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Cerradoseletrônico

Genética de Qualidade: Embrapa Cerrados inicia 
teste de desempenho de touros jovens no DF  

A Embrapa Cerrados preten-
de se tornar um centro de refe-
rência nacional em avaliação de 
touros jovens, e dar mais uma 
contribuição para a dissemina-
ção de genética de qualidade aos 
pecuaristas brasileiros por meio 
de parcerias público-privadas. 
É com esse objetivo que o cen-
tro de pesquisa está promoven-
do pela primeira vez nos cam-
pos experimentais de Planaltina 
(DF) o Teste de Desempenho 
de Touros Jovens (TDTJ) Em-
brapa/ACZP/AGCZ para o Pla-
nalto Central. O pontapé inicial 
foi dado no último dia 29, com a 
pesagemde entrada dos 61 ani-
mais participantes. Os bovinos 
são provenientes de 14 fazendas 
de Goiás, Minas Gerais, Distrito 
Federal e São Paulo, além do re-
banho da Embrapa Cerrados.

 Promovidos desde 1998 pela 
Embrapa em parceria com a As-
sociação Goiana de Criadores de 
Zebu (AGCZ), os TDTJ já são 
consagrados na região Centro-
-Oeste, tendo fornecido 14 tou-
ros para centrais de insemina-
ção. Os testes são conduzidos na 
Embrapa Arroz e Feijão, em San-
to Antônio de Goiás (GO). Em 
Planaltina, o TDTJ é realizado 
em cooperação técnica com a As-
sociação dos Criadores de Zebu 
do Planalto (ACZP), e faz parte 
do Programa de Integração La-
voura e Pecuária (PILP) da Em-
brapa. Além das avaliações tradi-
cionais do teste, realizadas pela 
Associação Brasileira de Cria-

dores de Zebu (ABCZ), todos os 
animais serão avaliados geneti-
camente pelo Programa Nelore 
Brasil, coordenado pela Associa-
ção Nacional de Criadores e Pes-
quisadores (ANCP).

Coordenador do TDTJ, o pes-
quisador Cláudio Magnabosco, 
da Embrapa Cerrados, conside-
ra que a primeira edição em Pla-
naltina superou as expectativas 
quanto à participação dos pecu-
aristas. “Queremos fazer do Dis-
trito Federal uma referência, um 
protagonista no cenário nacional 
(de avaliação de desempenho de 
bovinos). Nossa ideia é que daqui 
saiam touros participantes de 
programas de melhoramento ge-
nético e candidatos a doadores de 
sêmen em centrais de insemina-
ção.Temos estrutura para avaliar 
100 animais e fornecer subsídios 
para melhorar nossa pecuária, 
buscando uma atividade de ciclo 
curto”, afirma.

Para Arnaldo Brito Jr., diretor 
da ACZP, a evolução da pecuá-
ria nacional passa pela necessi-
dade da avaliação genética dos 
rebanhos. “Os criadores estão 
preocupados em reduzir custos, 
direcionando os trabalhos para 
o aumento da eficiência do re-
banho. E quem compra também 
quer eficiência. O TDTJ é uma di-
vulgação para os pecuaristas que 
ainda não exploram o potencial 
de informações geradas pela Em-
brapa”, diz. “Estamos numa re-
gião privilegiada, e o teste tem 
tudo para dar certo”, completa.

 Os produtores que conferiram 
a primeira pesagem dos animais 
revelam entusiasmo com o TDTJ 
no Distrito Federal. Evandro da 
Silva Filho, da Fazenda Serra Ne-
gra, em Formosa (GO), municí-
pio vizinho do DF, está partici-
pando do teste com oito animais. 
Para ele, além de conhecer novos 
criadores, a prova é uma oportu-
nidade para mostrar e conhecer 
os produtos dos pecuaristas da 
região, cujo rebanho começa a ser 
valorizado. Ao observar a pesa-
gem dos animais, Evandro cons-
tata uma mudança de perfil da 
pecuária local: “Estamos deixan-
do de considerar somente a bele-
za dos animais e partindo para a 
produtividade”, observa.

 Demerval David, da Fazen-
da Cabeceira do Rio Bagagem, 
em Niquelândia (GO), cria Ne-
lore P.O. (puro de origem) há 12 
anos e já participou de edições do 
TDTJ em Santo Antônio de Goi-
ás. Ele trouxe seis animais e crê 
no sucesso da prova em Planal-
tina. “O Cerrado tem diferentes 
ambientes e precisamos avaliar 
os rebanhos. Aqui no DF e mes-
mo em Goiás, os criadores ainda 
têm pouca tradição em fazer esse 
tipo de avaliação. Com a marca 
Embrapa à frente do teste, acredi-
tamos que a visão dos produtores 
quanto à importância de avaliar e 
testar os animais possa mudar”, 
aposta.

