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 Sócio-fundador e Vice-presidente da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores 
(ANCP), Claudio Sabino Carvalho se dedicou a criação e seleção de zebuínos por mais de 45 anos, 
transformando suas fazendas, Chácara Naviraí (Uberaba/MG) e Fazenda Santa Marta (Naviraí/MS), 
em referência na produção de animais funcionais geneticamente superiores.

 Grande incentivador do melhoramento genético, buscava a cada safra obter melhores 
resultados. Essa dedicação à pecuária e paixão pelos animais o transformou em renomado 
selecionador de zebuínos do Brasil, tornando-se exemplo para milhares de criadores.

 Contando com a participação da família em seus negócios, rodeado por uma equipe séria 
e dedicada e amparado por profissionais comprometidos, sua trajetória foi marcada por grandes 
realizações. Hoje a Agropecuária Naviraí é o criatório com maior número de touros em Centrais de 
Inseminação Artificial e uma das maiores referências no mercado de sêmen do Nelore.

 O amor e dedicação à família sempre esteve entremeado a sua história, como bom filho, 
marido e pai, foi exemplo de fraternidade e união familiar.

 Determinação, perseverança, garra e muito trabalho, foi o legado deixado por Claudio 
Sabino Carvalho, grande homem e amigo que será lembrado por todos nós do Programa Nelore 
Brasil e associados.

 Nossa homenagem à sua família, com profundo respeito e admiração!

Prof. Raysildo B. Lôbo e Equipe ANCP
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aPresentaÇÃo

 A Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP) apresenta o 19º Sumário 
de Touros das Raças Nelore, Guzerá, Brahman e Tabapuã. A novidade nesta edição são as 
DEPs Auxiliadas pela Genômica (DEPs-AG), para touros jovens e de centrais de inseminação 
da raça Nelore. Além disso, os criadores associados terão à disposição as DEPs Auxiliadas pela 
Genômica na Consulta de Avaliação Genética na ANCPNet para 1,1 milhões de animais. Para a 
Avaliação Genética tradicional foram avaliadas e geradas DEPs para 1,7 milhões de animais.

 Os marcadores de DNA são uma moderna ferramenta de seleção em expansão no Brasil 
e a incorporação desses resultados, nas DEPs fornecidas pelos programas de melhoramento 
genético, é a melhor forma de usar e interpretar essas informações. A DEP-AG é calculada com 
informações de pedigree, desempenho próprio e de progênies, acrescida dos Valores Moleculares 
(MVPsTM – ClarifideTM). As vantagens da DEP-AG são: aumentar a acurácia dos animais jovens, 
diminuir o intervalo de gerações e o custo do teste de progênie. 

 O trabalho de certificação Global G1 – Qualidade da Informação e G2 – Melhoramento 
Genético continuam prioritários nas visitas dos consultores técnicos ANCP, acompanhando a 
qualidade dos dados e a seleção genética feita pelas fazendas associadas. Em 2011, iniciamos 
o Global G3 – Sustentabilidade Genética que tem como principais objetivos fazer o levantamento 
das áreas de preservação de matas ciliares e reserva legal das fazendas associadas, e medir a 
contribuição potencial dos reprodutores melhoradores, na redução das emissões de gases de 
efeito estufa, a partir do encurtamento do ciclo de produção de suas progênies.

 A equipe ANCP deseja que este sumário seja uma ferramenta na seleção dos rebanhos 
associados, contribuindo com criatórios comerciais que utilizam essa genética, em busca do 
aumento da produtividade e melhor qualidade da carne bovina brasileira de forma sustentável.

Prof. Raysildo B. Lôbo
Presidente da ANCP
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avaliaÇÃo genÉtiCa: ConCeitos

DIFERENÇA ESPERADA NA PROGÊNIE (DEP)
A DEP prediz a habilidade de transmissão genética de um animal avaliado como progenitor. 
É expressa na unidade da característica (exemplo: kg para peso, cm para perímetro escrotal 
e meses para idade ao primeiro parto), com sinal positivo ou negativo.

DEP PARA EFEITO DIRETO
É uma previsão da habilidade de um animal em transmitir genes, que influenciam a característica 
avaliada, à sua progênie (exemplo: peso aos 450 dias de idade, perímetro escrotal aos 365 
dias de idade).

DEP PARA EFEITO MATERNO
Esta DEP refere-se àquelas características que são influenciadas por fatores presentes na 
mãe do indivíduo (exemplo: produção de leite). Prediz a diferença esperada em peso da 
progênie das filhas do reprodutor em questão, quando comparado aos de outros reprodutores 
avaliados na análise.

TIPOS DE DEPS
DEP de pedigree: calculada com informações de genealogia (pedigree) do animal. A acurácia 
desta DEP é baixa e altera com o acréscimo de informações de desempenho individual e/ou 
de progênies. 
DEP interina: calculada pelas informações de genealogia e desempenho do animal. A 
acurácia desta DEP é baixa e muda com o acréscimo de informações de desempenho das 
progênies do animal. 
DEP de progênie: calculada com as informações de genealogia, desempenhos do animal e 
das progênies. Quanto maior o número de progênies avaliadas e mais ampla a distribuição 
desta progênie nos grupos de contemporâneos e rebanhos, maior a acurácia desta estimativa.

DEP AUXILIADA PELA GENÔMICA (DEP-AG)
É a DEP calculada com informações de pedigree, desempenho próprio e de progênies, 
acrescida dos Valores Moleculares (MVPs). A interpretação é similar a da DEP tradicional com 
as vantagens de aumentar a acurácia dos animais jovens, diminuir o intervalo de gerações e 
os custos do teste de progênie. Em inglês é conhecida como Genomic Enhanced EPDs. 

