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Fundação
Fundação da Embrapa
Antônio do Nascimento Ferreira Rosa
Enquanto aliviava suas penas relembrando a memorável conquista do tricampeonato mundial de futebol de 1970 a nação brasileira se dedicava a encontrar soluções para os seus graves problemas, à frente deles o êxodo rural.
A recente inauguração da nova capital no Planalto Central e o início
do processo de industrialização do país poderiam explicar, pelo menos
em parte, este preocupante fenômeno social. Ao ser analisado mais
detalhadamente, no entanto, percebia-se a interação de outros fatores,
como a busca por melhores condições de vida, especialmente educação e saúde, a falta de infraestrutura no meio rural e a baixa produtividade da agropecuária. A vida no campo não era fácil.
Mesmo assim, diante de todas estas adversidades, a população mantinha elevadas taxas de crescimento, agravando ainda mais a crise. Em
regiões mais carentes a fome era uma triste realidade. Além de tudo,
os preços do petróleo iniciavam um ciclo de alta que viria a culminar
com a crise mundial de 1973. Era urgente uma tomada de posição que
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garantisse não apenas a segurança alimentar do povo brasileiro, como
também a geração de recursos no mercado externo, de forma a compensar os gastos cada vez maiores com a importação de petróleo e
produtos industrializados.
Foi quando entrou em cena, em 1972, Luiz Fernando Cirne Lima, Ministro
da Agricultura do Governo do Presidente Emílio Garrastazu Médici. Decidido
a mudar este cenário, ele mesmo um produtor rural do estado do Rio Grande do Sul, Cirne Lima constituiu um grupo de trabalho, sob a liderança de
José Irineu Cabral, com a missão de realizar o levantamento de informações
para diagnóstico desta conjuntura. Economista e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, com vivência internacional em virtude de cargos de direção
exercidos no Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas (IICA) e com
boa interlocução junto ao setor agropecuário, tendo sido um dos fundadores da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), Irineu
Cabral possibilitou a realização de ampla consulta junto à rede de extensão
rural e a instituições de pesquisa e ensino, além de órgãos governamentais.
As informações levantadas indicavam que o país dispunha de alguns
programas de fomento já em andamento e com recursos, embora
escassos, supervisionados pela ABCAR e pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento da Pecuária (CONDEPE), para serem aplicados em
infraestrutura, extensão e crédito rural.
No entanto, poucos eram, de fato, os conhecimentos técnicos disponíveis,
de forma a justificar e garantir o retorno destes investimentos. Não havia
tecnologias para pronta aplicação nos sistemas de produção, notadamente
na faixa tropical do território e nem de onde pudessem ser imediatamente importadas ou adaptadas. Como agravante, o Departamento Nacional
de Pesquisa e Experimentação Agrícola (DNPEA), órgão do Ministério da
Agricultura, encontrava-se totalmente dependente dos parcos recursos
públicos, com pessoal técnico desatualizado, desmotivado e submetido a
um regime administrativo arcaico, onde predominava a burocracia.
Fazia-se necessária uma completa reformulação do sistema de pesquisa
agropecuária. Não bastaria a reestruturação do DNPEA ou a criação de
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outro órgão congênere, mas de uma instituição que tivesse autonomia,
agilidade e flexibilidade administrativa, ante a urgência das mudanças a
serem promovidas, em consonância com as diretrizes do I Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado pelo Ministro do Planejamento João
Paulo dos Reis Veloso.
Assim sendo, decidiu-se pela extinção do DNPEA, órgão da administração direta, e criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Agricultura. A Lei de Criação autorizando
o Poder Executivo a instituir a Embrapa (Lei no. 5.851) foi sancionada
pelo Presidente Médici no dia 7 de dezembro de 1972, tendo sido aprovada pelo Congresso Nacional por decurso de prazo.
Para composição da primeira Diretoria Executiva o Ministro Cirne Lima
indicou o nome de José Irineu Cabral, líder do grupo de trabalho para
reforma da pesquisa agropecuária, para o cargo de diretor-presidente.
Como diretores, foram designados: Eliseu Roberto de Andrade Alves,
engenheiro-agrônomo com doutorado em economia rural pela Universidade de Purdue, EUA, com experiência no serviço de extensão rural do
estado de Minas Gerais; Edmundo da Fontoura Gastal, engenheiroagrônomo com mestrado em economia e administração rural, com experiência na extensão rural do Rio Grande do Sul e no IICA; e Roberto
Meirelles de Miranda, pesquisador com doutorado em zootecnia, como
representante dos quadros do extinto DNPEA. Com mandato de quatro
anos, esta diretoria foi empossada em 26 de abril de 1973.
Mesmo com a renúncia do Ministro Cirne Lima ocorrida em maio de
1973, poucos dias depois da posse, a diretoria executiva continuou os
trabalhos de estruturação da empresa, sob a gestão do Ministro José
Francisco Moura Cavalcante, até o final do mandado do Presidente
Médici, em 15 de março de 1974. Neste período, foi dada ênfase à
organização da administração, à contratação de pessoal para liderar a
estruturação da empresa e aos procedimentos para incorporação do
patrimônio do extinto DNPEA pela Embrapa.
Foto: Davi José Bungenstab
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A concepção das mudanças mais profundas com respeito ao modelo
institucional de execução de pesquisa na Embrapa, no entanto, ocorreu
a partir de 1974, após a posse do Presidente Ernesto Geisel, tendo o
engenheiro-agrônomo Alysson Paolinelli à frente do Ministério da Agricultura. Nesta ocasião, a única mudança ocorrida na diretoria executiva
foi a substituição do Dr. Roberto Meirelles pelo Dr. Almiro Blumenshein,
professor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, com
doutorado em genética na Universidade da Carolina do Norte, EUA.
Contando com a participação de renomados especialistas nacionais
e estrangeiros, foram aprofundados os estudos que deram origem à
criação de um modelo institucional de pesquisa inovador, tendo como
base uma abordagem com enfoque de sistemas e visão holística. Este
modelo foi centrado no Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária
que envolvia, sob a liderança da Embrapa, órgãos estaduais e institutos
de pesquisa. O organograma delineado para a execução deste modelo
envolvia, além da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração,
Unidades Centrais, em Brasília, para administração do sistema de pesquisa, Unidades de Recursos, Unidades de Serviços, Representações
Estaduais, Unidades de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual e
Centros Nacionais de Produtos, cuja localização dependeria da vocação
natural da região e da importância socioeconômica do produto para o
país. Nesta época, em 1974, foram criados juridicamente, dentro do
organograma da empresa, os primeiros Centros Nacionais destinados
à pesquisa com trigo, arroz e feijão, gado de leite, recursos genéticos,
seringueira e gado de corte.
Concomitantemente a estas mudanças administrativas e de modelo de
gestão da pesquisa, foi elaborado um ousado programa de pós-graduação, sonho antigo acalentado por um dos ex-diretores do DNPEA, o Dr.
Ady Raul da Silva, fundador da Revista Pesquisa Agropecuária Brasileira. Este programa, liderado pelo diretor Eliseu Alves, deveria ser realizado prioritariamente no exterior, envolvendo o treinamento de 2.000
pesquisadores, alguns egressos dos quadros do DNPEA e a maioria dos
demais a serem selecionados nas melhores universidades do país.
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Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte
Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, Cleber
Oliveira Soares
Alguns anos antes da criação da Embrapa, sucedendo à antiga Inspetoria Regional de Fomento da Produção Animal de Campo Grande, ao sul
do então Estado de Mato Grosso, o Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Oeste (IPEAO) vinculado ao DNPEA dispunha de
duas bases físicas localizadas no município de Terenos, a cerca de 40
km do centro da cidade de Campo Grande: a denominada Fazenda Modelo, com 1.620 ha, e o Campo Experimental de Terenos, com 60 ha.
