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Editorial

A pecuária precisa,
o JOP oferece.
As estatísticas mostram que mais de 80% do rebanho bovino
brasileiro (algo em torno de 164 milhões de cabeças) são da raça
Nelore ou anelorados. É fascinante pensar que a expressiva maioria
destes animais descende de menos de 7 mil bovinos importados da
Índia até 1962.
A pecuária brasileira realmente é fantástica e a raça Nelore,
indiscutivelmente, lidera os créditos dessa atividade gigantesca,
responsável pela oferta anual de 9,5 milhões de toneladas de carne.
O Nelore JOP nasceu para dar sua contribuição à contínua
evolução genética da pecuária nacional. Para isso, foi buscar no
berço do Zebu, na Índia, novas linhagens de Nelore.
O objetivo é colocar à disposição do mercado uma nova opção de
genética, que comprovadamente possibilita refrescamento de sangue
da raça no país.
Mas não apenas isso. Um dos focos do Nelore JOP é a produtividade.
Assim, foram importados embriões produzidos somente de animais
com excelente caracterização racial, fertilidade, habilidade materna
musculosidade e rusticidade.
Os primeiros resultados a campo começam a aparecer e a
impressionar. Cada criador que usa a genética Nelore JOP é um
disseminador das qualidades dessa nova opção.
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Avaliação Genética

Nelore JOP:

genética altamente confiável

Componentes do Nelore JOP

Dr. Pedro Novis

José Carlos Prata Cunha

Orestes Tibery Neto e
Angelo Tibery

Carlos Mestriner

Gilson Katayama

José Roberto Colli

EQUIPE TÉCNICA

Angelo Tibery (Espólio OT) e Thiago José Trevisi Novaes –
Arlindo Messias Silva (VRJC)
coordenador geral
– trabalho seletivo na Índia

Tatiana I.U. Berton (Central
Tairana) – Médica Veterinária,
responsável pela coleta de
sêmen
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Yuri Farjalla – Aval Serviços
Tecnológicos, responsável pelos
serviços de ultrassonografia de
carcaça

Carlos Alberto Zanenga –
responsável técnico

Associação Nacional dos
Criadores e Pesquisadores
(ANCP)

Prof. Dr. José Bento
Sterman Ferraz (FZEA/USP)
e Dr. Márcio Ribeiro Silva
(Melhore Animal Consultoria) –
geneticistas e coordenadores
técnicos

Programa de Melhoramento
Genético Zebuíno (PMGZ)

José Bento Ferraz, Professor titular de
Genética e Melhoramento Animal, da
USP Pirassununga e Coordenador
Científico Adjunto do NAP - GMABT/USP

A confiabilidade dos dados
genéticos
dos
animais
é
compromisso do Nelore JOP. Para
a correta tabulação das informações
e, acima de tudo, para evolução
do projeto de genética indiana que
oferece à pecuária brasileira uma
nova e confiável opção para o
contínuo aprimoramento do Nelore,
o JOP conta com dois especialistas:
o professor José Bento Sterman
Ferraz, da Universidade de São
Paulo – campus de Pirassununga,
e o geneticista Márcio Ribeiro
da Silva, diretor da Melhore
Animal Consultoria. É deles a
responsabilidade pela análise dos
dados, ferramenta indispensável
para o contínuo melhoramento e
foco nas desejáveis características
econômicas.
O prof. José Bento é um dos mais
reconhecidos geneticistas do Brasil,
com experiência de quatro décadas
na pecuária. “Minha convicção é
conhecida do mercado. Entendo
que a seleção genética tem que
estar focada em produtividade,
fertilidade,
precocidade
e
musculosidade. Somente com esta
base, conseguimos proporcionar
giro rápido dos animais, indicador
que espelha a viabilidade econômica
dos projetos pecuários”, ressalta o
especialista da USP Pirassununga.
Ele está colocando todo o seu
conhecimento à disposição do
Nelore JOP. Em parceria com
Márcio Ribeiro da Silva, está sendo
estruturado o Índice de Mérito
Genético do programa. “Muito mais
do que uma excelente opção de
refrescamento de sangue, o JOP foi