BASE GENÉTICA
A base genética é formada pelos animais fundadores na avaliação genética, que são aqueles 
sem informações dos antecessores. A média das DEPs destes animais é próxima de zero 
(referência na Avaliação Genética).

ACURÁCIA
Mede o grau de remoção da incerteza associada ao valor da DEP, indicando também o grau 
de confiança que se tem na DEP. Quanto maior a acurácia, menor a incerteza e mais confiável 
é a DEP, significando que é provável que seu valor não sofra grandes alterações com a 
incorporação de novas informações. Por outro lado, valores baixos de acurácia indicam que 
mudanças podem ocorrer com informações adicionais.
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DP 450
Distribuição de DEPs com acurácias médias e altas.

O criador deve fazer a seleção de seus animais baseado no valor da DEP. A acurácia será 
usada como guia da intensidade de uso dos animais escolhidos para reprodução.

PERCENTIL
O percentil serve para auxiliar o criador a situar o material genético que está sendo utilizado, 
no rol de animais avaliados de cada raça. Os valores mostram em que faixa percentual está 
o animal escolhido (do melhor para o pior). Por exemplo, se um touro Nelore utilizado possui 
um valor para DP450 de +13,39 ou superior, isso significa que o animal está incluído entre os 
5% superiores para essa característica. 

MÉRITO GENÉTICO TOTAL (MGT)
O Mérito Genético Total (MGT) é o índice, desenvolvido pela ANCP, composto por características 
de importância econômica na pecuária de corte. O MGT é moeda forte de comercialização 
dos animais, pois identifica animais geneticamente balanceados para habilidade maternal, 
reprodução, crescimento pós-desmame e fertilidade. Após padronização da DEP de cada 
característica, em unidades equivalentes, o MGT é calculado considerando as seguintes 
características e ponderações: 

Acurácia = 0,80
Acurácia = 0,50

Número de filhos

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

Características Nelore/Guzerá Brahman Tabapuã
Habilidade Maternal (MP120) 20% - 20%
Peso aos 120 dias (P120) - 20% 20%
Peso aos 365 dias (P365) 20% 20% 20%
Peso aos 450 dias (P450) 20% 20% 20%
Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE365) 10% 10% -
Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE450) 10% 10% -
Idade ao Primeiro Parto (IPP) 15% 15% 20%
Período de Gestação (DPG) 5% 5% -
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intervalo de ConFianÇa das dePs

 A possível mudança (PM) é uma forma simples de expressar o intervalo de confiança da 
DEP para uma dada probabilidade. O intervalo é expresso em “+” ou “–“ unidades da característica, 
em relação a DEP. 
 A PM auxilia na compreensão de mudanças que possam ocorrer nas DEPs de um animal, 
especialmente quando novas informações são incluídas nas análises. A PM depende diretamente 
da acurácia e da variância genética da característica. Assim, quanto maior o número de informações 
adicionadas ao animal, de uma avaliação para outra, maior será a acurácia e menor a PM. A tabela 
a seguir mostra as possíveis mudanças, para nível de 68% de probabilidade.

Acurácia
Possível Mudança com 68% de Probabilidade

MP120 DP365 DP450 DPE365 DPE450 DIPP DPG
5 ±2,09 ±6,21 ±7,00 ±0,48 ±0,70 ±0,69 ±1,54
10 ±1,98 ±5,89 ±6,63 ±0,45 ±0,67 ±0,66 ±1,46
15 ±1,87 ±5,56 ±6,26 ±0,43 ±0,63 ±0,62 ±1,38
20 ±1,76 ±5,23 ±5,90 ±0,40 ±0,59 ±0,58 ±1,30
25 ±1,65 ±4,91 ±5,53 ±0,38 ±0,56 ±0,55 ±1,22
30 ±1,54 ±4,58 ±5,16 ±0,35 ±0,52 ±0,51 ±1,13
35 ±1,43 ±4,25 ±4,79 ±0,33 ±0,48 ±0,47 ±1,05
40 ±1,32 ±3,92 ±4,42 ±0,30 ±0,44 ±0,44 ±0,97
45 ±1,21 ±3,60 ±4,05 ±0,28 ±0,41 ±0,40 ±0,89
50 ±1,10 ±3,27 ±3,69 ±0,25 ±0,37 ±0,37 ±0,81
55 ±0,99 ±2,94 ±3,32 ±0,23 ±0,33 ±0,33 ±0,73
60 ±0,88 ±2,62 ±2,95 ±0,20 ±0,30 ±0,29 ±0,65
65 ±0,77 ±2,29 ±2,58 ±0,18 ±0,26 ±0,26 ±0,57
70 ±0,66 ±1,96 ±2,21 ±0,15 ±0,22 ±0,22 ±0,49
75 ±0,55 ±1,64 ±1,84 ±0,13 ±0,19 ±0,18 ±0,41
80 ±0,44 ±1,31 ±1,47 ±0,10 ±0,15 ±0,15 ±0,32
85 ±0,33 ±0,98 ±1,11 ±0,07 ±0,11 ±0,11 ±0,24
90 ±0,22 ±0,65 ±0,74 ±0,05 ±0,07 ±0,07 ±0,16
95 ±0,11 ±0,33 ±0,37 ±0,02 ±0,04 ±0,04 ±0,08
99 ±0,02 ±0,07 ±0,07 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,02
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anÁlise dos dados 

 As avaliações genéticas das raças Nelore, Guzerá, Brahman e Tabapuã são realizadas pelo 
Centro Técnico de Avaliação Genética (CTAG, 2007), por meio da metodologia dos modelos mistos, 
sob modelo animal. Esta metodologia permite o uso de todas as informações disponíveis sobre 
o animal, ou seja, dados de pedigree e desempenho próprio, de suas progênies e seus parentes 
(diretos e colaterais). Além disto, possibilita a obtenção dos melhores preditores não viesados 
(BLUP) das DEPs de cada animal, para cada característica avaliada. O cálculo da acurácia seguiu 
as normas do Beef Improvement Federation (BIF).