Para melhor conciliar os trabalhos de administração, o engenheiroagrônomo Renato Garcia Leoni, então chefe do IPEAO, conseguiu, em
1969, junto ao Governador Pedro Pedrossian e ao reitor João Pereira
da Rosa, uma área urbana anexa ao campus da Universidade Estadual
de Mato Grosso, atual Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
onde passou a funcionar o escritório central do IPEAO.
Nos primeiros anos da década de 1970, concomitantemente à
criação da Embrapa, o Ministério do Exército passava por reestruturações com previsão de desativação de muitas de suas antigas
coudelarias. Participando de uma comissão designada pelo Ministério
da Agricultura, o pesquisador Saladino Gonçalves Nunes percorreu,
nesta ocasião, a maioria das Unidades da Federação levantando
informações sobre áreas tanto do Ministério da Agricultura como
do Exército que pudessem servir de sede para o Centro Nacional de
Pesquisa de Gado de Corte (CNPGC), já criado na estrutura organizacional da Embrapa.
Tendo em vista as facilidades já disponíveis no IPEAO e a possibilidade de uso da área da Coudelaria subordinada à Diretoria de Remonta e
Veterinária do Exército, Campo Grande demonstrava grande potencial
para sediar o CNPGC, tendo sido escolhida como sede da Representação Estadual da Embrapa (Deliberação 099/1974, de 18/12/1974), em
detrimento da própria capital do estado, Cuiabá.
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A primeira ideia da administração da Embrapa nesta ocasião, no
entanto, como indica a Ordem de Serviço 001/1975 de 30/01/1975
– despachada por Saladino Nunes, que havia sido nomeado primeiro
Representante da Embrapa no Estado –, era a de aproveitar a estrutura do IPEAO para o estabelecimento de uma Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual, que deveria ser vinculada
ao futuro CNPGC. Para isto, a Representação Estadual da Embrapa
em Campo Grande poderia contar com o escritório na área urbana,
junto a Universidade Estadual, os campos experimentais no município Terenos, totalizando 1.680 ha, com um rebanho de 800 reses,
e uma equipe de 15 pesquisadores em produção animal, remanescentes do IPEAO.
Este plano, por outro lado, acabou cedendo espaço a um arranjo, já almejado anteriormente pela comunidade sul-mato-grossense, em função
dos progressos das negociações entre os Ministérios da Agricultura e
do Exército. Em troca de uma área no centro da cidade do Recife, antiga sede da Inspetoria Regional de Fomento à Produção Animal oferecida pelo Ministério da Agricultura, o Ministério do Exército poderia ceder, à Embrapa, a base física da antiga Coudelaria, em Campo Grande,
com 3.081 ha e, aproximadamente, 6.000 m2 de área construída.
Com a apresentação destes antecedentes e ante a consideração de
outros argumentos, tendo em vista o destaque da região Centro-Oeste
e, em especial, do Estado de Mato Grosso, pela dimensão territorial,
recursos naturais e principal destino das novas ondas de crescimento
da pecuária, a indicação de Campo Grande para sede do CNPGC teve o
apoio incondicional do Presidente da República Ernesto Geisel, vencendo outras concorrentes como Planaltina, GO e Uberaba, MG.
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Assim sendo, por determinação do Ministro da Agricultura Alysson Paolinelli (Portaria no. 548 de 18/08/1975), a Embrapa foi autorizada a instalar
o CNPGC em Campo Grande, na área do Exército, efetivamente transferida para a Embrapa em 29/08/1975, tendo as instalações da Fazenda
Modelo e do Campo Experimental de Terenos como unidades satélites.
Encerrados os trabalhos de levantamento de pessoal e de bens patrimoniais a serem transferidos do IPEAO para o CNPGC – tarefa que coube
à comissão formada pelos servidores João Baptista Esmela Curvo,
Renato Garcia Leoni e Francisco de Arruda –, o engenheiro-agrônomo
José Mendes Barcellos assumiu a Chefia Geral do Centro em agosto
de 1975, sucedendo a Representação Estadual da Embrapa, extinta a
partir de então.
Vindo da Estação Experimental Cinco Cruzes, de Bagé-RS, berço da
raça Ibagé, hoje conhecida por Brangus, tendo prestado serviços na Fazenda Modelo, em Terenos, no então estado de Mato Grosso, em 1953
e 1954, na antiga Inspetoria Regional de Fomento da Produção Animal,
bem como na Unidade da Embrapa em Planaltina, GO, atual Embrapa
Cerrados, e com sua característica austeridade no uso de recursos
e pulso firme na administração, José Mendes Barcellos era a pessoa
certa para esta complexa e importante missão: receber o patrimônio
do IPEAO, adequar a base militar para trabalhos de pesquisa, formar
equipe e implantar o novo Centro.
Foto: Rodrigo Carvalho Alva
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Desta forma, seguindo um amplo projeto de reforma das edificações, o prédio principal do exército – onde hoje se encontra a área
técnico-administrativa – passou a abrigar escritórios para a chefia
geral, chefia técnica e pesquisadores, sala de reuniões, laboratórios
de sanidade, nutrição e solos, biblioteca, cozinha e restaurante.
Localizadas à margem direita do córrego Piraputanga, as antigas
construções e cavalariças foram remodeladas em escritórios para a
chefia de administração, diversos setores e edificações para suporte
da administração: orçamento e finanças e recursos humanos; patrimônio e almoxarifado; galpão para preparo de amostras, instalação
de estufas e acomodação para técnicos agrícolas. Outras edificações
foram transformadas em baias para bovinos, oficinas de manutenção, marcenaria, depósitos de insumos e garagens, sendo aproveitado, na integra, o curral da sede, aos fundos das atuais garagens de
veículos, e o conhecido Curral da Lagoinha, à direita da estrada que
dava acesso à Pedreira São Luiz.
Além destas obras, foram realizados serviços de reformas e construção
de novos currais (Melhoramento e Rochedo), cercas, roçadas, derrubadas com trator de esteira e, inclusive, a machado, preparo de solo e formação de pastagens, estruturas para suprimento de água para animais,
pavimentação das vias de acesso, instalação de centrais de comunicação
e posto de abastecimento de combustível, dentre outros. Foram ainda
adquiridas máquinas agrícolas, veículos, equipamentos e móveis para escritório. Nesta fase inicial de árduo trabalho, o Chefe-Geral José Mendes
Barcellos contou com uma pequena e dedicada equipe, tendo como um
de seus principais colaboradores o pesquisador Ivo Martins Cezar.
Em 1976, a equipe técnica do Centro já contava com 20 pesquisadores
(dez com graduação, nove com mestrado e apenas um com doutorado)
e com quatro consultores estrangeiros.
Em continuidade às ações de pesquisa que já vinham sendo realizadas
na Fazenda Modelo, desenvolveu-se internamente um processo intenso
e participativo de planejamento e implantação de um novo programa de
pesquisa, tendo como base discussões orientadas pelo enfoque de sis-
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temas, adotado pela Embrapa desde a sua criação. Esse trabalho contou
com a participação de experientes consultores externos, destacando-se
os Drs. Filemon Torres, do Instituto Interamericano de Cooperação para
a Agricultura (IICA), e Andrew L. Gardner, da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO. Reforçando esta filosofia
de trabalho com foco no problema e ação multidisciplinar, Dr. Barcellos
frequentemente advertia sua jovem equipe com simples, mas sábias palavras: “A pesquisa deve começar no produtor e terminar no produtor!”
Preparada a infraestrutura básica necessária, a inauguração oficial
do CNPGC foi realizada no dia 28 de abril de 1977. O evento teve
destaque nacional com a participação do Presidente da República
General Ernesto Geisel, do Ministro da Agricultura Alysson Paolinelli,
dos Diretores da Embrapa, de autoridades políticas, dentre as quais os
senadores Rachid Saldanha Derzi e Italívio Coelho, do ex-governador
do Estado Pedro Pedrossian e do prefeito municipal Marcelo Miranda,
além de grande número de representantes da classe produtora.