criado para dar sua contribuição para
o progresso da pecuária brasileira.
Carcaça e fertlidade são atributos
básicos da seleção. Os bezerros que
estão nascendo já expressam essas
características e motivam cada vez
mais criadores a experimentar esta
genética. Está claro que se trata de
uma opção moderna e eficiente”,
enfatiza o prof. José Bento.
A mensuração dos dados já
começou. O primeiro passo é a

organização
das
informações
disponíveis. Esta etapa é fundamental
para a definição clara do tipo de
animal do Nelore JOP. “Fêmeas com
boa produção de leite, bezerros que
nascem pequenos e crescem rápido,
e machos férteis e precoces. Esta é
a base de tudo”, aponta José Bento
Ferraz, destacando que já foram
avaliados cerca de 2.000 animais
oriundos da genética JOP.
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Avaliação Genética

O passo a passo
da indispensável
avaliação genética.
“Modernas
tecnologias
e
ferramentas
de
melhoramento genético estão sendo empregadas
com profissionalismo na seleção do Nelore JOP, em
busca da ratificação de novas linhagens como opção
de genética avaliada para agregar desempenho e
funcionalidade à raça”. A afirmação é de Márcio Ribeiro
da Silva, doutor em Melhoramento Genético e diretor
da Melhore Animal Consultoria, responsável pelas
avaliações genéticas do Nelore JOP, em parceria com
o Prof. Dr. José Bento Ferraz, da USP Pirassununga.
Márcio explica o passo a passo do trabalho que
está sendo realizado por eles: “A avaliação genética
teve início com o trabalho de base para garantir boa

Márcio Ribeiro da Silva, Médico
Veterinário, Mestre em Reprodução
Animal, Doutor em Melhoramento
Genético e diretor da Melhore Animal
Consultoria.

“Além dos produtos fechados nas linhagens indianas,
visando o aumento da robustez das avaliações, serão
incorporados às análises informações de desempenho
de progênies de touros e matrizes indianas nascidas
nos rebanhos externos”, diz.
E complementa: “A primeira edição da avaliação
genética de touros e matrizes do Nelore indiano JOP,
com coordenação técnica do GMAB/FZEA/USP e
Melhore Animal Consultoria, será publicada em 2016”.
Além de seguir um caminho próprio, especialmente
no monitoramento do desempenho das primeiras
gerações, o Nelore JOP participa dos programas de
avaliação genética PMGZ/ABCZ e ANCP.

Precocidade e Fertilidade
Estas
são
as
principais
características da genética Nelore
JOP, na visão de Tatiana Uehara,
diretora técnica da Tairana Central
de Inseminação, parceira inicial para
coleta e processamento de sêmen
dos reprodutores do Nelore JOP e
de criadores que já adquiriram esta
genética.
“Já coletamos garrotes com
qualidade das análises e confiabilidade na utilização das
DEPs (Diferença Esperada na Progênie) no processo
de seleção. Assim, foram implantados procedimentos
de padronização das rotinas, como a formação correta
dos grupos ou lotes de manejo nas fases do nascimento
à desmama e da desmama ao sobreano, assegurando
a todos os animais as mesmas oportunidades e
condições ambientais. Concomitantemente, foram
uniformizados os registros das informações fenotípicas
e genealógicas, matéria-prima do banco de dados
confeccionado para as análises genéticas”, explica.
Ele destaca que, após avaliar a consistência das
informações enviadas, as análises genéticas são
processadas empregando-se softwares e aplicativos
específicos com os atuais procedimentos estatísticos
para a obtenção do mérito genético dos animais.
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18 meses de idade. Todos, sem
exceção, produziram sêmen em
volume, concentração e motilidade
muito bons. Esta constatação
também chega do campo, com a
boa libido e fertilidade dos machos”,
ressalta Tatiana.
A Tairana avalia o sêmen
coletado sob vários parâmetros. Se
o material genético é aprovado, vai

para congelamento e posteriormente
segue para comercialização.
“Não houve nenhum caso
negativo de machos Nelore JOP.
Todos os touros recebidos tiveram
sêmen congelado. Mesmo os mais
jovens. Isso comprova a precocidade
e a fertilidade da genética indiana
JOP”, reforça a especialista.