 As DEPs de características reprodutivas (3P, STAY, IPP, PAC) foram estimadas sob modelo 
animal uni-característica. Para as DEPs de características de crescimento, perímetros escrotais e 
características morfológicas, utilizou-se o modelo animal completo bi-característica sendo que o 
peso aos 120 dias de idade foi a característica relacional. As covariâncias entre o efeito maternal e 
direto foram assumidas como zero. 

 A DEP para Área de Olho de Lombo (DAOL) foi estimada sob modelo animal uni-característica 
e a DEP para Acabamento de Carcaça (DACAB) sob modelo animal bi-característica. A DACAB é 
resultado da análise em conjunto das características de Espessura de Gordura na Garupa (EGP8) 
e Espessura de Gordura entre a 12ª e 13ª costela (EG).
 
 Para a raça Nelore, as DEPs Auxiliadas pela Genômica (DEPs-AG) foram estimadas com 
a inclusão das informações de Predição do Valor Molecular (MVPsTM – ClarifideTM), juntamente 
com as informações de pedigree, desempenho próprio e de progênie dos animais. O MVP foi 
considerado como uma característica correlacionada, onde através do modelo animal completo 
puderam colaborar com as estimativas das DEPs e Acurácias. 

 Os valores das DEPs-AG podem diferir das DEPs tradicionais, pois além da inclusão dos 
MVPs, a base de dados utilizada para análise considera apenas animais que apresentam relação 
com os animais genotipados ou participam da formação dos grupos de contemporâneos. Animais 
que tiveram a informação de MVP incluída nas estimativas de suas DEPs-AG, tendem a apresentar 
maiores valores de acurácia quando comparadas com as DEPs tradicionais, principalmente para 
características de baixa herdabilidade e para animais jovens.

 Nesta edição os TOPs até 15% foram subdivididos em um número maior de classes com o 
intuito de melhor discriminar a localização dos indivíduos dentro da população.
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legendas / nomenClature / leYendas

DEPs Reprodução / Reproductive EPDs / DEPs 
Reproducción

D3P*,AG
Probabilidade de Parto Precoce
ProbabilityofPrecociousCalving
Probabilidad de parto precoz

DIPP AG
Idade ao Primeiro Parto
Age atFirstCalving
Edad al Primer Parto

DPE365*,AG
Perímetro Escrotal aos 365 dias
ScrotalCircumferenceat 365 daysof age
Perímetro Escrotal a los 365 días de Edad

DPE450*,AG
Perímetro Escrotal aos 450 dias
ScrotalCircumferenceat 450 daysof age
Perímetro Escrotal a los 450 días de Edad

DPG
Período de Gestação
Gestation Length
Periodo de Gestación

DPAC AG
Produtividade Acumulada
Accumulated Productivity
Productividad Acumulada

DSTAY AG
Stayability
Stayability
Stayability

*DEPs não disponíveis para todas as raças
*EPDs not available for all breeds
*DEPs no disponible para todas las razas
AG – DEPs Auxiliadas pela Genômica (raça Nelore)

DEPs Crescimento / Growth EPDs / DEPs 
Crecimiento

DPN
Peso ao Nascer
BirthWeight
Peso alnacer

MP120*,AG
Maternal para Peso aos 120 dias de idade
Maternal Body Weight at 120 days of age
Maternal para peso a los 120 días de edad

DP120 AG
Peso aos 120 dias de Idade
Body Weight at 120 days of age
Peso a los 120 días de edad

DP365 AG
Peso aos 365 dias de idade
Body Weight at 365 days of age
Peso a los 365 días de edad

DP450 AG
Peso aos 450 dias de idade
Body Weight at 450 days of age
Peso a los 450 días de edad

Números / Numbers / Número

NF120
Número de Filhos com peso padronizado aos 120 dias
Progenies with standardized weightat 120 days of age
Número de hijos con peso ajustado a los 120 días

NR120
Rebanhos com Filhos com peso padronizado aos 120 dias
Herds with Progenies with standardized weightat 120 days of age
Rebaños con hijos con peso ajustado a los 120 días

NF450
Número de Filhos com peso padronizado aos 450 dias
Progenies with standardized weightat 450 days of age
Número de hijos con peso ajustado a los  450 días

NR450
Rebanhos com Filhos com peso padronizado aos 450 dias
Herds with Progenies with standardized weightat 450 days of age
Rebaños con hijos con peso ajustado a los  450 días

NN120
Netos de linhagem materna com peso padronizado aos 120 dias
Grandsons from maternal lineage with standardized weightat 120 days of age
Nietos del linaje materno con peso ajustado a los  120 días

DEPs Ultrassonografia / Ultrasound EPDs / 
DEPs Ultrasonografia

DAOL*,AG
Área de Olho de Lombo
LongissimusMuscle Área
Área del Ojo del bife

DACAB*,AG
Acabamento de Carcaça
CarcassFinishing
Terminación de Carcasa

DEPs Morfológicas / Morphological EPDs / 
DEPs Morfológicas

DED*
Estrutura Corporal aoDesmame
Body Structure at Weaning
Estructura Corporal al Destete