A partir da fundação em 1977, o grupo de pesquisa foi reforçado com
a chegada dos pesquisadores que se encontravam em cursos de pósgraduação. Ao final de 1979, a equipe técnica era constituída por 37
pesquisadores (três, apenas, com graduação, 30 com mestrado e quatro com doutorado), tendo contado, até este ano, com a contribuição
de cinco consultores externos por período de um a quatro anos e doze
por período inferior a um ano (Anexos I, II, III, IV).
O CNPGC, parte integrante do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que envolvia Centros e Unidades Regionais de Pesquisa
da Embrapa, Empresas Estaduais de Pesquisa e Institutos, passou,
então, a consolidar a sua liderança na pesquisa em gado de corte no
país, pela Coordenação do Programa Nacional de Pesquisa de Gado de
Corte da Embrapa, com a participação de parceiros de praticamente
todo o território nacional. A partir da experiência dos pesquisadores e
à luz dos conhecimentos técnicos até então disponíveis, debatidos em
várias reuniões de programação e discussão de resultados, o CNPGC
passou a elaborar “Pacotes Tecnológicos” e a definir prioridades de
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pesquisa para as diferentes regiões do país. O crescimento do Centro
foi acentuado pela expansão de ações de pesquisa e pelo incremento,
treinamento e amadurecimento de sua equipe técnica.
Paralelamente, houve melhoria substancial da estrutura física. Com a
construção de um novo restaurante, em 1984, o restaurante antigo foi
reformado e adaptado para um auditório mais espaçoso. A antiga sala de
reuniões passou a abrigar novos escritórios. Em 1984, foi também construído o Núcleo de Treinamento em Inseminação Artificial. Mais tarde, em
1987, foram inaugurados o novo Pavilhão de Apoio, as casas de vegetação e o prédio da Sanidade Animal, com novos laboratórios e escritórios.
A partir de 1996, com a entrada em vigor do Manual de Identidade Visual como instrumento de gestão da identidade visual corporativa, aprovado pela Diretoria Executiva da Embrapa, o CNPGG passou a ser identificado pela assinatura síntese “Embrapa Gado de Corte”, ficando o nome
original “Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte” restrito a casos
exigidos por razões legais, protocolares ou por determinações oficiais.
Em 1999, foram entregues aos pesquisadores os quatro blocos destinados aos laboratórios de Entomologia e Fitopatologia; de Biotecnologia
Vegetal, Citogenética e Biologia do Solo; de Nutrição Animal; de Solos
e Nutrição de Plantas.
Novas obras foram planejadas e iniciadas, em 2003, dentre elas, a
Agroescola e o Centro Tecnológico do Couro, finalmente inauguradas
em 2006 e 2009, respectivamente. Para as comemorações de 30 anos
de fundação, em 2007, foram concluídas novas e amplas reformas no
prédio principal, tendo sido também inaugurada a nova guarita na entrada da Unidade, o Centro de Eventos, com hall de entrada, Anfiteatro
Nelore e Sala Marandu com 120 e 40 lugares, respectivamente, além
de banheiros e copa.
Em 2011, foram adquiridas e instaladas a central telefônica híbrida, analógica, digital e VoIP, bem como um sistema de capela de

Foto: Kadijah Suleiman

40 anos da Embrapa Gado de Corte em memória

exaustão de gases para os laboratórios da área de Pesquisa Vegetal. Neste mesmo período, foram feitas diversas reformas envolvendo o posto de combustível da Unidade, ampliação das instalações da área operacional, laboratórios e salas dos pesquisadores
da área de sanidade animal; impermeabilização de reservatórios
de água da área vegetal e do confinamento animal; recapeamento
asfáltico de 3.000 m 2, envolvendo acessos a área de confinamento
animal e entrada da área operacional, dentre outros serviços, tendo
sido aplicados cerca de 1,2 milhão de reais.
Para mais conforto e segurança aos trabalhadores e frequentadores
da Embrapa Gado de Corte foram entregues, em 2012, as passarelas
ligando o restaurante ao prédio principal da administração e ao setor
de apoio operacional. Reformou-se, ainda, a sinalização de toda a rede
viária asfaltada da Unidade. Além disto, foram construídos banheiros
para a área de confinamento animal e uma casa de vegetação de 158
m². O total investido em obras concluídas em 2012 foi de cerca de
590 mil reais.
Em 2013, os maiores esforços em melhoria de infraestrutura foram
feitos na construção da rede de esgotos e na rede hidráulica na
sede da Unidade, incluindo a reforma de três tanques tipo “australiano” do Setor de Campos Experimentais para o suprimento de
água aos bovinos. Para melhoria de fornecimento e também para
economia de energia elétrica, foi feita a substituição completa do
Trafo da Área Vegetal, com aumento de carga elétrica de 150 para
225 kVA; substituição de cabos da rede elétrica, aquisição de postes e instalação de rede para iluminação do Prédio da Área Vegetal
e aquisição e instalação de 26 novos aparelhos de ar condicionado, tipo Split, em salas de pesquisadores, analistas e assistentes
da área administrativa. Ainda neste ano foi feita a montagem de
casa telada para suporte aos trabalhos de melhoramento genético
vegetal, numa área total de 247 m 2. O total de recursos investidos
em melhoria de infraestrutura no ano de 2013 foi de 1,172 milhão
de reais.
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Novas obras civis foram entregues em 2014, com destaques para
cinco novos imóveis residenciais funcionais, refeitório e vestiário para
funcionários terceirizados, copa e depósito em alvenaria para o Retiro Rochedo. Com respeito à infraestrutura registrou-se, neste ano, a
construção de mais 1.200 m de rede hidráulica para suporte de experimentos de pastejo. Foi feita, ainda, a reforma de outros dois tanques
tipo “australiano” e de quatro cata-ventos para melhoria do sistema de
abastecimento de água da Unidade. Com relação ao fornecimento e
economia de energia elétrica citam-se a substituição do Trafo de Energia envolvendo casas de vegetação e laboratório de processamento de
amostras forrageiras e a substituição de nobreaks e condicionadores de
ar condicionado da sala de servidores. O total de recursos aplicados na
melhoria de infraestrutura em 2014 foi de cerca de 950 mil reais.
Em 2015, foram reconstruídos seis imóveis residenciais funcionais
na Fazenda Modelo, município de Terenos, e também concluídas as
obras relativas à reforma e ampliação do Laboratório de Segurança NB2, NB3 e NBA3 da Área de Sanidade Animal. No total, foram
investidos, em 2015, quinhentos e cinquenta e quatro mil reais. Com
referência ao Laboratório de Segurança, oficialmente inaugurado em
2017, as obras tiveram início em 2008, tendo sido investidos, desde
então, cerca de 3,7 milhões de reais.
Outras obras relevantes foram concluídas em 2016. Destacam-se, neste ano, a entrega do novo galpão para o Almoxarifado, a
reforma de telhados dos laboratórios de Sementes, LPAF e Apoio;
recapeamento de asfalto da área operacional, construção de 3,5
mil metros de rede hidráulica e de tanque para 10 mil litros de
água para o Retiro Rochedo. Com relação a aspectos de segurança,
destacam-se a elaboração e aprovação do Projeto de Segurança
Contra Incêndio e Pânico para a sede da Embrapa Gado de Corte,
conforme exigência da lei estadual 4335/13, e a construção de
alambrados em volta dos prédios das áreas Animal, Vegetal, Diretiva, Técnica e Operacional. Neste ano foram investidos em infraestrutura cerca de 1,4 milhão de reais.
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Ainda em 2016, a Embrapa Gado de Corte implantou a Central de
Prova de Avaliação e Desempenho – PAD, na área de confinamento
da sede da Unidade, contando com o apoio do Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT-MS),
e de doze criadores participantes do Programa Geneplus-Embrapa.