Os próximos passos serão o conhecimento e a
exploração da potencialidade das novas linhagens
indianas para características econômicas, como
precocidade sexual, habilidade maternal e qualidade
de carne. Para tanto, estão sendo propostos estudos
junto a importantes instituições de pesquisas.
“Novos horizontes estão sendo vislumbrados com a
utilização das DEPs associadas à ampla experiência de
avaliação morfológica e racial do Nelore JOP, tanto na
seleção efetiva dos animais que serão futuras matrizes
e touros quanto nas orientações dos acasalamentos
dirigidos. A síntese do programa de avaliação JOP
visa o progresso genético anual para as características
econômicas e ser uma opção distinta e certificada para
a pecuária seletiva e comercial no país”, arremata
Márcio Ribeiro da Silva.
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Com a palavra, quem
já experimentou a
genética indiana JOP.
A genética Nelore JOP atrai cada vez mais criadores interessados em
provar essa importante opção para o refrescamento do sangue Nelore e
aumento da produtividade da raça base da pecuária brasileira.
Muitos criadores já adquiriram animais no 1º Leilão Nelore JOP, realizado
em setembro de 2015, e é grande a procura pela genética nas fazendas
parceiras. Por isso, um novo leilão foi programado para 21 de setembro de
2016, em Uberaba. A expectativa é de que seja extremamente concorrido e
valorizado.
Quem já investiu está muito satisfeito com os primeiros resultados dos
reprodutores e matrizes. As progênies se destacam e demonstram ser uma
excelente alternativa para a pecuária de todo o país.

É o caso de Arnaldo Manuel de
Souza Machado Borges (Fazenda
Ipê Ouro), que já acompanha
a genética indiana há bastante
tempo e viu no Nelore JOP uma
oportunidade importante para o
refrescamento sanguíneo. “Não há
dúvida de que a raça Nelore precisa
de novas linhagens para refrescamento de sangue.
Afinal, foram importados, até a década de 1960,
menos de 7 mil animais de poucas famílias. Mas o que
surpreende é a qualidade da genética indiana JOP,
composta por animais de grande fertilidade, fêmeas
de boa habilidade materna, rusticidade indiscutível e
longevidade marcante”, ressalta.
Arnaldo adquiriu o garrote Budha no 1º Leilão Nelore
JOP, em setembro do ano passado, em parceria com
a Sausalito (Bolívia) e a Fazenda Caxingui (Tocantins).
“Levamos o Budha para a Ipê Ouro e o colocamos
em monta de 90 dias. O resultado foi fantástico, com
índice de prenhez de 100% das cerca de 50 fêmeas
jovens cobertas. Um outro resultado excelente foi a
coleta de sêmen feita na própria fazenda: produção
de 620 doses. Sua qualidade atraiu a atenção da Alta
Genetics. A pecuária brasileira precisa de novas opções
de sangue, como o Nelore JOP”, ressalta.
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A opinião é a mesma de Francisco José de
Carvalho Neto (Fazenda Arroio Sexto), que
acompanha o Nelore JOP, desde o início. “Tive o
prazer de ter acesso à genética importada pelo JOP
há bastante tempo e pude avaliar que se trata de
um gado extremamente adequado para a pecuária
brasileira. A contribução para o resfrescamento
de sangue da raça Nelore é muito importante.
Além disso, são animais modernos, perfeitamente
adequados ao atual momento da atividade”, explica
Chico Carvalho.
Ele também investiu no Leilão
JOP do ano passado, ao adquirir
o garrote Aru. “Eu já sabia que se
tratava de um macho diferenciado,
mas a surpresa foi grande ao
constatar que emprenhou 37
fêmeas da fazenda”, destaca
Carvalho.