DPD*
PrecocidadeaoDesmame
Finishing Precocity at Weaning
Precocidad al Destete

DMD*
Musculosidade ao Desmame
MusclingatWeaning
Musculatura al Destete

DES*
Estrutura Corporal aoSobreano
Body Structure at Yearling
Estructura Corporal al Sobre año

DPS*
PrecocidadeaoSobreano
Finishing Precocity at Yearling
Precocidad al Sobre año

DMS*
Musculosidade ao Sobreano
Musclingat Yearling
Musculatura al Sobre año



+ PRECOCIDADE + FERTILIDADE+ RUSTICIDADE

Há mais de 26 anos, o criatório CV investe em melhoramento genético                              
com acompanhamento minucioso do desempenho de cada animal, além de ser 
participante pioneiro do programa Nelore Brasil da ANCP, que já avaliou quase          
2 milhões de cabeças. É isso que faz da marca CV ter a garantia de animais rústicos, 
precoces e férteis e ser um excelente negócio para quem investe em Nelore. Para 
saber mais, acesse www.carlosviacava.com.br ou ligue (11) 3168 8001.

COMPRAR NELORE SEM MARCA 

           TAMBÉM É NEGÓCIO. SÓ NÃO É BOM.

   BOM MESMO É COM A MARCA CV.

Anúncio Boizebra CV 21x28.indd   1 29/02/12   11:11
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O alto ganho genético obtido nos últimos anos em todas as características 

reprodutivas, de crescimento e qualidade de carcaça, tornaram a genética 

Matinha obrigatória para quem busca incrementar resultados econômicos. 

Agora, com o início da seleção para eficiência alimentar, a genética que era 

única está ainda melhor, produzindo muito mais gastando menos alimento. 

Sêmen com avaliação para eficiência alimentar disponível na ABS Pecplan a 

partir de agosto/2012.

(34) 3312.0030  |  www.ranchodamatinha.com.br

MUITO      LUCRO

N
AT

IV
A

Utilize a genética Matinha sem moderação.

Fo
to

: N
ey

 B
ra

ga





IDADE AO PRIMEIRO PARTO19



período de gestação20



habilidade maternaL21



CRESCIMENTO PÓS-DESMAME22



fertilidade23



probabilidade de parto precoce24



stayability25



ÁREA DE OLHO DE LOMBO26



ACABAMENTO DE CARCAÇA27



precocidade ao sobreano28



musculosidade ao sobreano29











reprodução programada34



reprodução programada35



reprodução programada36



reprodução programada37

















92,3% DE APROVEITAMENTO NA ESTAÇÃO DE MONTA PARA NOVILHAS,
OU SEJA, 7,7% DOS ANIMAIS NÃO PRENHES SÃO DESCARTADOS.
E 88,2% PARA VACAS. DESCARTE DE 11,8% DAS VACAS NÃO PRENHES.
*ESTAÇÃO 2010/11 DE 90 DIAS PARA NOVILHAS E 105 DIAS PARA VACAS.

TERRA BRAVA
Primeira do Brasil a ter duas
fazendas certificadas com
os três selos de qualidade
ANCP: Global 1, 2 e 3.

FAZENDA BOA SORTE . PRESIDENTE OLEGÁRIO . MG . (34) 9815-4404 . 9806-1899
www.terrabrava.com.br

TERRA BRAVA. FERTILIDADE
                    COLOCADA À PROVA.

DESCARTE DE APENAS 8%

DE APROVEITAMENTO 
          NA ESTAÇÃO DE MONTA 2010/11.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

DE APROVEITAMENTO 
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Progresso genÉtiCo – raÇa nelore

 O Progresso Genético reflete o grau de acerto do criador na seleção do rebanho e sua 
eficiência no emprego de touros geneticamente superiores, refletindo também no seu engajamento 
efetivo no Programa. A seleção bem conduzida pode produzir, em determinadas características, 
mudanças genéticas da ordem de 1% ao ano ou mais, cifra que significa uma meta a ser atingida 
na prática.
 No presente Sumário, a evolução genética foi expressa como a média dos valores genéticos 
por ano de nascimento dos animais. Foram consideradas as 360 fazendas que atenderam os 
critérios para o cálculo do progresso genético.
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Progresso genÉtiCo – raÇa guZerÁ

 O Progresso Genético reflete o grau de acerto do criador na seleção do rebanho e sua 
eficiência e eficácia no emprego de touros geneticamente superiores, refletindo também no seu 
engajamento efetivo no Programa. A seleção bem conduzida pode produzir, em determinadas 
características, mudanças genéticas da ordem de 1% ao ano ou mais, cifra que significa uma meta 
a ser atingida na prática.
 No presente Sumário, a evolução genética foi expressa como a média dos valores genéticos 
por ano de nascimento dos animais. Foram consideradas as 29 fazendas que atenderam os critérios 
para o cálculo do progresso genético.
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Progresso genÉtiCo – raÇa braHman

 O Progresso Genético reflete o grau de acerto do criador na seleção do rebanho e sua 
eficiência e eficácia no emprego de touros geneticamente superiores, refletindo também no seu 
engajamento efetivo no Programa. A seleção bem conduzida pode produzir, em determinadas 
características, mudanças genéticas da ordem de 1% ao ano ou mais, cifra que significa uma meta 
a ser atingida na prática.
 No presente Sumário, a evolução genética foi expressa como a média dos valores genéticos 
por ano de nascimento dos animais. Foram consideradas as 26 fazendas que atenderam os critérios 
para o cálculo do progresso genético.
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Progresso genÉtiCo – raÇa tabaPuÃ

