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A pecuária de corte do Brasil representa 
um importante segmento da agropecuária brasi-
leira. Nos últimos 15 anos, a produção de carne 
teve aumento de 45% e o rebanho de bovinos 
de corte aumentou 25%. No ano de 2015, o País 
produziu 8,2 milhões de toneladas de carne. O 
rebanho bovino brasileiro é de, aproximada-
mente 198 milhões de cabeças, sendo, comer-
cialmente, o maior do mundo. A taxa de abate 
é de 21,4%, o que representa 42,3 milhões de 
cabeças, e, destas, 11,3 milhões são terminadas 
em confinamento. Isto faz do Brasil um impor-
tante fornecedor de proteína animal para as di-
ferentes regiões do planeta.

Nos últimos anos, tem-se vivenciado im-
portante desenvolvimento da pecuária de corte. 
Isto se deve à geração e à aplicação de tecno-
logia nas áreas de melhoramento genético, pas-
tagens, nutrição, bem-estar e sanidade animal, 
além de outras áreas do conhecimento. Pode-se 
destacar a utilização de bovinos das raças Ze-
buínas e seus cruzamentos e sistemas de pro-
dução sustentável como a Integração Lavoura- 
Pecuária-Floresta (ILPF). 

Um fator que pode gerar incremento na 
produção de bovinos de corte é o investimento 
na geração de tecnologias e sua disseminação 
para produtores rurais, com reflexos na melho-
ria da qualidade da carne e aumento de produ-
ção. É importante registrar que muitos sistemas 
de produção têm baixa produtividade pela pou-
ca utilização de tecnologias de impacto produ-
tivo e econômico.

Esta edição do Informe Agropecuário tem 
como objetivo apresentar tecnologias para me-
lhorar a eficiência de sistemas de produção de 
carne, o que possibilita o aumento da produti-
vidade e, consequentemente, da lucratividade, 
garantindo a competitividade do setor de pro-
dução de carne.

 
Leonardo de Oliveira Fernandes
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Bovinocultura de corte: 
produtividade e qualidade

O crescimento da população mundial vem impactando os 

sistemas de produção de alimentos. De acordo com a Organiza-

ção das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 

a perspectiva é que a população do Planeta chegue aos 9,6 

bilhões de pessoas em 2050. Como consequência, a demanda 

por alimentos deve aumentar pelo menos 70%. Especificamente, 

com relação à pecuária, será necessária a produção adicional 

de 200 milhões de toneladas de carne por ano, com expectativa 

de crescimento da demanda de carne bovina na ordem de 47%.

No Brasil, a pecuária tem passado por mudanças estru-

turais marcantes, com base numa visão mais empresarial da 

atividade acompanhada de uma maior intensificação. O País 

lidera o ranking de maior exportador de carne bovina do mundo 

desde 2008, e exportou, em 2015, o equivalente a 5,9 bilhões 

de dólares, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária 

do Brasil (CNA). Os principais destinos da carne brasileira são 

China, Hong Kong, União Europeia e países árabes.

Diante do cenário mundial e das perspectivas brasileiras 

para a produção de carne, é preciso que a bovinocultura de corte 

encontre estratégias para aumentar sua produtividade. Nesse 

contexto, seguramente a pesquisa e a geração de tecnologias 

são preponderantes para a produção de carne bovina de qua-

lidade em menor tempo e área. A incorporação de tecnologias  

no setor é fundamental para o sucesso da pecuária bovina de 

corte, ao promover o aumento da lucratividade e gerar produtos 

de qualidade com sustentabilidade, atendendo tanto ao mercado 

interno, como ao externo. 

Vários aspectos envolvidos com a cadeia produtiva da carne 

bovina podem contribuir para aumentar a produção e a qualidade 

do produto no País, em conformidade com as diversas condições 

de manejo e de estrutura das propriedades, das quais destacam-se: 

pastagem, suplementação, confinamento, melhoramento genético, 

nutrição, reprodução, cruzamentos, sanidade e bem-estar animal.