 O TDTJ – Composto de pro-
vas de ganho em peso exclusiva-
mente a pasto, o teste terá du-
ração de 294 dias, sendo 70 de 

adaptação (finalizados com a pe-
sagem de entrada) e 224 dias de 
prova efetiva, com término pre-
visto para 19 de maio de 2015, 
quando será realizada a sexta e 
última pesagem. Os touros pas-
saram por uma rigorosa seleção 
ainda nas propriedades partici-
pantes por técnicos credenciados 
pela ABCZ e/ou Programa Nelore 
Brasil, que avaliaram estrutura, 
precocidade, musculosidade, as-
pectos raciais e sexuais, além de 
analisarem os dados de desempe-
nho ponderal.

 Os animais têm idade inicial 
média de cerca de oito meses e 
pesam mais de 180 kg. Durante 
o teste, eles ficarão em pastagens 
renovadas por sistema de inte-
gração Lavoura-Pecuária (iLP) 
manejadas em sistema rotacio-
nado, e terão acesso liberado a 
água abundante e mineralização 
de acordo com as exigências nu-
tricionais. Nesse período, serão 
avaliadas a circunferência escro-
tal (CE), a área de olho de lombo 
(AOL) e a espessura de gordura 
(EGS).

A ideia é selecionar, ao final 
do TDTJ, os melhores touros da 
raça Nelore para compor a bate-
ria anual da Reprodução Progra-
mada 2015/2016 do Programa 
Nelore Brasil, coordenado pela 
ANCP, e do programa PAINT, co-
ordenado pela CRV Lagoa. Os 
animais classificados como elite 
ou superior deverão participar 
do Leilão de Touros Jovens da 
Embrapa, ACZP e AGCZ, previs-
to para outubro de 2015.

Representantes do Banco Mundial, 
acompanhados de técnicos do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural (Senar) e 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), conheceram, na 
terça-feira (29), tecnologias de sistemas 
de produção sustentáveis para a redução 
de emissão de gases de efeito estufa.

A visita à Embrapa Cerrados faz parte 
da programação da missão do Banco Mun-
dial no Brasil, que encerra sexta-feira (1), 
com a assinatura de acordo de doação de 
US$ 10,6 milhões, com recursos do Progra-
ma de Investimentos em Florestas (FIP, si-
gla em inglês), para atender nove estados 
do Bioma Cerrado (Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, 
Bahia, Piauí, Minas Gerais e o Distrito Fe-
deral).

O especialista em desenvolvimento rural 
do Banco Mundial, David Tuchschneider, 

explicou que a parceria entre a instituição fi-
nanceira, o Senar e a Embrapa tem como ob-
jetivo incentivar e difundir a adoção de qua-
tro processos tecnológicos: recuperação de 
pastagens degradadas, integração Lavoura-
-Pecuária-Floresta (iLPF), sistema de plan-
tio direto e florestas plantadas.

Durante três anos, o Senar será respon-
sável pelos cursos de capacitação de técni-
cos e produtores rurais nas nove unidades 
federativas do Bioma Cerrado. O conteúdo 
do material de divulgação e didático (apos-
tilas) ficará a cargo da Embrapa. Em quatro 
estados (Minas Gerais, Goiás, Tocantins e 
Mato Grosso do Sul) será desenvolvido um 
programa de assistência técnica, com asses-
soria em campo para os produtores. A pre-
visão é de que 1.200 propriedades sejam 
atendidas nos projetos pilotos e assumam o 
compromisso de desenvolver uma das tec-
nologias incentivadas em políticas públicas.

Na opinião do chefe de Transferência 
de Tecnologia da Embrapa Cerrados, Luiz 
Carlos Balbino, o projeto irá encurtar o 
caminho entre a geração da tecnologia, 
o conhecimento do produtor e a efetiva 
adoção. “O processo da geração à adoção 
da tecnologia é longo. Com o treinamen-
to dos produtores, dos técnicos e assis-
tência rural devemos diminuir esse tem-
po e alcançar a meta brasileira de adoção 
dos sistemas de produção sustentáveis”, 
afirmou.