 O Progresso Genético reflete o grau de acerto do criador na seleção do rebanho e sua 
eficiência e eficácia no emprego de touros geneticamente superiores, refletindo também no seu 
engajamento efetivo no Programa. A seleção bem conduzida pode produzir, em determinadas 
características, mudanças genéticas da ordem de 1% ao ano ou mais, cifra que significa uma meta 
a ser atingida na prática.
 No presente Sumário, a evolução genética foi expressa como a média dos valores genéticos 
por ano de nascimento dos animais. Foram consideradas as 7 fazendas que atenderam os critérios 
para o cálculo do progresso genético.



anCP em números

Características Nelore Guzerá Brahman Tabapuã

Reprodutivas N° de Observações Médias N° de Observações Médias N° de Observações Médias N° de Observações Médias
3P 18.225 27 meses  160 27 meses  393 27 meses -- -- 

IPP 292.043 37 meses 7.856 37 meses 11.744 37 meses 5.050 38 meses
PE365 160.342 20 cm 3.104 21 cm 3.560 21 cm --  --
PE450 172.111 23 cm 3.529 24 cm 4.941 24 cm --  --

PG 274.493 296 dias 2.648 293 dias 13.777 293 dias 582 286 dias
PAC 104.869 137 kg/ano 2.593 129 kg/ano 3.893 144 kg/ano 962 146 kg/ano
STAY 234.942 29% 8.254 20% 6.804 28% 4.113 40%

Crescimento N° de Observações Médias (Kg) N° de Observações Médias (Kg) N° de Observações Médias (Kg) N° de Observações Médias (Kg)
PN 422.288 32 10.722 31 21.854 35 5.908 34

P120 665.430 125 17.827 123 22.658 131 6.110 129
P210 606.873 183 15.688 185 20.196 192 5.301 187
P365 541.641 236 13.523 252 16.721 250 4.222 246
P450 479.588 272 11.868 288 14.110 288 3.356 278

PA 85.810 460 1.985 488 549 577 286 473

Ultrassonografia N° de Observações Médias N° de Observações Médias N° de Observações Médias N° de Observações Médias
AOL 38.183 53,33 cm2 2.363 59,82 cm2 1.604 60,10 cm2 -- --

ACAB 38.037 3,47 mm 2.363 4,07 mm 1.594 3,72 mm -- --
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resumo

 A Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP) apresenta o 19º Sumário de 
Touros, com publicação das DEPs, Acurácias e o Índice MGT dos touros geneticamente superiores 
das raças Nelore, Guzerá, Brahman e Tabapuã. Este sumário tem o objetivo de auxiliar na escolha 
dos progenitores da próxima geração. 

 As avaliações genéticas das quatro raças, realizadas pelo Centro Técnico de Avaliação 
Genética (CTAG), utilizaram as informações disponíveis dos animais (pedigree, desempenho 
próprio e de seus parentes) por meio da metodologia dos modelos mistos (BLUP), sob modelo 
animal. Atualmente, a base de dados da ANCP possui cerca de 2 milhões de animais na matriz de 
parentesco, 5,7 milhões de pesagens e  1 milhão de medidas de perímetro escrotal. 

 As DEPs disponibilizadas neste sumário são para as características: habilidade materna 
(MP120), peso aos 120 dias (P120), peso aos 450 dias (P450), probabilidade de parto precoce 
(3P), idade ao primeiro parto (IPP), perímetro escrotal aos 365 dias (PE365), período de gestação 
(PG), stayability (STAY), área de olho de lombo (AOL), acabamento de carcaça (ACAB), estrutura 
corporal, precocidade e musculosidade ao sobreano (ES, PS e MS). 

 A novidade no Sumário de Outono de 2012 são as DEPs Auxiliadas pela Genômica 
(DEPs-AG) para touros jovens da raça Nelore. As mesmas foram estimadas com a inclusão 
das informações de Predição de Valor Molecular (MVPsTM – ClarifideTM), juntamente com as 
informações de pedigree, desempenho próprio e de suas progênies. As DEPs-AG podem diferir 
das DEPs da avaliação tradicional, porém contribuir com a acurácia das características. 

 Os resultados inovadores apresentados neste sumário e os próximos que estão por vir são 
consequência de 24 anos de pesquisa e dedicação, de pesquisadores e criadores, para produzir 
carne de qualidade que atenda às exigências dos mercados nacional e internacional. Todo este 
trabalho foi fruto de parcerias sólidas com pesquisadores da USP, UNESP, Embrapa, UFMG, UFBA, 
UFG, UFU e empresas privadas como a Pfizer Saúde Animal, Ecolog, CTAG, Aval, Brasilcomz e as 
associações de raça ACNB, ACGB, Guzerá Centro-Sul, ACBB e ABCT.
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resumen

 La Asociación Nacional de Criadores e Investigadores (ANCP), presenta el 19 Resumen de 
Toros, con publicación de DEPs, Exactitudes y el Índice MGT de toros genéticamente superiores 
de las razas Nelore, Guzerá, Brahman y Tabapuã. Este resumen tiene el objetivo de ayudar a elegir 
los progenitores de la próxima generación.

 Las evaluaciones genéticas de las cuatro razas, realizadas por el Centro Técnico de Evaluación 
Genética (CTAG), utilizaron las informaciones disponibles de los animales (pedigree, desempeño 
propio y de sus parientes) por medio del método de los modelos mixtos (BLUP) empleándose el 
modelo animal en los análisis. Actualmente la base de datos de la ANCP posee cerca de 2 millones 
de animales en la matriz de parentesco, 5,7 millones de pesos y 1 millón de medidas de perímetro 
escrotal.