Nesta edição do Informe Agropecuário são apresentadas 

algumas das principais tecnologias relacionadas com a bovino-

cultura de corte. Esperamos oferecer uma excelente contribuição 

para o setor, visando aumentar a produtividade e a qualidade 

da carne bovina brasileira.
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Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges é médico-veterinário, 
formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Iniciou a 
vida profissional na Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) 
em 1978, como membro do Conselho Técnico da Raça Gir.  Ao lon-
go de 37 anos de atuação junto à ABCZ, exerceu as atribuições de 
diretor por três mandatos, diretor do Departamento Técnico na ges-
tão 1982/1986, período em que nasceu o Programa de Melhoramento 
Genético das Raças Zebuínas (PMGZ), em parceria com a Embrapa, 
e é membro efetivo do Colégio de Jurados da ABCZ desde 1983, ten-
do realizado 387 julgamentos das Raças Zebuínas no Brasil, Argentina  
(Palermo), Bolívia, Costa Rica, Guatemala, México e Paraguai. Atual-
mente, Arnaldo Borges é presidente da ABCZ e conduz a seleção de 
Nelore na Fazenda Ipê Ouro, de sua propriedade, e que representa a 4a 
geração da seleção da marca R de Rodolfo Machado Borges, fundador 
da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro (SRTM), sucedida pela ABCZ.

Investir em tecnologia é garantia de 
sucesso na bovinocultura de corte

IA - Quais são as perspectivas para a 
pecuária de corte nacional diante do 
atual cenário econômico?

Arnaldo Borges - O ano de 2016 exigiu 
do pecuarista um esforço maior para atin-
gir uma rentabilidade melhor. Os custos de 
produção subiram acima do preço da ar-
roba, sob forte influência da inflação cres-
cente, e isso exigiu mais produtividade, 
para viabilizar o negócio. Quem investiu 
em tecnologia e em genética de qualidade 
está conseguindo fechar o ano bem. Por 
outro lado, conseguimos firmar vários pro-
tocolos sanitários com outros países, o que 
refletirá positivamente nas exportações de 
material genético. Esse foi um trabalho re-
alizado em conjunto entre a ABCZ, Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) e a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA). As ex-
portações de carne também estão fechando 
o ano com saldo positivo. A expectativa 
é de que 2017 seja um ano melhor para a 
pecuária. Muitas regiões que estavam so-
frendo com a seca já começaram a registrar 
bons índices de chuva, o que garantirá pas-
tos de melhor qualidade, reduzindo parte 
dos custos com alimentação.

IA - Em algumas situações, as baixas pro-
dutividade e lucratividade são fruto 
de desconhecimento de tecnologias 
existentes. Como modificar o perfil 
produtivo e econômico de sistemas 
de produção de bovinos de corte com 
baixa eficiência?

Arnaldo Borges - No caso da pecuária, 
não há como avançar sem investir no tripé 
genética/nutrição/sanidade. As proprieda-
des que apresentam produtividade eleva-
da têm, em seus sistemas de gestão, essas 
três linhas muito bem estruturadas. É pre-
ciso garantir o acesso dos pequenos pro-
dutores a essas tecnologias. No caso da 
genética, o Programa Pró-Genética vem 
fazendo esse papel nos Estados onde está 
implantado. Os órgãos de extensão tam-
bém estão trabalhando para levar essas 
ferramentas para o campo. Mas tecnolo-
gia sem capacitação não dá resultado. O 
produtor precisa capacitar-se com regula-
ridade. Existem muitos cursos, vários gra-
tuitos, ofertados pelas entidades do setor. 
A ABCZ, por exemplo, realiza cursos gra-
tuitos em várias regiões do Brasil sobre 
melhoramento genético e sobre como uti-
lizar de forma adequada os touros regis-

trados. Só com acesso à informação e à 
tecnologia é que mudaremos esse cenário.

