fazendas SM4 e SMS, são muito propícios à 

erosão. 

Após a quebra do cerrado, o material é enleirado, deixando uma distância de 40 

- 50 metros entre as leiras e após põe-se fogo com o objetivo de não perder área de plantio. 

Esta idéia é errônea, pois como o solo é muito susceptível a erosão é necessário 

a construção de terraços para evitá-la. Deve-se então utilizar o material proveniente da quebra 

do cerrado para proteção contra a erosão. O material pode ser enleirado em curva de nível e na 
1 

_ , . ~ - 
erra rebrotarem arvores, que servrrao de sombra e quebra vento para protecao das pastagens e 

dos animais, além de servir como um cordão vegetal contra a erosão. Outra maneira seria a
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implantação em faixas, onde se alternaria faixas de cerrado e pastagem, para maior preservação 

da fauna e flora e uso racional do cerrado. 

13.7. PASTAGENS 

As fazendas possuem somente uma monocultura de brachianias. Como toda 

monocultura ocorre grandes problemas com pragas e doenças, além do que não apresentam 

variabilidade de alimentos para os animais. 

A adoção de novas espécies forrageiras contribui para uma melhor variação no 
valor nutritivo dos alimentos como também diminui os problemas com pragas e doenças. 

Hoje possui várias espécies forrageiras recomendadas, com várias vantagens
~ nutritivas e aceitaçao pelos animais, além da resistência a seca e a baixa fertilidade do solo. 

Como as pastagens são compostas basicamente de gramíneas estivais, a 

utilização de leguminosas consorciadas ou como legumineiras, contribui para o aumento da 

eficiência da produção bovina. 

Várias espécies se prestam para utilização como legumineiras, tais como, 

leucena (Leucaena leucoceƒhala), soja perene (Glycine wightii), Szjylosanthes entre outras, 

além das leguminosas diminuirem pouco seu valor nutritivo quando diferida por longo período 

de tempo. 

13.8. CONFINÀMENTO 

A utilização de resíduos da soja e do milho diminui em muito o custo do 
confinamento, proporcionando a terminação dos animais em épocas de melhor preço com 

custo baixo. 

O estado do Mato Grosso possui abundância de residuos de soja e milho, 
mostrando um grande potencial para terminação de animais ao custo baixo.
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No entanto o confinamento da empresa é a céu aberto, pois a época é seca, sem 

nenhum tipo de abrigo ou sombra para os animais se protegerem dos raios solares. 

A empresa deveria imediatamente plantar árvores nativas com grande potencial 
de crescimento entre os_piquetes de confinamento para proporcionar um ambiente mais 

agradável para os animais.
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14. coNcLusÃo 

A integração agricultura & pecuária faz com que uma viabilize a outra, por não 
haver sobras de produtos, pois ambas se complementam através da utilização de cada 

subproduto fazendo parte da matéria prima para produção da outra. 

O sistema de produção adotado pelas fazendas não difere em muito da realidade 
do Brasil Central, alta utilização de insumos e tecnologia as vezes fora da realidade brasileira. 

Para que as empresas tenham uma produção com sustentabilidade, deve adotar outro método 

de produção. O Pastoreio Racional Voisin leva a uma produção pecuária sustentável e 

rentável, com respeito ao homem-animal-natureza. 

O estágio proporcionou-me conhecer outra região com outras culturas e com 
diferente sistema de produção do que eu conhecia. Mas me fez pensar e chegar na seguinte 

conclusão: 

“Não importa a tamanho da unidade de produção, pequena ou grande, se não 

houver respeito pela natureza, homem-animal-solo, não chegaremos a nenhum lugar! 

Chegaremos sim, a nossa própria extinção”.
`



73 

15. BIBLIOGRAFIA 

AFARA, J .R.R. Alternativa para racionalizar a pecuária extensiva do Brasil Central. 

Florianópolis - SC, 1992. 

ALCÂNTARA, P.B. Plantas forrageiras: gramíneas e leguminosas. São Paulo, 1979. 

APONTAMENTO DISCIPLINA: Bovinocultura, UFSC- Curso de Agronomia - Professores: 
MACHADO, L.C.P.; QUADROS, S.;RIBEIRO, J.A.; VINCENZI, M.; WOLF,A. 1995-2. 

ENCARNAÇÃO, R.O. Adaptabilidade de diferentes grupos genéticos de bovinos de corte sob 

pastejo. lis. XXII Reunião Anual da SBZ. Balneário Camboriú - SC, 1985, 232p. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Agropecuário do 
Mato Grosso, 1985. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Geografia do Brasil. v.1, 
1989. 

KOGGER, M. et al. Cmzamentos em ganado vacuno de came. Montevideo, 1976. 