Com investimentos totais de cerca de 1,5 milhão de reais, esta
Central é equipada com cochos e balanças eletrônicas que possibilitam o registro automático do consumo individual de alimento e do
peso corporal dos animais, importantes subsídios para os programas de melhoramento genético e nutrição animal. Com captação
remota e instantânea dos dados, é possível avaliar nesta central de
provas até 900 animais ao ano, em três baterias de teste.
O complexo da infraestrutura da Embrapa Gado de Corte evoluiu
nos últimos anos em 68% passando de 20.752,79 m2 em 2011
para 34.817,99 m2 até o final de 2016 (Figura 1). Conta com área
técnica-administrativa, área operacional, biblioteca, currais, mangueiro digital, confinamentos, baias coletivas e individuais, área
de isolamento, casas de vegetação, casas teladas, laboratórios de
qualidade de carne, complexo de laboratórios para pesquisa vegetal
e animal, complexo de laboratórios de biossegurança nível 2, 3 e
3Ag, vitrine de tecnologias permanente no campo, para a DINAPEC
– Dinâmica Pecuária que vem sendo realizada, anualmente, desde
2005 e Agroescola.
Estas e outras estruturas físicas contribuem para o desenvolvimento de
ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I, e de Transferência de Tecnologia - TT nas grandes áreas de produção animal, produção
vegetal e sistemas de produção aplicados à cadeia produtiva da carne.
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Figura 1. Evolução do Complexo de Infraestrutura da Embrapa Gado de Corte.

Iniciadas em novembro de 2014, encontram-se praticamente terminadas, embora em situação sub judice, as obras de construção do bloco
de salas para pesquisadores da área vegetal e da reforma do bloco de
laboratórios de biotecnologia vegetal e microbiologia dos solos, na qual
foram investidos cerca de 930 mil reais.
Por outro lado, em parceria com o SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e a CNA - Confederação Nacional da Agricultura, encontram-se
em pleno andamento as obras para construção do Centro de Excelência em
Educação Profissional e Assistência Técnica Rural em Bovinocultura de Corte.
Desde 2012, a direção da Unidade criou a Unidade de Garantia de
Qualidade (UGQ), implantando-se o Sistema Integrado de Gestão
(SIG) com seis módulos temáticos: Documentação, Recursos Humanos, Infraestrutura, Equipamentos, Campos Experimentais e Gerenciamento de Resíduos que muito tem contribuído para a qualidade
da gestão da Unidade. Além disto, desde 2013, a Embrapa Gado
de Corte aderiu ao Programa de Excelência em Gestão da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação
- ABIPTI, com o alcance de significativo aumento da qualidade nos
processos gerenciais e técnicos da Unidade.
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Nestes seus quarenta anos, a Embrapa Gado de Corte conta com um
quadro de pessoal envolvendo 232 empregados, sendo 57 pesquisadores, além de 241 bolsistas e estagiários e 34 empregados terceirizados.
Em suas duas bases físicas, sede, com 3.081 ha, e Fazenda Modelo,
com 1.612 ha, encontram-se 2.807 bovinos, 378 ovinos e 98 equinos.

Contextualização da pecuária à época da criação da
Embrapa
Antônio do Nascimento Ferreira Rosa
Até início dos anos de 1970, com exceção da região sul, onde eram
criadas raças taurinas de origem europeia, a maioria do rebanho bovino
brasileiro era constituída por mestiços zebuínos, originários da Índia, e
destes com os biótipos denominados “crioulos” - animais remanescentes do período colonial. Dentre estes podem ser citados o Curraleiro,
formado no nordeste e vale do Rio São Francisco, de onde desceu para
os cerrados de Minas e Goiás; as raças Junqueira, Franqueira, Mocha
Nacional e Caracu, na região sudeste, em especial nos estados de São
Paulo, Minas e Goiás; o Lajeano, no sul do país, rapidamente absorvido
por raças britânicas; e o Pantaneiro, nos pantanais mato-grossenses.
Embora adaptados às diferentes regiões, animais crioulos e mestiços
com os zebuínos, no entanto, apresentavam baixa produtividade.
O zebu, especialmente, da raça Nelore, cuja principal importação havia sido feita em princípios da década de 1960, apenas iniciava a sua
expansão pelo Sudeste e Centro-Oeste do país, a partir de Uberaba, no
Triângulo Mineiro.
Os trabalhos de melhoramento genético se restringiam, praticamente,
à coleta de dados de genealogia. As provas zootécnicas Controle de
Desenvolvimento Ponderal – CDP; Provas de Ganho de Peso – PGP; e
Testes de Progênie – TP, que haviam sido implantadas em 1968, foram
reorganizadas, em 1977, no Programa Nacional de Melhoramento Zootécnico – PRONAMEZO, sob a coordenação do Departamento Nacional
de Produção Animal, vinculado à Divisão para Animais de Grande Porte
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do Ministério da Agricultura e Abastecimento. Dentre os projetos para
a pecuária de corte componentes deste Programa citam-se: PROMEBO
– Projeto de melhoramento de bovinos de carne de origem europeia;
PROZEBU – Projeto de melhoramento genético da zebuinocultura;
PRONOVILHO – Projeto de fomento do novilho precoce; PROCRUZA
– Projeto de cruzamentos dirigidos; e PROTHESTE – Projeto de teste de saúde hereditária com a execução delegada, respectivamente,
aos seguintes órgãos: Associação Nacional de Criadores Herd – Book
“Collares”, sediada em Pelotas, RS; Associação Brasileira dos Criadores
de Zebu, em Uberaba, MG; Associação Brasileira do Novilho Precoce
e Associação Brasileira de Criadores, com sedes em São Paulo, SP; e
Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, de Belo Horizonte, MG.
Estando recentemente implantados, no entanto, poucos eram os resultados práticos destes projetos. Em sua grande maioria, os animais continuavam a ser selecionados, exclusivamente, pela análise de características raciais, de biótipo e por resultados fenotípicos de desempenho,
além das avaliações de julgamento realizadas em pistas de exposições
agropecuárias. A reprodução era feita por monta natural, em sistemas
extensivos de criação, e a inseminação artificial, comercialmente, apenas dava os seus primeiros passos. Observa-se que, em 1975, haviam
sido coletadas apenas 660 mil doses de sêmen, tendo sido fecundadas
por inseminação 243.750 matrizes.
Por outro lado, com exceção de algumas regiões do Sul, Sudeste e de
pequena parte ao sul do Centro-Oeste brasileiro, com solos mais férteis
do bioma Mata Atlântica, a maioria do território, especialmente nos cerrados do Brasil Central, era constituída por solos ácidos e de baixa fertilidade. Nestas condições, predominavam as pastagens nativas, muito
pobres do ponto de vista nutricional. Enquanto nos campos nativos do
Pantanal bastavam três a quatro hectares para uma rês adulta – capacidade de suporte que perdura até os dias atuais –, nos cerrados eram
necessários 10 a 12 hectares.
Nas áreas mais férteis, a despeito das dificuldades de estabelecimento,
envolvendo derrubada e falta de estradas para escoamento da madeira,
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já se dispunham de pastagens naturalizadas formadas por capins tais
como jaraguá, gordura e colonião, com boa produção no verão, mas
que praticamente desapareciam no período seco do ano, de maio a
setembro.
Nesse contexto, com rebanhos pouco especializados e, principalmente,
por falta de condições adequadas de criação, verificavam-se baixas taxas de natalidade (40 a 50%), elevados níveis de mortalidade em todas
as categorias, especialmente bezerros, e elevada idade à primeira cria
(3,5 a 4,5 anos). Além disso, os animais destinados a recria e engorda
enfrentavam o pernicioso ciclo conhecido popularmente como “boi-sanfona”. Os animais ganhavam peso no período das águas, mas com a
falta de alimento adequado no período da seca seguinte, perdiam parte
do ganho anterior e só conseguiam apresentar condições adequadas
para abate aos quatro, cinco ou até seis anos de idade, com apenas 14
a 15 arrobas de carcaça e atingindo-se um desfrute de apenas 12%.