IA - Qual a contribuição das raças zebuí-
nas na evolução da pecuária de corte 
do Brasil?

Arnaldo Borges - Existem dois momen-
tos da pecuária brasileira, um antes e ou-
tro depois da entrada do zebu no País. A 
quantidade de animais importados da Ín-
dia ao longo da história não foi grande, um 
pouco mais de 6 mil exemplares. Pela alta 
adaptabilidade e pelos índices crescentes 
de produtividade dos zebuínos, hoje 80% 
do rebanho nacional, ou seja, mais de 160 
milhões de cabeças têm sangue de zebu ou 
são puros. Isso foi possível graças ao traba-
lho de seleção feito pelos pecuaristas bra-
sileiros e pela ABCZ, por meio do registro 
genealógico e do PMGZ. Aliado a isso, o 
desenvolvimento das biotecnologias de re-
produção, como transferência de embrião 
e fecundação in vitro, ajudou a acelerar e 
a multiplicar essa genética. Todos esses in-
vestimentos permitiram reduzir, significa-
tivamente, a idade do animal para o abate, 
melhorar a qualidade das carcaças e pro-
duzir carne mais macia e saborosa. E como 
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 Por Vânia Lacerda

o zebu é criado a pasto, sua carne é mais 
saudável, pois tende a ser mais magra e a 
ter níveis mais altos de vitaminas e sais mi-
nerais, como cálcio, magnésio e potássio. 
Também tem uma proporção mais saudá-
vel de gorduras ômega-6 para ômega-3.

IA - Qual é a importância dos Programas 
de Melhoramento Genético na viabili-
zação da pecuária de corte moderna?

Arnaldo Borges - Na área de melhora-
mento genético, o Brasil tem feito um ex-
celente trabalho. O que precisamos é fa-
zer com que essas ferramentas de seleção 
cheguem a todas as fazendas produtoras 
de genética e que sejam usadas de forma 
correta. Precisamos aumentar o nível de 
adoção dessa tecnologia, para que esse 
selecionador possa oferecer touros real-
mente melhoradores e capazes de ajudar 
o produtor de carne ou de leite a ser mais 
competitivo no mercado, produzindo com 
mais eficiência e qualidade. O pecuarista 
precisa estar ciente de que os resultados do 
melhoramento genético ocorrem a médio 
e a longo prazos e, por isso, é preciso ter 
um objetivo de seleção muito claro. E o 
Programa de Melhoramento ajuda a defi-
nir qual deve ser o foco do trabalho e que 
ferramentas serão utilizadas para obter bo-
vinos mais precoces, férteis, com melho-
res índices de ganho de peso ou de pro-
dução leiteira. Paralelamente a esse traba-
lho de popularizar o uso das tecnologias 
já existentes, estamos trabalhando para 
incorporar novas tecnologias ao PMGZ, 
com a introdução da seleção genômica.

IA - Como a seleção genômica pode con-
tribuir para o melhoramento genético 
de bovinos de corte?

Arnaldo Borges - A seleção genômica 
acelera o processo de identificação acu-
rada dos indivíduos geneticamente supe-
riores e, consequentemente, pode aumen-
tar o ganho genético nos rebanhos nas 
características de interesse. Até o último 
trimestre de 2017, o PMGZ deve publi-
car as Diferenças Esperadas na Progênie 
(DEPs) genômicas para os animais que 
estiverem realizando a análise do DNA. 
Estamos planejando a melhor forma de 

incorporar tal tecnologia, de modo que 
o participante do Programa seja efetiva-
mente beneficiado. O impacto da seleção 
genômica ocorre pelo ganho em acurácia 
das predições de valores genéticos gera-
das nas avaliações genéticas. Atualmente, 
animais jovens são avaliados com baixa 
acurácia, por não existirem ainda regis-
tros de desempenho de suas progênies.

