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Genética

Grupo de criadores quer promover uso de touros da raça em matrizes F1

Arenas Senepol firma
parceria com CRV Lagoa
Central venderá touros do grupo que se destacarem
nas provas de seu Centro de Performance
Alisson Freitas,
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Queremos
comercializar
2.000 touros para
uso a campo até
2022”
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Carneiro,
Senepol Soledade
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urfando na terceira onda do cruzamento industrial,
o Clube Arenas Senepol, formado por 50 criadores,
lançou o programa Touro Provado, em parceria com
a CRV Lagoa. Anualmente, o grupo enviará os melhores
machos produzidos com linhagem de doadoras Arenas
para o Centro de Performance da CRV, em Sertãozinho,
SP. Após as provas, os animais serão comercializados pela
central. De acordo com Ricardo Carneiro, idealizador
do Clube Arenas e titular da Senepol Soledade, de
Uberlândia, MG, o projeto visa atender à crescente
demanda por touros de raças europeias ou sintéticas a campo para cobrir matrizes Nelore/Angus.
“Estamos vivendo a terceira onda do cruzamento
industrial, na qual os produtores inseminam essas
F1 e fazem repasse com Senepol, visando produzir
bezerros com maior percentual de raças taurinas”, diz.
Para o gerente executivo de inovação e rebanho da
CRV Lagoa, Cezar Franzon, comercializar reprodutores
não é algo inédito para a central de inseminação. “Já vendemos reprodutores nos leilões do CP e não devemos ter
dificuldade para adequar nossa equipe a esse novo projeto.
A CRV não é apenas uma empresa de venda de sêmen. O
que nós vendemos é o melhoramento genético e o sêmen
é somente mais um meio para isso, assim como o touro
será a partir de agora”, explicou. A venda terá preço fixo,
de acordo com o desempenho dos animais na prova. Os
classificados como top 10% formarão o grupo A e serão
comercializados por R$ 20.000. Os do grupo B, ranquea-
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dos entre 11% e 40%, custarão R$ 15.000; os do grupo C
(41% a 70%), R$ 12.000; e os do grupo D (71% a 100%),
R$ 10.000. A escolha dos touros ficará a cargo dos consultores da CRV Lagoa, que indicarão os animais mais adequados a cada criador, conforme a demanda apresentada.
Os compradores somente terão direito a escolher animais
do grupo A.
Se algum touro se machucar, o Clube Arenas assumirá
a responsabilidade de fornecer outro, com características
similares. Também será criada uma área de suporte para
orientar os pecuaristas, com a presença de um técnico da
Associação Brasileira dos Criadores de Senepol (ABCB
Senepol). Inicialmente, serão comercializados 440 touros.
O objetivo é que esse número chegue a 2.000 até 2022.
“Por ser um projeto novo, vamos começar aos poucos e
aumentar a produção de acordo com a demanda de mercado. Tenho certeza de que temos uma grande área para trabalhar e esperamos contribuir para o aumento da produtividade de diversos produtores”, ressalta Carneiro. Além
da CRV, o programa também conta com outros dois parceiros: a Marco Rural, que prestará consultoria técnica aos
produtores que desejam ampliar a sua produtividade com
o uso dos touros, e a Ceagro, que os ajudará a buscar financiamento junto ao Banco do Brasil para aquisição de genética, reforma de pastagens e outros investimentos.
Genética Arenas
A linhagem Arenas é uma das mais valorizadas da raça
Senepol e se destaca pelo bons resultados em provas de
desempenho. Segundo o gerente de produto corte europeu
da CRV Lagoa, Cristiano Leal, animais com essa genética apresentam rápido ganho de peso, boa terminação, carcaça equilibrada e precocidade sexual, sem deixar de lado
os padrões raciais. Titular de um dos principais criatórios
da raça, Gustavo Vieira, da Senepol Tufubarina, de Uberlândia, MG, montou seu plantel em meados de 2006 após
adquirir duas doadoras de linhagem Arenas. Essas fêmeas
produziram, pelo menos, oito filhos e netos campeões em
provas de desempenho. “Sem dúvida, é uma genética diferenciada ”, destacou.
Gustavo realiza, anualmente, a prova Alta Performance Tufubarina, em parceria com a Alta Genetics, Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Associação Nacional
de Criadores e Pesquisadores (ANCP). Também costuma
promover um dos leilões de touros Senepol com ótimos
preços. Mesmo entrando no novo projeto, ele acredita que
não haverá conflito de interesses em seu trabalho de seleção. “Ainda tenho de estudar melhor como vai funcionar o
Touro Provado, mas acredito que posso produzir animais
tanto para o grupo quanto para os projetos do meu criatório. Os trabalhos são complementares, não divergentes”.
O Clube Arenas surgiu em meados de 2015, com a
realização do 1º Leilão Arenas Senepol, em Uberlândia,
MG, e reúne todos os criadores que já arremataram alguma doadora da linhagem, que tem como grandes matriarcas Arena 18 e Arena 44. Elas foram selecionadas pelo geneticista americano Rob Brown, que coordenava o antigo
criatório Ganadera 63, do Paraguai. Esses animais foram
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adquiridos por Ricardo Carneiro para formação do plantel Soledade. Atualmente, cada um dos 50 pecuaristas que
formam o Clube tem uma cota de produção de 40 animais
no Touro Provado. O número de membros pode aumentar
nos próximos anos, conforme os resultados do projeto.