Desta forma, a baixa produtividade do rebanho não permitia ao país
atender sequer à sua própria demanda. Além de importar carne, o Brasil
ainda adotava uma política de estoques reguladores, com carne congelada, para evitar colapso de abastecimento.
A escassez de pastagens e a subnutrição dos animais durante o período de seca, problema de natureza complexa e demandando várias áreas
do conhecimento para a sua solução, foram sem dúvida os desafios
mais difíceis e urgentes enfrentados pela recém-fundada Embrapa Gado
de Corte.
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Principais conquistas da pesquisa
Produção Vegetal
Cacilda Borges do Valle, Liana Jank, Valéria Pacheco Batista Euclides,
Denise Baptaglin Montagner, Manuel Cláudio Mota Macedo
Os pesquisadores da área de produção vegetal, sobretudo no desenvolvimento de pastagens, agrônomos, a maioria já com mestrado e
doutorado em fitotecnia, fertilidade dos solos, entomologia e manejo
de pastagens, iniciaram os seus trabalhos com as forrageiras disponíveis comercialmente na época, tais como: Setaria, cultivar Kazungula; Panicum maximum, cultivares Green panic e colonião; Brachiaria
decumbens, cultivares IPEAN e australiana; B. ruziziensis e várias
leguminosas, como siratro, soja perene, calopogônio e centrosema. O
grande gargalo era a produção forrageira na época seca, a fim de se
evitar a perda em peso dos animais sob pastejo nestes meses após
um ganho satisfatório na época de chuvas.
A forte influência das escolas australiana e norte-americana em
formar pastagens consorciadas de gramíneas com leguminosas estimulou inúmeras tentativas do grupo em seguir essa linha, mas sem
sucesso, pois estas leguminosas não competiam bem com as gramíneas africanas e, sobretudo, não apresentavam persistência.
Outro trabalho pioneiro foi o chamado “Feno-em-Pé”, no qual as
parcelas de gramíneas e leguminosas eram uniformizadas e depois
vedadas em janeiro, fevereiro ou em março, quando ainda se observa
grande crescimento das plantas, e depois avaliadas a partir de junho
até agosto, quando faltava pasto. Os resultados demonstraram que as
braquiárias, setária e green panic se prestavam a esse fim. As leguminosas, porém, não toleravam este manejo. Mesmo assim, no início da
década de 1980, investiu-se no melhoramento e desenvolvimento de
cultivares de Centrosema. Apesar da seleção de cinco acessos promissores, o trabalho foi descontinuado por problemas de produção de
sementes e persistência. Logo após, foi lançado pela Embrapa Gado
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de Corte, um acesso de Calopogônio que mostrou alta capacidade de
consorciação com as braquiárias. Este acesso foi largamente utilizado
pelos pecuaristas.
Em pastagens nativas, uma das primeiras tentativas foi a introdução de
leguminosas em linhas ou em faixas, visando melhorar a qualidade da
forragem e o consumo por bovinos, embora sem resultados de impacto
significativo. Naquela época, havia falta de opções forrageiras o que
estimulou a criação de um projeto de grande abrangência, envolvendo
18 instituições e 23 subprojetos. Nele, foram estudadas 12 forrageiras
para atendimento de demandas de todos os biomas brasileiros, desde
Atriplex e palma para o semiárido, até aveia, para a região subtropical
brasileira, passando pelas gramíneas de grande adaptação aos cerrados, como Brachiaria, Andropogon e Panicum envolvendo apenas acessos que haviam sido introduzidos no Brasil, até então.
A partir de 1982, uma grande coleção de Panicum maximum, com 426
acessos e várias plantas sexuais, foi importada da África por meio de
um convênio firmado entre a Embrapa e a organização francesa IRD,
naquela época denominada ORSTOM. Pesquisadores dessa instituição
(D. Combes e J. Pernés, 1970) haviam realizado viagens de coleta em
1967 e 1969 no Quênia e Tanzania a fim de reunir uma coleção de
germoplasma desta espécie na Costa do Marfim. Junto com a coleção,
veio o consultor francês Yves Hervé Savidan, reponsável pelo melhoramento de P. maximum na África e sob sua orientação o conceito de
desenvolvimento de cultivares foi totalmente revisto. Não mais se fez
campos de introdução com uma ou duas cultivares de várias espécies
forrageiras e o modus operandi passou a ser o investimento em grandes coleções de germoplasma representativas da espécie ou gênero em
questão, envolvendo uma equipe multidisciplinar e em várias instituições pelo Brasil.
As primeiras cultivares oriundas dos trabalhos com a coleção africana
de P. maximum, foram lançadas a partir de 1990. Citam-se neste caso,
a cultivar Tanzânia, fazendo um extraordinário sucesso na engorda de
bovinos a pasto; a cultivar Mombaça, lançada em 1993, até hoje muito
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utilizada com o mesmo fim que a Tanzânia; e, em seguida, o Massai,
liberado em 2001, menos produtivo, mas com melhor cobertura do solo
e melhor adaptação a condições de baixa fertilidade. As duas primeiras
cultivares acima citadas contribuíram para um incremento na produtividade animal em comparação à tradicional cultivar Colonião, de no
mínimo 30%, devido à maior produção e porcentagem de folhas, além
da menor estacionalidade de produção durante o ano e menor exigência
em fertilidade do solo. Estas duas cultivares responderam por 62% do
balanço social da Embrapa a partir de 2004. Somadas a contribuição
da cultivar Marandu, de Brachiaria brizantha, a contribuição destas forrageiras correspondeu a 90% do balanço social de toda a Empresa em
2004, considerando-se os incrementos na produtividade animal.
A Brachiaria brizantha cultivar Marandu lançada em 1984, portanto
anterior à chegada da coleção de braquiárias em 1986, constituiu,
pelo menos até o momento, na maior história de sucesso da forragicultura mundial. Trabalhada conjuntamente pelas Unidades da Embrapa Gado de Corte e Cerrados, como alternativa para a monocultura
de B. decumbens que havia sido formada pelo incentivo de programas
governamentais do final da década de 1960 e início de 1970, como
PROPASTO e CONDEPE, a cultivar Marandu, da espécie Brachiaria
brizantha, responde até hoje por aproximadamente 35% das sementes de forrageiras comercializadas no Brasil, ocupando de 70 a 80
milhões de hectares de pastagens.
A segunda grande coleção trabalhada pela equipe a partir de 1988 foi
a de Brachiaria, tendo sido envolvidas 13 diferentes espécies e cerca
de 450 acessos. A coleção de germoplasma de Brachiaria foi formada
a partir de viagens de coleta realizadas na África oriental, pelo pesquisador Gehard Keller-Grein, entre 1984 e 1985, sob a coordenação e
patrocínio do CIAT- Centro Internacional de Agricultura Tropical, com
sede na Colômbia e instituições africanas locais. Essas duas coleções
de germoplasma vegetal (gêneros Brachiaria e Panicum) vem sendo
mantidas pela Embrapa Gado de Corte desde sua importação e constituem um patrimônio de valor inestimável para o país.
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A partir da experiência com Panicum maximum, a coleção de braquiárias foi extensamente avaliada tendo produzido o lançamento de
cultivares que por suas características próprias, vem proporcionando
importantes alternativas para os mais diversos sistemas de produção
de gado de corte. Registram-se, nesta linha de trabalho, o lançamento da cultivar (cv.) Xaraés, em 2003; da BRS Piatã, em 2007,
sendo esta a primeira cultivar de forrageira tropical protegida pela
Embrapa; seguida da BRS Paiaguás, também protegida e liberada em
2013, todas essas cultivares de B. brizantha. A cv. Xaraés contribuiu por sua maior capacidade de suporte e ganho de peso por área,
enquanto a BRS Piatã proporciona maior ganho animal individual no
período seco, comparadas à cv. Marandu. A BRS Paiaguás constitui
uma alternativa para melhor cobertura do solo e desempenho animal na seca, apesar de ser suscetível à cigarrinhas-das-pastagens,
prestando-se também para uso em sistemas integrados de lavourapecuária. Uma B. humidicola foi também protegida e liberada em
2012, a cv. BRS Tupi, trazendo mais valor nutritivo, consequentemente maior produtividade animal no período seco, além de maior
rapidez na formação da pastagem.