Tecnologias – Após assistirem à pales-
tra sobre as linhas de pesquisa desenvolvi-
das pela Embrapa Cerrados, apresentada 
pela pesquisadora Ieda Mendes, os visi-
tantes conheceram o experimento com 
sistema de plantio direto e a Unidade de 
Referência Tecnológica (URT) de iLPF.

Os pesquisadores Marco Carolino de Sá, 
Alexsandra de Oliveira e Eloisa Belleza 
mostraram as pesquisas realizadas em ex-
perimento iniciado em 1995. São avalia-
das a dinâmica de preparo de solo, rotação 
de culturas e plantio direto em 16 diferen-
tes tratamentos, além do monitoramento 
da emissão de gases de efeito estufa.

Na URT de iLPF também são avaliadas 
as emissões de gases de efeito estufa pela 
agricultura, balanço de carbono no siste-
ma e a emissão de gás metano pelos ani-
mais. Os pesquisadores Robélio Marchão 
e Roberto Guimarães destacaram as fases 
de formação da área e as principais ativi-
dades de pesquisa desenvolvidas no local.

Missão do Banco Mundial conhece técnicas de 
produção sustentáveis  

Estudantes da UnB participam de  
curso sobre biotecnologia    

CTZL realiza curso de inseminação artificial em bovinos     

Pesquisadores participam do Dia de Campo na TV      

Unidade comemora 39 anos de fundação

Pesquisa da Embrapa é apresentada no  
28° Festival do Maracujá 

Estudantes de pós-graduação da Uni-
versidade de Brasília (UnB) participaram 
da sexta edição do curso “Biotecnologia 
aplica¬da à Agropecuária”, realizado, de 
14 a 25 de julho na Embrapa Cerrados. Di-
versos pesquisadores apresentaram pales-
tras sobre técnicas associadas à biotecno-
logia e orientaram atividades práticas nos 
laboratórios da Unidade. A programação 
ainda contou com visita aos campos expe-
rimentais e ao laboratório de Reprodução 
Animal no Centro de Transferência de Tec-
nologias em Raças Zebuínas com Aptidão 
Leiteira (CTZL).

A abertura do curso, na manhã do dia 
14, foi feita pelo assessor da Chefia de 
P&D, José Humberto Xavier, e pelo pes-
quisador Fábio Faleiro, coordenador técni-
co do evento. Após a apresentação da dinâ-
mica da atividade, com carga horária de 60 
horas e avaliação comum às demais disci-
plinas da UnB, Faleiro proferiu as palestras 
“Biotecnologia: uma visão geral” e “Prin-
cípio científico e análises genéticas utili-
zando marcadores moleculares”. À tarde, 
os alunos participaram de atividades prá-
ticas no laboratório de Genética e Biologia 
Molecular.

Os conceitos de biotecnologia, nas esfe-
ras ampla, clássica e moderna, foram des-
tacados pelo pesquisador. Faleiro explicou 
que o conceito amplo da biotecnologia é o 
de um conjunto de técnicas que utilizam 
seres vivos para o desenvolvimento de 

produtos e processos, envolvendo diver-
sos profissionais e áreas do conhecimen-
to. Já o conceito clássico é da utilização de 
microrganismos nas fermentações indus-
triais para a produção de bebidas e alimen-
tos (vinhos, cervejas, pães, queijos e vina-
gres). As técnicas de engenharia genética, 
DNA recombinante, cultura de células e 
embriões estão relacionadas à biotecnolo-
gia moderna.

Entre as contribuições sociais e econô-
micas da biotecnologia, o pesquisador ci-
tou como exemplos a produção de fárma-
cos (antibióticos, vacinas e vitaminas); 
a utilização de biofungicidas no contro-
le biológico de pragas e doenças; o uso de 
microrganismos visando à degradação de 
lixo e esgoto; o uso de bactérias fixadoras 
de nitrogênio e fungos micorrízicos para 
a melhoria de produtividade das plantas; 

o desenvolvimento de plantas e animais 
melhorados utilizando técnicas convencio-
nais de melhoramento genético e também 
a transformação genética.

Temas – Na primeira semana do curso, 
as palestras ministradas pelos pesquisa-
dores da Embrapa Cerrados abordaram os 
seguintes temas: aplicações de marcadores 
moleculares como ferramenta auxiliar em 
programas de conservação, caracterização 
e uso de germoplasma e melhoramento ge-
nético vegetal; prospecção gênica e bioin-
formática; genômica funcional; genômica 
na caracterização de recursos genéticos; 
conservação, caracterização e uso dos re-
cursos genéticos vegetais; melhoramento 
genético vegetal e biotecnologia; análise 
genômica aplicada à pecuária; biotecnolo-
gia aplicada à pecuária bovina.