Outro grande incentivador do Nelore JOP é o criador Cláudio Garcia
(Totó). Ele aplaude essa iniciativa. “Essa importação é um marco na pecuária
brasileira devido à heterose com o nosso Nelore. O grupo JOP oferece
para os criadores do país uma genética diferenciada, porque a seleção dos
reprodutores e das matrizes da Índia foi feita com muito cuidado”, explica
Totó.
Ele ressalta a grande expectativa dos criadores com a chegada dessa
opção genética de qualidade. No Leilão Nelore JOP de 2015, Totó foi o maior
investidor. Ele adquiriu dois animais (Bakaripu e Candrabali), que chamaram sua
atenção pela conformidade e caracterização racial. Os machos já estão produzindo
sêmen, que é utilizado em seu plantel e comercializado para outros projetos pecuários
que também valorizam essa genética.
Outro experiente pecuarista, Adir do Carmo Leonel, destaca essa nova
opção genética como “essencial” para o sucesso da pecuária brasileira.
“Sem dúvida nenhuma, o JOP soma positivamente porque oferece pureza
racial ao Nelore. E, sem isto, o melhoramento genético fica comprometido”,
diz Adir. “A pecuária brasileira de hoje depende, fundamentalmente, da
importação feita até 1962. O Nelore JOP é um fato novo muito comemorado”,
complementa o selecionador.
Essa confiança de Adir o motivou na compra do reprodutor Bhuri, no
leilão de setembro de 2015. “Eu estive na Índia e conheci a mãe de Bhuri. Não tenho
dúvidas de que sua genética é importante para dar o necessário choque de sangue
no meu plantel, agregando muita rusticidade e produtividade. É isso que a pecuária
brasileira precisa. Os primeiros bezerros nascem no final do ano e estou muito confiante”,
destaca o criador.
Fábio Almeida (Nelore do Golias) também avalia como muito
positiva a genética Nelore JOP. “A variabilidade genética é
muito importante para a pecuária brasileira e, particularmente,
para a raça Nelore. Destaco o olhar clínico dos participantes
do JOP, que selecionaram animais realmente diferenciados, o
que dá uma grande segurança aos criadores que usarão esses
animais”, ressalta Fabio.
João Costa, da Raçador Inseminação Artificial, destaca o trabalho
do grupo para selecionar animais altamente produtivos para os
pecuaristas brasileiros. “A genética indiana JOP representa uma
excelente opção. São animais que contribuem positivamente para o
aumento da produtividade da pecuária. Os bezerros já desmamados
são raçudos, com bom ganho de peso e excelente padrão genético”,
informa João Costa.

Para Arley Coelho da Silveira, a pecuária brasileira precisa usar a ótima
genética Nelore JOP. “Os criadores precisam ter o desprendimento de
experimentar e confiar nesses produtos. Eu usei e estou muito satisfeito.
Já nasceram algumas dezenas de bezerros na fazenda e a qualidade é
muito boa. Destaco a garupa forte, as costelas, a caracterização racial
e a ossatura. A pecuária brasileira ganha muito com o Nelore JOP”, diz
Arley.
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Avaliação de Carcaça

Características de carcaça como
critério de seleção.
Yuri Farjalla, Zootecnista, Mestre em
Produção de Gado de Corte, sócioproprietário Aval Serviços Tecnológicos

A bovinocultura brasileira tem
demonstrado nos últimos anos o
seu grau de evolução, mostrando
o profissionalismo e a eficiência de
produção, que trazem resultados
que nos surpreendem a cada dia.
A vocação pecuária e a rápida
assimilação de novas tecnologias
contribuíram para que o Brasil se
tornasse o maior exportador mundial
de carne bovina. No âmbito das
constantes mudanças do sistema
produtivo de bovinos de corte,
o enfoque sobre a qualidade da
carne é cada vez maior. A cadeia
da carne bovina poderá ganhar
significantemente com a valorização
do produto final, como demonstrado
por muitos. Entretanto, deve-se
destacar que aquele que cria o
animal, o pecuarista, poderá ganhar
mais ainda na fazenda.
Para falar em seleção para
qualidade de carcaça, temos que
ser muito claros quanto aos termos
utilizados. Não se trata apenas
de selecionar aqueles animais
que apresentem fenótipos que
acreditamos ser relacionados a uma
carcaça de melhor qualidade. Da
mesma forma que para selecionar
para maior crescimento é necessário
pesar os animais, para selecionar
para qualidade de carcaça é
necessário medir esta qualidade.