O Super Bezerro
alia genética,
nutrição de
qualidade e
sanidade”
Marco Aurélio
Nunes,
da Marco Rural

Super Bezerro
Ricardo Carneiro está retomando também o Projeto Super Bezerro, que lançou em 2014 para terminação de animais cruzados, com 12 a 15 meses e peso
de 550 kg. “Infelizmente, tivemos pouca adesão na época e o trabalho foi adiado, pois precisávamos ter, no mínimo, 2.000 vacas para gerar os embriões. Agora, os custos
foram muito reduzidos, em função da utilização de touros
a campo e esperamos que o projeto decole”, justifica Carneiro. Para fazer os animais atingir a meta de peso, a Marco Rural montou um programa nutricional que compreende crep feeding a partir do segundo mês de vida, com
suplementação crescente até a desmama. Com três meses,
os animais já estão consumindo 800 g/cab/dia; aos cinco,
1,5 kg; aos sete, 2,5 kg e aos 8-9 meses, 3-5 kg/cab/dia, entrando no confinamento com 360-400 kg, onde recebem
ração rica em concentrado à base de grãos, por 100-120
dias. Dessa forma, os machos atingem 550 kg entre 12
e 15 meses, apresentando rendimento de carcaça de 55%
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a 57% (20@). No caso das fêmeas, calcula-se peso 15%
menor em cada uma das etapas. “Somente é possível alcançar esses resultados aliando genética, nutrição e sanidade. A princípio, pode-se ter a impressão de que o gasto
é alto demais, mas o produtor tem de lembrar que ele está
reduzindo em mais de um ano o ciclo de vida do animal e
essa carne de alta qualidade pode atender a diferentes programas”, afirma Marco Aurélio Nunes, da Marco Rural,
citando como exemplo as bonificações para animais rastreados, mais Cota Hilton, que podem render de R$ 5 a R$
10 por @ ao pecuarista. A proposta é orientar o Projeto Super Bezerro para atendimento da Cota 1953, da JBS, que
busca animais com 50% de sangue taurino e paga até R$
13/@ de bônus. Os animais do projeto também deverão
receber o recém-lançado selo Senepol Quality Assurance
(SQA), da ABCB Senepol.
Outra opção para dar lastro ao projeto é uma parceria com
o Frigorífico Taurinnus, de Brasília, DF, que iniciou suas
operações na região há pouco mais de quatro meses, de
olho na demanda crescente por carne premium de restaurantes e hotéis de luxo da capital federal. O frigorífico fez
um abate piloto com animais 1/2 sangue Senepol e recebeu ótimo retorno de seus clientes. Ficou tão empolgado
que já estuda a possibilidade de lançar uma marca própria
de carne, abastecida por animais da raça.
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