Na segunda semana, os temas aborda-
dos foram controle biológico de insetos-
praga; biossegurança ambiental e alimen-
tar de OGMs; biotecnologia agropecuária e 
propriedade intelectual; princípios e apli-
cações de cultura de tecidos; avanços da 
engenharia genética na pesquisa agrope-
cuária; biotecnologia e diagnósticos mole-
culares com ênfase em estresses bióticos e 
abióticos; pesquisas com fungos micorrí-
zicos; fixação biológica de nitrogênio; mi-
crobiologia do solo e sustentabilidade de 
sistemas agrícolas; biotecnologia aplicada 
à engenharia de alimentos; interações mo-
leculares planta-patógeno. 

Entre os dias 21 e 25 de julho, a Embra-
pa Cerrados promoveu o I Curso de Inse-
minação Artificial em Bovinos. Voltada a 
técnicos, estudantes, pecuaristas e empre-
gados ligados à atividade pecuária, a ativi-
dade capacitou 10 participantes na técnica 
de inseminação artificial para dissemina-
ção de genética bovina de leite ou de corte 
por meio de sêmen congelado.

O curso teve carga horária de 40 horas/
aula e foi realizado no Centro de Tecnolo-
gias para Raças Zebuínas Leiteiras (CTZL), 
no Gama (DF). O pesquisador Carlos  
Federico Martins coordenou a ativida-
de, que também teve como instrutores 
o analista Álvaro Moraes Neto e o mé-
dico veterinário autônomo George Lima 
Martins.

Os alunos tiveram aulas teóricas e prá-
ticas de fisiologia da reprodução de bovi-

nos; importância da inseminação artificial 
no melhoramento genético bovino; infra-
estrutura e equipamentos necessários para 
inseminação; escolha de sêmen dos repro-
dutores; cuidados no armazenamento e 
descongelamento do sêmen; identificação 
do cio para a inseminação; escrituração 
zootécnica; e prática de inseminação ar-
tificial em peças de abatedouro e na vaca. 

Reprodução assistida ‑ Estudantes de 
mestrado, doutorado e professores da Uni-

versidade Federal de Goiás (UFG) foram 
capacitados sobre as principais biotécnicas 
de reprodução assistida animal atualmen-
te em uso para a multiplicação e conserva-
ção de mamíferos, especialmente bovinos. 
Eles participaram do Curso de Reprodução 
Animal Assistida, realizado no CTZL entre 
28 de julho e 1º de agosto. A atividade faz 
parte da disciplina de Reprodução Assisti-
da Animal da UFG, e foi coordenada pelo 
pesquisador Carlos Frederico Martins.

A pesquisadora Ieda Mendes participou, 
no último dia 15, de gravação Dia de Cam-
po na TV (DCTV), no estúdio da Embrapa 
Informação Tecnológica (Brasília, DF). O 
tema do programa, produzido pela Embra-
pa Arroz e Feijão (Santo Antônio de Goiás, 

GO), é “Fixação biológica de nitrogênio em 
feijão comum”. Ieda foi entrevistada junto 
com o pesquisador Enderson Ferreira, da 
Embrapa Arroz e Feijão. A edição do DCTV 
foi ao ar nesta sexta-feira (1) no Canal Ru-
ral, com reprises na TV NBR. 

Trigo – No dia 25, o pesquisador Júlio 
Albrecht participou da gravação em estú-
dio do Dia de Campo na TV sobre “Trigo 
na região tropical do país”, junto com a 
pesquisadora Edina Moresco, da Embrapa 
Trigo (Passo Fundo, RS). O programa foi 
produzido pela Embrapa Trigo em parceria 
com a Embrapa Cerrados. Também parti-
cipa o pesquisador Jorge Chagas (Embra-

pa Trigo), que atua na Embrapa Cerrados. 
Ele gravou depoimento no PAD-DF sobre 
as ações desenvolvidas no Cerrado. A edi-
ção estreia no Canal Rural dia 8 de agos-
to, às 9h.

A festa dos 39 anos da Embrapa Cerrados foi realizada no 
dia 25 de julho, com o tradicional café da manhã e churras-
co. No início da manhã, o chefe geral José Roberto Peres res-
saltou a importância da data no momento em que a chefia da 
Unidade passa por uma avaliação. “Festejamos o aniversário 
do Centro com muita alegria. Nossa chefia está sendo avalia-
da para a recondução ou não, e é com muito orgulho que des-
taco que fizemos muito mais atividades do que foi programa-
do no meu plano de trabalho. E isso não é mérito da chefia, 
mas de toda a equipe que trabalha com empenho”, frisou.