 Las DEPs disponibles en este resumen son para las siguientes características: habilidad 
materna (MP120), peso a los 120 días (P120), peso a los 450 días (P450), probabilidad de parto 
precoz (3P), edad al primer parto (IPP), perímetro escrotal a los 365 días (PE365), periodo de 
gestación (PG), longevidad (STAY), área del ojo del bife (AOL), terminación de carcasa (ACAB), 
estructura corporal, precocidad y musculatura el sobre año (ES, PS y MS).

 La novedad del Resumen de Otoño 2012 son las DEPs Auxiliadas por la Genomica 
(DEPs-AG) para toros jóvenes de la raza Nelore. Las mismas fueron estimadas con la inclusión de 
las informaciones referentes a la Predicción del Valor Molecular (MVPsTM – ClarifideTM), juntamente 
con las informaciones de pedigree, desempeño propio y de sus hijos. Las DEPs-AG pueden ser 
diferentes de las DEPs tradicionales, sin embargo contribuir para aumentar la exactitud de las 
características. 

 Los resultados innovadores presentados en este resumen y en los próximos que vendrán 
son consecuencias de 24 años de dedicación, de investigadores y productores para producir carne 
de calidad que atienda las exigencias del mercado nacional e internacional. Todo este trabajo es 
fruto de convenios sólidos con investigadores de la USP, UNESP, EMBRAPA, UFMG, UFBA, UFG 
y UFU, con empresas privadas como Pfizer Saúde Animal, Ecolog, CTAG, Aval y Brasilcomz, y con 
las Asociaciones de razas ACNB, ACGB, Guzerá Centro-Sul, ACBB e ABCT. 
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summarY

 The National Association of Breeders and Researchers (ANCP) presents the 19th Summary 
of Sires. Here are the published Expected Progeny Differences (DEPs), Accuracies (AC) and the 
Total Genetic Merit (MGT) of the genetically superior sires for Nelore, Guzerá, Brahman and Tabapuã 
breeds. This summary aims to help at the identification of animals with superior breeding values to 
be selected as parents for the next generation.

 The genetic evaluation of the four breeds has been realized by the Technical Center of 
Genetic Evaluation (CTAG) using the animal´s available information (pedigree, individual performance 
and parents’ performances) based on the mixed models approach (BLUP), for a complete animal 
model. At present, ANCP´s database has around two million animals at the relationship matrix, 5,7 
million body weights and one million scrotal circumferences measured.

 The presented EPDs are: Maternal ability (MP120), Body Weight at 120 and 450 days of 
age (P120 and P450), Probability of Precocious Calving (3P), Age at First Calving (IPP), Scrotal 
Circumference at 365 days of age (PE365), Gestation Length (PG), Stayability (STAY), Longissimus 
Muscle Area (AOL), Carcass Finishing (ACAB), Body Structure, Finishing Precocity and Muscling at 
Yearling (ES, PS e MS).

 The novelty in the Autumn Summary 2012 is the Genomically-Enhanced EPD (GE-EPD) 
for Nelore young sires. The GE-EPD was estimated using Molecular Value Prediction (MVPsTM – 
Clarifide TM) informations, pedigree data, performance and progeny data. GE-EPD may differ from 
EDPs of the traditional evaluation, but contribute to the accuracy trades.

 The results presented in this summary and the innovative results that are yet to come are 
the consequence of 24 years of research and dedication, from researchers and breeders, to attend 
beef quality standards of national and international market standards. All this work is the result 
of strong partnerships with researchers from USP, UNESP, Embrapa, UFMG, UFBA, UFG, UFU, 
private companies such as Pfizer, Ecolog, CTAG, Aval and Brasilcomz and breeders associations 
ACNB, ACGB, Guzerá Centro-Sul, ACBB e ABCT.
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global g: ContribuiÇÃo da genÉtiCa animal na reduÇÃo das
emissões de Carbono

Daniel P. Lôbo1; Sabrina M. Trigo2; Juliana F. Leite2; Juliana C. Dessotti2; Luiz Fernando C. 
Figueiredo2; Diego S. L. Gil2; Ana Carolina de Andrade2; Raysildo B. Lôbo2.

 O aumento da produtividade na pecuária bovina pode ser um importante aliado no processo 
de redução das emissões dos gases de efeito estufa. O encurtamento do ciclo entre nascimento 
e abate e o ganho de peso adicional pelo uso de animais geneticamente superiores pode ser uma 
importante ferramenta para a Pecuária de Baixo Carbono (PBC).
 
 Produzir mais carne em um menor intervalo de tempo implica na redução do período de 
emissão de metano no ciclo de vida do animal. Medir a contribuição potencial dos reprodutores 
melhoradores na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE3), através da produção de 
animais de corte na pecuária extensiva nacional, é um dos objetivos do Global G3 – Sustentabilidade 
Genética.
 
 Esta contribuição advém de dois efeitos principais, o primeiro está relacionado à DEP para 
peso aos 450 dias dos reprodutores (DP4504), conforme o efeito E1 na Figura 1, e o segundo ao 
encurtamento do ciclo de produção devido à seleção para precocidade de terminação desses 
reprodutores (vide Figura 1, efeito E2).  A P450 é uma característica que reflete o incremento em 
peso que a progênie de determinado reprodutor poderá ter ao sobreano quando comparada com 
progênies de touros não melhorados (DEP média para peso aos 450 dias igual 0 kg), expressa em 
kg.