O Estilosantes Campo Grande, liberado em 2000, foi o primeiro caso
de sucesso com leguminosa forrageira tropical e impactou positivamente a produção animal em solos arenosos do Brasil Central. Além do
aumento na produtividade animal nos pastos consorciados, a leguminosa contribuiu e contribui até hoje na preservação e aumento da matéria
orgânica no solo.
O sucesso das cultivares produzidas pela Embrapa Gado de Corte
consolidou a liderança da equipe em forrageiras tropicais no Brasil e no
exterior, assegurando a participação da equipe em projetos nacionais e
internacionais, como o de estudo da apomixia junto à União Europeia
e constante convite e participação em Congressos Internacionais com
palestras e cursos.
A partir de esforço continuado dos pesquisadores da Embrapa, especialmente Fancisco Dubbern de Souza, desde 2002, o setor sementeiro
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se organizou em associações como a UNIPASTO - Associação para o
Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras Tropicais, e a Sulpasto - Associação Sul-Brasileira de Fomento à Pesquisa de Forrageiras, para forrageiras temperadas. Tendo em vista interesses comuns,
UNIPASTO e Embrapa vêm mantendo parceria público-privada que já
conta com 15 anos de duração. Além de aportar, anualmente, preciosos recursos para suporte das pesquisas, a UNIPASTO se converte
neste trabalho cooperativo em um importante agente de transferência
de tecnologia ao setor produtivo trazendo, ainda, de volta, aos pesquisadores, as demandas por novas tecnologias e cultivares com características específicas.
Os trabalhos de melhoramento genético propriamente dito, envolvendo cruzamentos intra e interespecíficos, foram iniciados no final da
década de 1980 e princípio da década de 1990 e ganharam grande
impulso com a contratação de dois novos melhoristas a partir de
2011. Híbridos promissores foram obtidos desde então, em Panicum
e Brachiaria, e alguns já estão ou estarão disponíveis em 2017. Cruzamentos inéditos no mundo envolvendo B. humidicola, desde 2005,
e B. decumbens, desde 2009, puderam finalmente ser realizados viabilizando o melhoramento dessas importantes espécies de capins para
a pecuária tropical.
Vários híbridos já se encontram em avaliações sob cortes com excelentes perspectivas de geração de novas cultivares. O primeiro híbrido de
braquiária, cv. RB331 BRS Ipyporã, resultante de um cruzamento entre
B. ruziziensis e B. brizantha a ser lançado em 2017, mostrou-se resistente não apenas às cigarrinhas-das-pastagens como também à cigarrinha da cana-de-açúcar do gênero Mahanarva. Além disso, apresenta
excelente valor nutritivo prestando-se para uso por categorias animais
mais exigentes como bezerros desmamados, vacas em terço final de
gestação e em lactação.
A partir, ainda, do germoplasma de P. maximum, foi lançada em 2014
em parceria com a UNIPASTO, a cv. BRS Zuri de alta produtividade,
com alto grau de resistência ao fungo foliar Bipolaris maydis. Em 2015,
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foi lançado o primeiro híbrido, a cultivar de porte baixo BRS Tamani,
obtido a partir do cruzamento de dois acessos selecionados. Este híbrido apresenta alta qualidade e excelente apelo visual. Em 2017, durante
a Dinapec, foi lançado o segundo híbrido, cv. BRS Quênia, que une
qualidade, produtividade e maior facilidade de manejo.
Nestes programas, estão sendo adotadas técnicas modernas de biotecnologia, citogenética, proteômica e genômica na expectativa de
acelerar a obtenção de novas cultivares, em sintonia com as demandas dos sistemas produtivos de diferentes regiões de produção de
gado de corte. Destacam-se, neste caso, as pesquisas para determinação de marcador molecular associado à apomixia em progênies de
B. humidicola e P. maximum, uso de marcadores para identificação
de híbridos e caracterização de cultivares, bem como para a identificação de genes associados à tolerância de forrageiras ao alumínio
tóxico no solo, às cigarrinhas-das-pastagens, ao fungo B. maydis e à
seca.
Nos últimos anos, a correta recomendação do manejo dos animais nas
pastagens também evoluiu, com recomendações exclusivas para cada
cultivar, de acordo com a quantidade de luz que as folhas interceptam. O simples fato de haver disponibilidade de novas forrageiras
não assegura uma maior eficiência de produção animal em pasto. A
substituição, pura e simples, de uma espécie ou cultivar forrageira por
outra, mesmo se estas forem consideradas plantas melhoradas, só se
justifica se o manejo da pastagem for o recomendado para cada caso,
uma vez que este exerce influência muito maior na produção e na
qualidade da forragem do que a espécie forrageira utilizada. O modelo
proposto para plantas de clima temperado foi adaptado para plantas
tropicais considerando que os recursos tróficos disponibilizados pelo
meio (CO2, N, água, radiação solar e temperatura) ou por práticas de
manejo (irrigação e/ou fertilização) alteram as características morfogênicas do pasto as quais, por sua vez, alteram as características estruturais, condicionando assim a taxa de lotação e o comportamento
ingestivo dos animais. Esse novo modelo passou a ser utilizado como
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referência para o planejamento de pesquisas com plantas forrageiras
tropicais na Embrapa Gado de Corte na última década, envolvendo
estudos sobre a morfogênese, a ecofisiologia das plantas forrageiras e
a ecologia do pastejo visando à recomendação de práticas de manejo
sustentáveis.
À luz dos conhecimentos adquiridos ao longo dos últimos anos, foram
definidos os limites de altura do dossel dentro dos quais os pastos
podem ser usados de forma mais eficiente, considerando-se a planta, o
animal e o solo, para as cultivares mais utilizadas até então.
O monitoramento da altura do pasto é a maneira mais fácil para se
equilibrar o acúmulo de forragem e o seu consumo pelos animais. Para
cada capim, existe uma amplitude de condições de pasto específica
para que as metas de produção animal possam ser alcançadas. Nesse
contexto, avaliações da dinâmica do acúmulo de forragem durante o
período de descanso dos pastos, sob pastejo intermitente, revelaram
que, independentemente da gramínea, a partir de 95% de interceptação
de luz (IL) pelo dossel há redução na taxa de acúmulo de forragem e
comprometimento da estrutura do pasto, uma vez que há aumento das
massas de colmo e de material senescente, portanto prorrogar o período de descanso além desse ponto não é uma prática recomendada.
Os ensaios sob pastejo indicaram que o manejo ideal é iniciar o pastejo
quando o dossel intercepta 95% da luz incidente, o que correspondeu
a uma altura específica para cada cultivar. A altura do pasto na retirada
dos animais dos piquetes deverá ser a metade da altura de entrada. O
correto manejo das pastagens vem contribuindo sem dúvidas, para uma
maior sustentabilidade do sistema de produção e um menor risco de
degradação das pastagens.
Trabalhos de recuperação de áreas degradadas, bem como de integração lavoura-pecuária e, mais recentemente, lavoura-pecuáriafloresta, também fazem parte do portfólio de sucessos da Embrapa
Gado de Corte, com expressiva contribuição do Grupo de Produção
Vegetal.
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O estudo mais longevo nesta linha durou 16 anos (1993-2009), com a
participação do JIRCAS (Japanese International Research Center for Agricultural Sciences) por cinco anos. Além de grande aporte na melhoria da
infraestrutura de laboratórios da unidade, esses trabalhos resultaram em
importantes contribuições ao setor produtivo na forma de tecnologias que
utilizam o sistema de plantio direto, indicações de manejo de cultivos em
rotação, seus efeitos no controle de pragas, doenças e ervas daninhas.