LAVINA, C.A. A bovinocultura de corte no Mato Grosso do Sul e altemativas para 

racionalizar o manejo das pastagens. Relatório de Estágio. Florianópolis - SC, nov. 1995. 

MACHADO FILHO, L.C.P. Comportamento reprodutivo de bovinos. Florianópolis-SC. 

CCA-UFSC. 

MACHADO, L.C.P. Pastoreio Racional Voisin. Palestra proferida no auditório do Banco 
União Comercial S.A., 1971. 

McDOWELL, R.E. Bases biológicas de la producion animal en zonas tropicais. Espanha, 

1975. 

MIES FILHO, A. Inseminação artificial. v.1 e 2, Porto Alegre, 1987. 

MITIDIERI, J. Manual de gramíneas e leguminosas para pastos tropicais. 1980.



74 

MURADAS, R. Tifion 85: O capim gigante para qualquer solo. Revista Manejo, dez. 1985. 
POURRAIN, A. Sem saber o básico nada feito. A Granja - A revista do líder rural. Ed. 

Centauros. Ano 52. n. 569, maio/ 1996. 

PROJETO SIBONEY. Pastoreio Racional Voisin. Florianópolis, SC. CCA-UFSC, dez., 1994. 

PUPO, N.I.H. Manual de pastagens e forragens: formação. conservação, utilização. Campinas, 

SP: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1979. 

ROCHA, . Informe Agropecuário. Belo Horizonte, 11 (132), Dezembro de 1985. 

ROVIÍRA, I. Reproduccion y manejo de los rodeos de cria. Montevideo, 1974. 

SALERNO, A.R. et al. Gramíneas forrageiras estivais perenes no baixo vale do Itajaí. 

1=1‹›úznóp‹›1is,E1vn=AsC, 1990. (EM1>ASC,B‹›1exim rézzúcø, 49). 

SANTIAGO, A.A. Pecuária de corte no Brasil Central. São Paulo, 1970. 

TORRES, A.P. et al. Manual de zootecnia: raças que interessam ao Brasil. São Paulo, 1975. 

VINCENZL M.L. Pasto, a base da bovinocultura. gás. XXII Reunião Anual de SBZ. 

Balneário Camboriú, SC. 1985, 454 - 466p. 

VOISIN, A. Produtividade do pasto. 1” edição em português. Ed. Mestre Iou. São Paulo, 

1974. 

YASSU, F. Pecuária de corte: Um pasto para a eternidade. DBO Rural. A revista de negócios 
do cniador. DBO Editores Associados Ltda. Ano 14, n. 176. Abril de 1995.



ANEXOS



FOTOS 

FOTO 1. Recolhimento do gado para observação do cio. 

FOTO 2. Vista parcial da pastagem de Braquiária. 

FOTO 3. Vaca Nelore amamentando seu filho meio sangue Aberdeen Angus 

FOTO 4. Vista parcial do confinamento.
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`*`f` oRIENTâcõEs Pânâ o PREENcH1mENTo oo QuEsT1oNÀR1o 
PROGRÊMÊ DE APOIO À PRODUÇÃO DE NOVILHO FRECOCE 

INEQRüâGÕES_SQBRE¿Q_SISIEü0_DE_ERQDUC§Q ^ 

ANEXO04 
Á) RAÇAS UTILIZADAS= SE UTILIZA CRUZAHENW) '? 

Se a resposta For não (X). indicar quai a raca utilizada. 
Expã Nelore, Gir. etc...

` b 

Se a reopomta For sim (X), indicar qual 
ie sangue. 

z Hwpš 
L' 

Gnâu DE Qâflsufi
° 

‹ 1 > marcam ____ __P.o__""_”_ 
‹ 2 › Guzfinâ _”“N"“_”"_""»w__ 

* ( 3 ) INDUBRQQIL _mM«M“_mm~~um_“_ 
É ñ roopofita portanto foi que o produtor 
LIMOUSIN P.O. 

GRQU DE SANGUE dos animais abatidowä 1/ 

B) IQEPR(HNJCÃO 

Se a rosposta Por oim (X) para INSENINA 

o cruzamento utilizado E qual o W 

- GRÊU DE 3ñN 
( 

') HUERDEEN ANGUS ""_"”"»""“-_ 
( 1 ) LIMOU$IN ~ PÃO 
( ) BRANGUS “WWW“__"____ 
utilixa o NELORE P.0 firuaado com o 

2 N . 1/2 L 

CÃO ARTIFICIAL indicar qual o nome 
touro o raçam do fiomfim utiiixado G ainda o awrwvuitamonto do dooo/prmnhoz ou 

1" ¬'1:°:w:`:2 ¿c 1"ä"'fir 1T¿`tiva aaja, quantafi doowa ele utilixa por vaca com U|~‹nó i|‹w d‹ n|‹nh‹ pu‹i 

Se a reoposta for sim (X) para MONTA NATURAL, indicar o nomw da raca e gr 
do sanguë do touro utilizado. 