Animal sem avaliação para DEP P450Animal positivo para DEP P450

Figura 1: Comparativo da curva de crescimento de animal 

1.  Ecolog Consultoria Integrada.
2.   ANCP – Associação Nacional de Criadoress e Pesquisadores.
3.  GEE – Gases de Efeito Estufa: de origem natural ou antrópicos (produzidos pelo homem), que absorvem e reemitem 
radiação infravermelha para a superfície da Terra e para a atmosfera, causando o efeito estufa.
4.  Característica Genética que reflete a capacidade do reprodutor em gerar progênies mais pesadas aos 450 dias 
quando comparadas com animais não melhorados (DEP média para peso aos 450 dias igual 0 kg), expressa em kg.
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Criadores que aderiram ao global g3 – sustentabilidade genÉtiCa

 Quarenta criadores associados à ANCP já utilizam a ferramenta Global G3 para demonstrar 
como o melhoramento genético animal pode contribuir com a melhoria do meio ambiente.

PeCuÁria de baixo Carbono

 Apenas em 2011 a contribuição potencial dos reprodutores melhoradores na redução das 
emissões de gases de efeito estufa (GEE3), através da produção de animais de corte na cadeia da 
pecuária extensiva nacional, principalmente pelo uso de animais positivos para a DP450, ajudaram 
na redução de mais de 40.000 toneladas de carbono.

ProteÇÃo de matas nativas

 São mais de 15.000 ha de matas protegidas, representando em média mais de 30% da área 
total destas 40 propriedades rurais certificadas no G3. Com a aprovação do novo código florestal 
muitas destas propriedades poderão utilizar seus excedentes florestais para compensar áreas 
ainda não consolidadas de outros setores do agronegócio. As matas nativas podem representar 
importantes fontes de estoque de carbono, neste caso são mais de 20.000 toneladas.

reFerÊnCia bibliogrÁFiCa

Capacidade de estoque de carbono por ha de mata nativa e ou floresta comecial protegida: 145,26 tonCO2eq/ha. Fonte: 
Estimativa de seqüestro de carbono em mata ciliar: projeto POMAR, São Paulo (SP)  de Giuliana Del Nero Velasco e Niro 
Higuchi.
EMBRAPA: Fontes agrícolas de metano www.cnpma.embrapa.br/projetos/index.php3?sec=agrog:::86
EMISSIONS FROM LIVESTOCK AND MANURE MANAGEMENT: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories.
SUMÁRIO 2011 PROGRAMA NELORE BRASIL – ANCP – Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. Disponivel 
em http://www.ancp.org.br

 Através do quadro abaixo é possível quantificar estes dois efeitos com relação às Toneladas 
de Carbono Equivalente (ton CO2eq). Para cada quilo positivo da DP450 são evitados até 0,087 
toneladas de carbono equivalente por cabeça aos 450 dias.

COEFICIENTES UNIDADE RESULTADO
EMISSÃO POTENCIAL EVITADA POR PROGÊNIE DE 
ANIMAL POSITIVO PARA DP4505

ton CO2eq4/cab/30 meses 1,4

EMISSÃO POTENCIAL EVITADA POR KG DP450 
POSITIVO6

 ton CO2eq/cab/450 dias 0,087

5.  Em média são reduzidas 1,4 toneladas de Carbono Equivalente que deixam de ser lançados na atmosfera, quando se 
reduz o ciclo de produção do nascimento ao abate, passando de 40 meses para 30 meses.
6.  O efeito potencial de redução de emissão por kg positivo na DP450 é de 0,087 ton CO2eq por cabeça aos 450 dias.
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equilibrando trabalHo, Família e vida Pessoal

 Um estudo conduzido pela IESE Business School e ISE – Educação Executiva que ouviu 
5.500 executivos de alta gerência dos cinco continentes — sendo 300 brasileiros — concluiu que 
os executivos brasileiros estão menos satisfeitos com o equilíbrio entre vida familiar e profissional 
do que os líderes de outros países  (Valor Econômico – 30/11/2011).

 As inúmeras conversas com empresários, executivos, gerentes, nos cursos de liderança e 
na comunidade onde trabalho, têm aguçado a sensação de que a equação trabalho – família – 
vida pessoal é quase insolúvel.

 A exigência das empresas por horas a mais de trabalho, em nome da oportunidade de 
crescimento, ou a busca desesperada por atualização contínua levam o profissional a negligenciar 
outras áreas de sua vida causando grande insatisfação. Sem contar que já foi o tempo que o 
trabalho terminava junto com o final do expediente no escritório. Hoje a tecnologia da informação 
faz com que os profissionais estejam ligados ao trabalho quase o tempo todo.

 Por isso afirmo que malabarismo é a palavra que melhor descreve a luta enfrentada pela 
maioria dos profissionais para equilibrar vida profissional, familiar e pessoal.

 Pense bem na questão: Se o dia tivesse 30 horas isto resolveria o nosso problema?

 Devemos nos perguntar: O que espero da minha vida e da minha carreira? O que é sucesso 
para mim?

 Stephen Covey afirma: “Muitas pessoas fazem sacrifícios extremos para subir a escada do 
sucesso, e quando chegam ao topo descobrem que a escada estava encostada na parede errada”.
Você precisa assumir a responsabilidade de fazer a gestão da sua própria carreira. Essa é uma 
decisão imprescindível para quem deseja equilibrar trabalho – família – vida pessoal.

 Trabalhe duro e com entusiasmo, mas não reduza sua vida ao trabalho.