IA - Qual é a contribuição do Programa 
Pró-Genética para a melhoria de 
sistemas de produção que trabalham 
com pecuária?

Arnaldo Borges - O Pró-Genética surgiu 
há 10 anos em Minas Gerais, com o pro-
pósito de democratizar a genética zebuína 
de qualidade, ou seja, facilitar a aquisição 
de touros registrados por pequenos e mé-
dios produtores rurais. Desde então, 15 mil 
touros já foram vendidos, o que contribuiu 
para o aumento da produção sustentável 
de carne e de leite de origem bovina no 
País. Essa melhoria da produtividade vem 
proporcionando aumento de renda ao pro-
dutor rural. O Programa está presente em 
vários Estados brasileiros. Recentemente, 
apresentamos ao ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi,
projeto que prevê subsídio de 50% na 
compra dos touros PO para pequenos pro-
dutores, medida que beneficiará mais de 
três milhões de propriedades que não têm 
acesso a animais melhoradores.

IA - Qual é a importância da eficiência 
reprodutiva para maximizar a lucra-
tividade de sistemas de produção de 
gado de corte?

Arnaldo Borges - Um dos consensos ab-
solutos da literatura é que as característi-
cas ligadas à reprodução são de longe as 
mais importantes, porque você não sele-
ciona o que não existe, e, se não existe, 
você não vai selecionar, ou seja, quanto 
mais bezerros nascerem, maiores as chan-
ces de obter resultados positivos na se-
leção. Em todos os estudos já realizados 
sobre índices econômicos, as característi-
cas reprodutivas entram com peso muito 
grande. Uma conta rápida que exemplifi-
ca isso é: se você tem 500 vacas e só 200 

destas pariram, mesmo que estes bezerros 
tenham ganho de peso excepcional e pro-
duzam no futuro carne excelente, o lucro 
será muito menor do que se, das 500 va-
cas, 480 tivessem parido bezerros com 
ganhos de peso e qualidade de carcaça 
medianos. Além disso, do ponto de vista 
da genética, você seleciona muito melhor 
em 480 animais do que em 200, pois a 
chance de ter um bom animal entre os 480 
é muito maior. A eficiência reprodutiva é 
a mola mestra de todo o processo. 

IA - Com relação à qualidade da carne 
produzida no Brasil, pode-se afir-
mar que temos um produto livre de 
problemas sanitários, com carcaças 
adequadas, para atingir os diferentes 
mercados internacionais?

Arnaldo Borges - O Brasil tem um rigo-
roso sistema sanitário, com um calendário 
de vacinação bem estruturado, e que não 
permite o uso de hormônios na produção. 
Isso nos garante carne totalmente dentro 
das regras de segurança alimentar, ao con-
trário de outros países, como Argentina, 
Uruguai e Estados Unidos, que usam hor-
mônio. Temos um sistema de produção a 
pasto que garante carne mais saudável e 
sem excesso de gordura. Em 2016, expor-
tamos carne para 133 países, e esse nú-
mero deve crescer em 2017, com a aber-
tura de novos mercados, como Coreia do 
Sul, Taiwan, Indonésia, Canadá, México 
e Japão. Apenas uma parte desse merca-
do prefere carne com gordura entremeada. 
Criou-se um conceito no mercado externo 
de que carne boa é com gordura, mas a 
própria União Europeia seguiu caminho 
contrário com a carne suína, a mais con-
sumida naqueles países. Os suínos produ-
zidos por lá têm cada vez menos gordura, 
até porque é mais barato produzir um ani-
mal mais magro. Sabemos, pela literatura, 
que maciez da carne não tem nada a ver 
com gordura, que está ligada sim ao sa-
bor e suculência. A maciez é uma questão 
proteica. A carne do zebu é saudável. Você 
tem opção de comer sem gordura ou com 
alguma gordura, depende do seu gosto.
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