Se utilixa a prática de EQTACÃO DE MONTA, indicar 0 mão do inicio e mês d 
ñérmino do periodo" 

~HâTTC[ZES 
×. 

WIndicar a raça dao matrinea, a idade Q o nãmo por ocaoiao em que ëão Col 
(ÍÍ ¡`:'\(`i `‹*\ fii (ÍÍ (Í`II'I`| (I)*.:'. il CNJ. l" (J '.¡› .. 

Wíndice de Fertilidade H Pfircfiniual da animaifl com mrunhfix pomitiva, coni 
mada com o diagnóstico de gootaçfio (Toque) 

"Quantidade de Natrizes'w Número do animais utilizados no miatwma do pro‹ 
Cão mspecffico (Novilho Precoce).
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ãäçg, ' ANExo0s 
Es|ADo ut M/no onosso . 

GÊODQHINCIDCIESTVUMO 
GABINETE DO GOVERNADOR . 

Decreto nO de de de 1 993

I 

Regulamenta a Lei 6 116 de 
-23 de novembro de 1 992. 

O Governador do Estado de Mato Grosso, no 
uso da competência que lhe defere o art. 66 da Constituição Esta 
dual, e tendo em vista o disposto no artigo 50 da Lei nO 6 116 de 
23 de novembro de 1 992. 

oEcnETAz_ 

_ 
Art. 10 O Programa de Apoio ã criação de Gado 

para Abate Precoce - Novilho Precoce, vinculado ao PROMMEPE - Pro 
grama Matogrossense de Melhoramento da Pecuária, tem o objetivo 
de estimular os produtores pecuãrios de Mato Grosso ã criação e 
desenvolvimento de animais que possam ser abatidos precocemente: 

Art. 20 Os produtores pecuãrios que se dedi 
cam ã criação e desenvolvimento de gado destinado ao abate precg 
ce, com o incentivo financeiro do ICMS, deverão estar inscritos 
no PROMMEPE, em cadastro próprio com°informações prestadas pelo 
técnico credenciado pelo PROMMEPE. 

Art. 30 O incentivo financeiro referido no 
Art. 30 da Lei nO 6 116/92, ao produtor pecuãrio por animal abati 
do, em decorrência do Programa, de até 5% (rínco por cento)gdo va 
lor da operação que o destine ao abatedouro sobre alíquota exiâ 
tente, da seguinte forma: 

õ 9 10 ~ Os bovinos machos castrados e fêmeas 
abatidos ensejam ao produtor pecuãrio cadastrado um incentivo fi ¡' 

se ' 

zfff,
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ESÍAÍJQ DE MÁÍÓ GHQSSÓ 
CHDVIHANCÍDCDESTYHWO 

GABINEI E DO GOVERNADOR 

nanceiro equivalente ao que resultar em cruzeiros, da aplicação d Q e um redutor de 3% (tres por cento) da aliquota existente inci dente sobre as operações com bovinos, desde que na avaliação apre sentem: 

a) no máximo, as pinças e os primeiros médios da segunda dentição, sem queda dos segundos médios ex 
b) pesos mínimos de 225 quilogramas de carcg 

ça quente para os machos e 180 quilogramas para as fêmeas.
\ 

S 20 - Fica assegurado as fêmeas, preço mini 
mo de 85% e 90% do preço pago por quilograma pelos machos quando 
apresentarem respectivamente, peso de 180 a 195 quilogramas de 
carcaça, ou acima de 195 quilogramas, respeitadas as condições 
exigidos no parágrafo anterior. 

S 30 - Um incentivo adicional de 2% (dois por 
cento) ao criador cujos animais abatidos apresentem como caractg 
rísticas adicionais: - ~ 

_ a) duas pinças da dentição permanente, sem 
queda dos primeiros médios. 

S 40 - O incentivo financeiro estipulado no 
"caput" deste artigo será concedido somente quando o abate for 
realizado em estabelecimentos credenciados pelo PROMMEPE. 

Art. 40 Os serviços de classificação de carca 
serão executados por Médicos Veterinários locais, da Diretg 
Federal de Agricultura e Reforma Agrária (DFARA) do Ministš 
da Agricultura e Reforma Agrária (MARA), previamente capacita 
e autorizados pelo Departamento de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal (DIPOA) do referido Ministério. 

ças 
ria 
rio. 
dos 

Art. S0 0 credenciamento d abatedouro, será 

af , 5%
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<3OV1ä1NI!DC|E$17UDO 
GABINEI E DO GOVERNADOR 

feito pela Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários do 
tado de Mato Grosso, o qual deverá atender, no mínimo as segu 
tes condições:

L 

I - possuir o SIF; 
II - manter,-em seu recinto, um Médico Veteri 

rio credenciado pelo SIF, em caráter permanente. 