 A vida é mais do que trabalho. Todos nós precisamos de tempo para a família, os amigos, 
os hobbies, os sonhos e projetos pessoais. Temos que buscar outras alegrias, fora do trabalho.  
Estratégias e histórias reais que nos  ajudarão a ter uma vida mais equilibrada e a lidar de maneira 
construtiva com os dilemas da gestão do tempo.

 O desafio é grande e as eventuais mudanças assustadoras. Mas a jornada é gratificante.

 Afinal de contas, como perguntou Jesus: O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, 
mas perder a vida verdadeira?
 
 Pense nisso!

Elias Neves de Souza
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Cronogramas de Pesagens

 Os dados de cadastro (nascimentos) e pesagens deverão ser enviados pelo Processamento 
on-line no site www.ancp.org.br, sempre que houver atualizações.
 A ANCP não se responsabiliza pela inclusão de dados enviados fora dos prazos definidos 
para a realização da Avaliação Genética.

1º Cronograma 2º Cronograma Como Pesar

31 de JANEIRO
Data limite para envio dos dados

28 de FEVEREIRO
Data limite para envio dos dados

Pesar animais jovens, machos e 
fêmeas, do nascimento até 18 

meses de idade

30 de ABRIL
Data limite para envio dos dados

31 de MAIO
Data limite para envio dos dados

Medir o perímetro escrotal dos 
machos dos 9 até 18 meses de 

idade

31 de JULHO
Data limite para envio dos dados

30 de AGOSTO
Data limite para envio dos dados

Peso da vaca adulta uma vez ao 
ano (Recomendado)

31 de OUTUBRO
Data limite para envio dos dados

30 de NOVEMBRO
Data limite para envio dos dados

Peso ao nascer real  
(Recomendado)
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avaliaÇÃo de CarCaÇa Por ultrassonograFia

 As avaliações de ultrassonografia são realizadas pela AVAL Serviços Tecnológicos para 
manter a mesma metodologia de coleta, permitindo que a ANCP gere DEPs confiáveis para Área 
de Olho de Lombo (AOL) e Acabamento de Carcaça (ACAB).

Idade adotada para coleta

330 a 610 dias

avaliaÇÃo morFológiCa Pelo sistema anCP sam

 Baseado na metodologia desenvolvida pela brasilcomz – Zootecnia Tropical, a ANCP 
gera DEPs para as características morfológicas-funcionais, Estrutura (E), Precocidade (P) e 
Musculosidade (M). 
 A avaliação deve ser realizada por um técnico capacitado pela brasilcomz para correta 
coleta de dados. 
 Com objetivo de simplificar a coleta de dados morfológicos a mesma será realizada apenas 
ao sobreano conforme intervalo de idade abaixo.

bibliograFia

BOLDMAN, K.G.; VAN VLECK, L.D; KRIESE, L.M.; KACHAMN, S. MTDFREML. User’s Guide. Washington: USDA-ARS, 
1995.
Centro Técnico de Avaliação Genética. Software CTAG. Ribeirão Preto: CTAG 2007.
GILMOUR, A.R.; GOGEL B. J.; CULLIS, B.R.;THOMPSON, R.  ASREML User´s  Guide.  Orange: NSW Agriculture, 2009.  
371p.
LÔBO, R.B. Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore. Ribeirão Preto: PMGRN, 2001.
LÔBO, R.B.; REYES,A.; BEZERRA, L.A.F. Avaliação Genética de Touros por Modelo Animal. Relatório de Divulgação 
Interno do PMGRN. Ribeirão Preto: Departamento de Genética da FMRP-USP, 1993. In: PINEDA, N.R. Influência do 
Nelore na Produção de Carne no Brasil. Revista Nelore. São Paulo: DBO Sul Editores Associados Ltda., n.68, p. 3-13, 
2000.
VAN TASSELL, C. P.; VAN VLECK, L. D.; GREGORY, K. E. Bayesian analysis of twinning and ovulation rates using a 
Multiple-Trait Threshold Model and Gibbs Sampling. J. Anim. Sci., v. 76, p.2048-2061, 1998.

Idade adotada para coleta

365 a 610 dias
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assoCiaÇões

Importante
Todas as informações veiculadas pelos nossos patrocinadores são de inteira responsabilidade dos 
mesmos, não cabendo qualquer reclamação à ANCP ou aos autores do Sumário.

Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP)
Rua João Godoy, 463 • Jardim América
CEP: 14020.230 • Ribeirão Preto/SP
Fone: (16) 3877.3260
E-mail: ancp@ancp.org.br • www.ancp.org.br

Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB)
Rua Riachuelo, 231 • 1º Andar
CEP: 01007.906 • São Paulo/SP
Fone: (11) 3293.8900
E-mail: nelore@nelore.org.br • www.nelore.org.br

Associação dos Criadores de Guzerá do Brasil (ACGB)
Praça Vicentino Rodrigues da Cunha, 110 - Bloco 1, 2º andar.
CEP: 38022-330 - Uberaba – MG
Fone: (34) 3336.1995
E-mail: sede@guzera.org.br – www.guzera.org.br

Associação dos Criadores de Brahman do Brasil (ACBB)
Praça Vicentino Rodrigues da Cunha, 110 – São Benedito
CEP: 38022-330 – Uberaba – MG
Fone: (34) 3336.7326
E-mail: brahman@brahman.com.br – www.brahman.com.br

Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã (ABCT)
Pça. Vicentino Rodrigues da Cunha, 110 - Bloco 01 
CEP: 38022-330 - Uberaba - MG
Fone: (34) 3336.2410 
E-mail: presidente@tabapua.org.br - www.tabapua.org.br