trabalho de seleção do Nelore
JOP tornou-se importante e, com
isso, o uso da ultrassonografia é
fundamental. Atentos à importância
da qualidade das informações de
carcaça, as avaliações são realizadas
nos grupos de contemporâneos em
idade de sobreano. Desde o início
do projeto, a partir da parceria com a
Aval Serviços Tecnológicos, nenhum
indivíduo foi mensurado em idade
adulta, respeitando-se sempre o
protocolo (idade e grupo) para que
as informações sejam utilizadas na
seleção. Este rigor na formação de
lotes de manejo e coleta de dados
tem como objetivo gerar informação
para a tomada de decisão, ou seja,
para a identificação segura dos
melhores indivíduos de cada safra.
A Área de Olho de Lombo (AOL)
representa maior musculosidade,
portanto, maior rendimento de
carcaça, garantindo ao produtor

melhor retorno econômico ao abate
de seus animais.
A medida de espessura de
gordura é eficiente indicador de
acabamento da carcaça. A gordura
subcutânea tem grande importância
na industrialização da carne, pois
desempenha o papel de isolante
térmico durante o processo de
resfriamento da carcaça, que deve
ser feito de forma lenta e gradual para
não causar encurtamento das fibras
musculares e, consequentemente, o
endurecimento da carne. A seleção
para esta característica também
traz benefícios para os índices
reprodutivos do seu rebanho, pela
sua correlação ao escore corporal,
trazendo melhor desempenho nos
programas de precocidade sexual
e nas estações de monta com o
aumento na taxa de reconcepção.
A relevância do marmoreio
está baseada em seu papel na
contribuição com sabor e suculência
da carne. O Nelore JOP utiliza
tecnologia de ponta no trabalho de
seleção e melhoramento genético
do rebanho, garantindo ao mercado
genética indiana certificada.

Resposta em
ganho de peso e
desenvolvimento.
Pedro Katsuki,
Consultor em pastagens
e nutrição de bovinos de
corte, Plano Assessoria
Agropecuária.
“Acompanho
mensalmente
os
animais do Nelore JOP desde o final do
ano passado e, desde o início, propomos
a utilização de protocolos nutricionais
semelhantes ao utilizados por fazendas
comerciais, ou seja, baseados quase que
exclusivamente a pasto, sendo utilizada
suplementação mineral ou proteicoenergética somente para a correção dos
valores nutricionais necessários para
alcançar as metas de crescimento e
prenhez.
Com este pensamento, utilizamos
estes protocolos e verificamos que tanto
o crescimento como a taxa de prenhez
foram semelhantes aos das fazendas
muito bem organizadas. As fêmeas
chegaram à puberdade precocemente
e com peso na estação de monta acima
de 360kg aos 24 meses; os garrotes
tornaram-se touros aos 24 meses,
com peso superior a 600kg e as vacas
apresentam boa habilidade materna e
fertilidade.
Acredito que esta genética trazida
da Índia é realmente diferenciada e
certamente trará grande contribuição ao
plantel nacional”.

Leilão

2º Leilão Nelore JOP será
realizado no dia 21 de
setembro de 2016.
A segunda edição do Leilão
Nelore JOP, programada para
21 de setembro de 2016,
em
Uberaba/MG,
promete.
Há grande expectativa dos
criadores e os animais ofertados
representam opções genéticas
diferenciadas para contribuir para
o refrescamento de sangue e
o aumento da produtividade da
pecuária brasileira.
Em 2015, na sua primeira
edição, o Leilão Nelore JOP
ofertou reprodutores e obteve
valorização inédita na raça,
com média de R$ 58.355,15 por
touro. Os criadores e o mercado
entenderam a proposta do
grupo e valorizaram a genética
colocada à venda, demonstrando
que
confiam
na
proposta
do JOP e acreditam no seu
trabalho em prol da pecuária.
Também é importante destacar a
necessidade de novas linhagens
da raça Nelore.
A genética indiana JOP é uma
excelente oportunidade para os

criadores adquirirem animais
que se adaptam perfeitamente
aos objetivos econômicos da
pecuária atual. Produtividade
e eficiência reprodutiva são
atributos dos animais colocados
à venda no leilão, que será um
remate exclusivo e diferenciado.
“A primeira edição do Leilão
Nelore JOP, realizada em
setembro do ano passado, foi um
sucesso. Nossa responsabilidade
é grande e vamos manter a mesma
qualidade genética no leilão
deste ano, pois os resultados dos
animais nas fazendas dos clientes
começam a aparecer, o que nos
motiva a manter o trabalho e
o investimento”, complementa
Thiago Trevisi, coordenador geral
do Nelore JOP.
Serão colocados à venda
reprodutores 100% indianos
(LEI), nascidos no Brasil a partir
de embriões importados pelo
Nelore JOP.

Com a busca por animais que
forneçam carne de qualidade e
em maior quantidade, a inclusão
de características de carcaça no
10

11