Art. 60 Fica a Secretaria de Estado de Fazen 
autorizada a editar normas, exigindo dos produtores cadastrad 
e abatedouros credenciados as informações necessárias ao' acon 
nhamento e fiscalização do incentivo financeiro concedido. 

Art. 70 Este Decreto entra em vigor na data 
sua pub1icaÇão.~ 

Cuiabã- T, e de 1 993 
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JAYME VL Sib DE C POS 
Governador E tado e Mato Grosso 

/xl!/›-Q^-)U ' 

:mess 10 Jose/ Aousn 
Secretário Estado de Agricultura 
e Assuntos E ndiãrips 

HUMBERTO LO RODOVÀLHO ' 0!/ 
_ Secrñ5§ÊÍo de Estado de Fazenda 
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PROMMEPE - N'ov|u-ao PRECOCE Awzxooó 

Ficha de Inspeção para Embarque 

H:..rz.fz af: F-a,:zsr.‹!âà; ..................................... .......... _. 

i.n;:ai:u¡1u':-: .............................................. .. í.f¡u; ¡z¿;§¡›¡ü . 

'ii L ° do Propfietáfioz ..................................................................... .. 

inscrição Estadual; ............................... ..‹... .CGC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . .. 

En-tiereçoz. . .. 

Tei›:-.=:'ona:..... 

I.\§"f¬›¬ À nlrnfi 'Y SJÚÍUIHÍIÇÀ 

................................................. “Fax .á 

oces lr¬.specio:¬.ados_: Machos .............. .Fêmeas ............. .. E5' 'U -` o0 
F<a:*a(s) ............................................................................................................. _. 

'_ -. ,~‹ '_›.z._a da inspeçao: ........................................ .Data do Embarque: ........................ _. 
L” cio ATA: ..................................................... ..Idemmcaçáo:

\ 

Nome do Técnico Responsavel pelo Embarque
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'mu' UNID. 
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V _ 
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vz ,-z,:_.1.V ___v_-. z ,W 
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ICM vmcn tor/«L ' 

Bozs Pànà 1B1TE(Nov1Lno rnmcofl ~ 

cz 5%) 
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cê 163 343.386? 
Boxs PARA âB1mE(Nov1Lno Pneco » 

cu 3%) 
_ 

cn 53 345.422q 
FUHRURAL 2. 2%

| 

..._
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55.972,01) 

21.751,50, 

1.710,14 
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163 X 34.3.3865 x 5% 
ÃCEN 
2.798,60 ' 

__.__z552 332. 
3.451,45 
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63 x 3115.4222 x 3% 
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Ilodovh Engønhdro Roma Roølu. km 2l.4 
Pnmohlo Pøulbu - SP fm (Ola) 14.1.1411 ANEXO 07 

Patrocínio Paulista, 06 de junho de 1995.

À 
Agropecuária Maggi Ltda. 
attz- Dr. Vilella. 

››~ fz- ARRAÇO/«Mauro 
¡ 

Ç/ 

RAÇÃO PARA xmcmâ À msm 1-“_” Í 'ÍÍÍZ 

' Núcuao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . 1oss-J»201§z 
FARELQ DE Aruzoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 15%.-180 *,y‹ 
Rflsívuo DE som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 20% --.2 410/fr Mimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45% vs¢z0/‹¿- 
czuzoço DE A1.oo1>Ão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ovõ__ ¿ zúxà. 

...--_íí.i_,, 
RAÇÃO PARA CONHNAMBNTQ mz, ›<¡_¿. 

Mu.Ho . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. sas; z-656% 
mâsínuo DE som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Í 
. 13% ...zw /5, 

FARELO os Annoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% ...cmi c/moço DE ALGODÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 20% .__,2L;‹>~¿ 
Pmzmlx coNFrNAMENTo + vM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5% __ qz ›‹¿ 

g___.. “ORNECIMENTO /_ 2,u›o 

1* 
' 

sl-;MANA ------------------- -->o,s KG/100 KG P.v. 
2* e 3' SEMANA ----------------- --> 1,0 KG/100 KG P.V. 
4' SEMANA ATE O FINAL--> 1.3 KG/100 KG P.V. 
OBS:- Fazer ajuste à ada ias após 3* semana, considerando gaúho diário entre 1 a l,3kg 
P.V./dia. ~

_

‹ 

` 

.koôz 60 fzf/vw 

Dr. Lauriston_ Benclli 
DIRETOR TECNICO 

'IS3 PB1 __ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‹ _ _ _ _ _ _ _ _ __ BS-B6-as 14:34
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