Foram obtidas informações básicas sobre a dinâmica do acúmulo de carbono no solo, compactação e fertilidade do solo, rentabilidade das lavouras e ganho de peso animal. Ficou demonstrado o importante papel das
lavouras na melhoria da fertilidade do solo e na amortização dos custos
pela venda de grãos, assim como no papel melhorador das propriedades
físicas do solo pelas pastagens. Esse sinergismo de ações, que ocorrem
na mesma área, provou que o sistema integrado de produção é bastante
eficiente não só do ponto vista econômico e agronômico, como também
ambiental. O uso racional de insumos e a melhor produtividade alcançada,
na mesma área, são responsáveis diretos pela diminuição na emissão de
gases do efeito estufa por unidade de produto por área cultivada. Esses trabalhos serviram de embasamento técnico para o estabelecimento
do Programa de Recuperação de Pastagens Degradadas, com recursos
especiais do Fundo Constitucional Centro-Oeste, assim como do Programa ABC, de Agricultura de Baixo Carbono. Mais informações sobre estes
sistemas e programas, se encontram no capitulo referente a Sistemas de
Produção e cadeias produtivas, a partir da página 94.
Em sequência ao estudo de sistemas integrados de lavoura-pecuária,
em 2009, foi adicionado ao mesmo o componente arbóreo, com vistas
a avaliar a produtividade conjunta dos componentes: carne, grãos, forragem e madeira, além de determinar a dinâmica da qualidade do solo:
química, física e biológica. Os teores de carbono no solo estão sendo
monitorados nos sistemas ILP e ILPF em comparação com a pastagem degradada, pastagem de uso extensivo e intensivo, com manejos
adequados, tendo a vegetação natural de cerrado e bosque de eucalipto como referências. Pesquisas sobre o monitoramento do clima e do
microclima nos sistemas de ILPF também estão sendo estudados.
Foto: Rodrigo Carvalho Alva
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Outras linhas de atuação incluem o aprimoramento de sistemas de
recomendação de correção da acidez, adubação de implantação e manutenção das pastagens, novas alternativas de fontes de fertilização;
fixação biológica de nitrogênio e microrganismos promotores de crescimento em gramíneas.
Atualmente, as pesquisas na área de pastagens seguem em busca da
produção de forrageiras de alta produção, resistentes a doenças e pragas e com boa produção de sementes, mas que também apresentem
rápida taxa de passagem pelo rúmen para menor emissão de metano,
maior eficiência na utilização de fertilizantes, que inibam a nitrificação,
para menores perdas de N para a atmosfera, que ofereçam menor competividade as lavouras em sistemas de integração lavoura-pecuária, e
que apresentem condições mais favoráveis para o manejo da aplicação
de herbicidas. Tendo em vista os novos desafios devido às mudanças
climáticas, vêm sendo também realizadas pesquisas de novas cultivares, espécies e variedades que possam suportar extremos de temperatura e estresses hídricos pelo excesso ou falta de água.

Foto: Rodrigo Carvalho Alva
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Produção Animal
Nutrição
Sérgio Raposo de Medeiros, Rodrigo da Costa Gomes
Todo ser vivo é o que come. Trata-se de um fato tão básico que dispensaria maiores comentários acerca do papel fundamental da nutrição na
produção animal. Nada melhor, contudo, do que a realidade em que se
inseria a Embrapa Gado de Corte à época da sua fundação para ilustrar a
importância da nutrição para a boa produção de bovinos de corte. O cenário era de aguda subnutrição dos rebanhos aqui existentes, mostrando
exemplarmente as consequências das deficiências nutricionais, situação
que predispunha às doenças e fazia infrutífera a tentativa de melhoria na
produção, exclusivamente, por uso de melhor genética animal.
Dada às circunstâncias naturais do ambiente e ao fato da pecuária ser
realizada eminentemente apenas com o pastejo sobre terras de baixa
fertilidade natural, fatalmente o primeiro gargalo a ser trabalhado pelos
jovens pesquisadores contratados seria estabelecer as bases para a
suplementação mineral. Sem surpresa, a equipe inicial foi formada por
especialistas em nutrição mineral, em avaliação de pastagens e de alimentos e no manejo da alimentação.
Assumindo seu mandato de Centro Nacional de Pesquisa, foi desprendido um enorme esforço para cobrir o Brasil de Norte ao Sul. Experimentos foram estabelecidos em vários estados: Pará, Roraima, Rondônia,
Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, e Rio Grande
do Sul. Particularmente no Mato Grosso do Sul, foram realizados experimentos nos municípios de Aquidauana, Miranda, Rio Brilhante, Camapuã e Chapadão do Sul. Não bastasse a extensa cobertura do território
nacional, o trabalho acabou atravessando fronteiras e, até no Paraguai
e na Bolívia, foram realizados experimentos.
Esse grande volume de dados foi analisado de maneira a compreender melhor a complexidade das relações animal-solo-planta em nossas
condições. Isso foi fundamental para que fórmulas específicas para as
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diferentes regiões de produção e categorias de animais nos rebanhos
fossem desenvolvidas, trazendo um grande avanço para produção de
carne brasileira. Liderando esta equipe, o pesquisador Júlio César de
Sousa tornou-se o primeiro pesquisador da Embrapa Gado de Corte a
ser condecorado com o Prêmio Frederico de Menezes Veiga, em 1984.
Simultaneamente, pesquisas para determinação do valor alimentar
das pastagens nativas e, posteriormente, das coleções de gramíneas
incluídas no programa de melhoramento genético de forrageiras do
CNPGC (Figura 2), foram desenvolvidas. Esses trabalhos, por incluírem
resultados de desempenho animal, foram fundamentais para geração de
informações que permitiram a melhoria do manejo das pastagens e do
rebanho em bases técnicas.

Figura 2. Um dos primeiros comunicados técnicos com informações sobre o valor nutritivo das pastagens disponíveis, informação fundamental para sua suplementação.

Para ampliar as opções de alimentos para a produção de carne foram iniciados trabalhos visando o aproveitamento de subprodutos da agricultura como
suplementos para os animais nas pastagens, associados ao uso estratégico
de pastagens cultivadas para as diferentes categorias do rebanho.
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Foto: Josimar Lima do Nascimento
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Destacam-se, nesta linha de trabalho, os estudos com rama de mandioca,
palha de arroz in natura ou tratada, resíduos da pré-limpeza de grãos de
soja, usados isoladamente e em associação nas rações para a engorda
em confinamento, e o manejo estratégico da Brachiaria decumbens e da
Setaria sphacelata. Estas alternativas, aplicadas tanto em rebanho de cria
(novilhas em recria e vacas primíparas) durante a estação seca, quanto
em animais de engorda, durante a estação chuvosa do ano, propiciaram
resultados que contribuíram decisivamente para a estruturação de propostas de sistemas de produção. Os índices zootécnicos proporcionados
nestes sistemas experimentais superavam em larga escala aqueles verificados nos sistemas tradicionais de produção de gado de corte.
Técnicas e alternativas de conservação de forragens na forma de feno
e silagem e uso dos subprodutos da crescente indústria da cana-deaçúcar e da ureia nas dietas também mereceram a atenção dos pesquisadores.
Atuando integradamente com outras áreas de pesquisa além de pastagens, como genética animal e economia, aos poucos a equipe de
nutrição foi ampliando seu escopo. Técnicas de misturas múltiplas para
suplementação de bovinos em pastagens e de engorda em confinamento passaram a proporcionar elevados impactos na produtividade dos rebanhos, na qualidade da carne e na rentabilidade, constituindo suporte
indispensável para programas especiais como de produção de novilho
precoce, integração lavoura-pecuária e sistemas agrossilvipastoris.