 Após o café da manhã e as partidas de truco, dominó e  
futebol, os empregados, estagiários, bolsistas e terceiriza-
dos participaram do bingo, em que foram entregues quatro  
prêmios. A tarde foi animada com a encenação do casa-
mento matuto, da quadrilha e com o show musical de Paulo  
Oliveira. A festa contou com a promoção da FAEE, da AEE- 
Cerrados e do Sinpaf.

No último dia 18, o pesqui-
sador Fábio Faleiro apresentou 
a palestra “Cultura do maracu-
já: soluções da pesquisa para 
sistemas de produção e novas 
cultivares para a retomada da 
produção de maracujá no Rio 
de Janeiro”, em evento técnico 
promovido durante o 28º Fes-
tival do Maracujá, realizado em 
São Francisco de Itabapoana 
(RJ) entre 17 e 20 de julho. O 
município é o maior produtor 
de maracujá do Rio de Janeiro.

Junto com o pesquisador 
Sérgio Cenci, da Embrapa 
Agroindústria de Alimentos 
(Rio de Janeiro, RJ), Falei-
ro também apresentou novas 
cultivares e tecnologias para 
produtores da região. Mais in-
formações sobre o evento es-
tão disponíveis no endereço 
http://www.cpac.embrapa.br/
eventotecnicofestivalmaracu-
ja/.

Os pesquisadores também 
participaram de uma reunião 
técnica sobre a retomada da 

produção do maracujá no Rio 
de Janeiro, realizada na Funda-
ção Norte Fluminense de De-
senvolvimento Regional (Fun-
denor). O encontro contou 
ainda com a presença de pro-
fessores, pesquisadores, exten-
sionistas e gestores da Funde-
nor, da Universidade Estadual 
do Norte Fluminense, da Em-
presa de Pesquisa Agropecuá-
ria do Estado do Rio de Janei-
ro (Pesagro-Rio), do Programa 
Frutificar (do governo flumi-
nense), além de secretarias de 
Estado do Rio de Janeiro. O 
tema também foi discutido no 
programa “Debate Diário” da 
TV Diário, que teve como en-
trevistados os dois pesquisado-
res da Embrapa.

APL Maracujá - Faleiro ex-
plica que essas ações são fruto 
do Projeto Inovação Tecnoló-
gica no Arranjo Produtivo do 
Maracujá (APL Maracujá), li-
derado pela Embrapa Agroin-
dústria de Alimentos e que 
desenvolve ações de pesqui-

sa, transferência de tecnolo-
gia e inovação na região desde 
2009. “Esse projeto apresen-
ta grande interface com os 
projetos relacionados ao me-
lhoramento genético do ma-
racujá e ao desenvolvimento 
tecnológico das Passifloras, 
liderados pela Embrapa Cer-
rados, que têm gerado tecno-
logias de grande importância 
para os produtores da região”, 
diz o pesquisador. 

Com a recente aprovação 
pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (Faperj) da Fase II do 
Projeto APL Maracujá, a inte-
gração com a Embrapa Cer-
rados deve ser intensificada. 
“Um dos objetivos principais 
do projeto será o de buscar a 
consolidação do APL do Ma-
racujá e promover ações de 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, além da montagem 
de unidades de observação e 
realização de eventos de ca-
pacitação e transferência de 
tecnologia para difundir os 
resultados das pesquisas”,  
explica Faleiro.

Jesus João Rocha  - CAA - 30/07

Angelo Aparecido Barbosa Sussel - SPV - 03/08

Alcir Correa Viana - SCE - 04/08

Amilton da Silva Pires - SCE - 04/08

Paulo Henrique Rezende Leão - SCE - 04/08

Jair Lopes - SVT - 07/08

Marcus Vinicius da Silva Rubens - SOF - 07/08

Domingos Vicente Sales - SCE - 08/08

Haller Teixeira Simões Jorge - SPS - 09/08

Ataide Francisco de Oliveira - SPS - 11/08

Leomar Cesar Dhein - SCE - 11/08

Maria Lúcia Meirelles - MCRN - 11/08

José de Queirós Monteiro - SIL - 12/08

Vinicius Bof Bufon - MCRN - 13/08

Lucas Ednei Lima Santana  - SGL - 14/08

João Deon de Souza - SPS - 16/08

Renato Berlim Fonseca - SIPT - 17/08

Aniversariantes
Parabéns aos nossos colegas!