Tendo cumprido o roteiro de auxiliar, junto com as Universidades e
outros órgãos de pesquisa, a construir as bases da alimentação para a
moderna bovinocultura de corte no Século XX, a área da nutrição da
Embrapa Gado de Corte entrou no novo século com renovados desafios, em especial incorporar o conceito da sustentabilidade, exigência
dos novos tempos. Assim, além de produzir carne para garantir uma
boa alimentação, a pecuária do Século XXI deve ser capaz de perdurar
no tempo, sem degradar o ambiente de forma que as futuras gerações
também possam usufruir dele.

40 anos da Embrapa Gado de Corte em memória

Efetivamente, entre 2005-2010, a equipe da nutrição animal levou essa
mensagem por todo o território nacional juntamente com as demais
áreas no programa “Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte”
(BPA) descrito mais detalhadamente na seção 2.3.3, a seguir. O programa BPA continua vivo, ajudando o setor a se adequar aos novos tempos. Na parte da nutrição animal, a simplicidade dos conceitos do BPA
é inversamente proporcional a sua importância no atendimento do tripé
da sustentabilidade: carne produzida de forma economicamente viável,
socialmente justa e ambientalmente correta. Basicamente, os itens da
nutrição animal do BPA envolvem o cuidado no uso de insumos seguros
e na garantia de oferta contínua e racional de alimentos e suplementos.
Em consonância com a necessidade de ser sustentável, o que implica
aumentar o rendimento por unidade de recurso utilizado, a tônica nos
experimentos nos últimos 15 anos foi a busca por eficiência. Um dos
mais desafiadores deles foi o realizado para avaliar a eficiência do par
vaca-bezerro, quando até mesmo ousou-se ordenhar vacas Nelore para
determinação da sua curva de lactação. A ousadia foi recompensada
pelo grau de acurácia muito superior às formas alternativas de medida, como a pesagem do bezerro antes de depois da mamada, com a
qual foi comparada. Além de comprovar, à semelhança dos resultados
internacionais, que mais da metade da energia para levar um animal do
nascimento ao abate está nesta fase do ciclo, outras importantes informações para a realidade brasileira foram geradas, como o fato de que
um dos índices mais ligados à eficiência na atividade de cria bovina é o
peso do bezerro à desmama em relação ao peso de sua mãe.
Esse trabalho foi feito conjuntamente com o Laboratório de Nutrição
Animal da Escola Superior de Agricultura (LNCA/ESALQ), parceria
dentro da qual também foram feitos trabalhos de eficiência alimentar
de animais confinados, nos quais, além de gerar dados de eficiência e
qualidade da carne para estudos genômicos (Projeto em rede Bifequali),
foi observado que ao se buscar eficiência, apesar de não alterar significativamente a qualidade da carne, houve uma tendência a ocorrer
menor teor de gordura nos animais eficientes (tanto corporal, como na
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carne). Essa é uma importante informação para, ao selecionar animais
eficientes, evitar a perda de qualidade da carne e eventuais problemas
de redução de fertilidade. Resultados semelhantes foram obtidos em
experimento com animais cruzados feito em parceria com a Universidade Federal de Viçosa. Em outros trabalhos, em que foi medida a
eficiência de vários grupos genéticos simultaneamente, foram testadas
oleaginosas, como o caroço de algodão, para o qual não se replicou
experimentalmente a suspeita que ele altere o sabor da carne.
Em continuidade da linha de eficiência, recentemente a equipe de
nutrição animal começou a contribuir na avaliação da eficiência
alimentar de tourinhos, futuros reprodutores ligados ao Programa de
Melhoramento de Gado de Corte Geneplus-Embrapa, apresentado
mais adiante. A coleta de dados permitirá uma abordagem genômica
moderna para a seleção visando eficiência alimentar na raça Nelore
e, também, levará a estudos sobre os aspectos biológicos que levam
a uma maior ou menor eficiência, conhecimento este que contribuirá
para diminuir o uso de recursos para a produção de carne bovina.
Uma nova área desenvolvida nos últimos anos foi a modelagem, em
parceria com a Embrapa Informática Agropecuária, na qual colaborou-se com o lançamento do Embrapa Invernada, programa de apoio à
decisão e, na sequência, em sua avaliação e melhoria. Recentemente,
em parceria com a Universidade da Califórnia, Davis, significativas
melhorias foram feitas no modelo de crescimento animal que devem
resultar no lançamento, em breve, de uma nova versão do Invernada.
Ainda em parceria com a Embrapa Informática Agropecuária, foi desenvolvida a primeira equação empírica para estimativa de metano entérico
a partir do valor nutritivo do alimento e da ingestão do animal. Essa
equação já está sendo usada no protocolo de produção do Programa
“Carne Carbono Neutro”, iniciativa dos colegas do Grupo de Sistemas
de Produção (seção 2.3), com os quais a nutrição animal colabora na
determinação do fluxo de gases de efeito estufa (GEE). Os fluxos de
GEE também foram determinados em confinamento, de maneira a contribuir para a determinação do inventário nacional de GEE.
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Foto: Luiz Antônio Dias Leal
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Aliás, no tema de GEE, a nutrição pode prestar grande contribuição
na questão de alternativas para reduzir as emissões. Nessa linha, em
parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS),
desde 2013, tem sido usada a técnica da produção de gás in vitro para
screening de extratos de plantas do Cerrado e Pantanal que sirvam
como modificadores de fermentação ruminal, reduzindo a produção de
metano entérico. Esse trabalho conta com a parceria do Laboratório de
Produtos Naturais e Espectrometria de Massas (LaPNEM) da UFMS que
tem uma extensa e bem caracterizada extratoteca.
Complementado a linha de pecuária de precisão, além da parceria
com a Embrapa Informática Agropecuária, firmou-se convênio com a
Faculdade de Computação (FACOM) da UFMS. O primeiro fruto desta
parceria foi o aplicativo de nutrição animal para dispositivos móveis
“Suplementa Certo”1, iniciativa pioneira nesta área, no Brasil, que
colocou nas pontas dos dedos do pecuarista a possibilidade de rapidamente realizar análises de benefício/custo na suplementação em
pastagens.
Trabalhos com intuito de melhorar a prática da suplementação com o
uso de tecnologia e outras áreas estão em curso e deverão estar disponíveis aos produtores em breve. Ainda no âmbito desta parceria e desta
temática, foram desenvolvidas ferramentas que, a partir de técnicas de
inteligência artificial, podem predizer o ponto de abate já no início da
fase de terminação, além do acabamento e do rendimento de carcaça.
Essa estimativa é feita com base nas informações do animal e de como
ele foi produzido. Demonstrou-se, ainda, o potencial de se utilizar ferramentas de análises de dados on-line (business inteligence), que permite
a obtenção de informações de forma rápida e acurada, contribuindo na
tomada de decisão, principalmente em grandes empreendimentos pecuários, como por exemplo, a Associação Sul-matogrossense de Produtores de Novilho Precoce, a qual abate mais de 150 mil bovinos por ano
e precisar conhecer a qualidade do que produz para realizar melhor sua
comercialização.
1

Pode ser baixado gratuitamente: http://cloud.cnpgc.embrapa.br/suplementa-certo/
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Foto: Vanessa Felipe de Souza
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Aliás, a produção de novilho precoce é outra temática trabalhada pela nutrição animal junto com várias outras áreas da unidade.
Observando-se que são grandes os benefícios econômicos e ambientais da produção de carne de novilho precoce, o Arranjo +Precoce
foi configurado para desenvolver tecnologias voltadas para estimular
sua produção por meio de melhoria da sua qualidade e da sua eficiência produtiva. Com foco em melhorar os sistemas de produção, há
uma conjunção de nutrição, genética e manejo no intuito de encontrar modelos de produção mais rentáveis e sustentáveis, retomandose uma abordagem de síntese e análise amplamente trabalhada no
início dos trabalhos da unidade. Tais modelos serão disponibilizados
para a sociedade por meio de um software que permitirá o produtor
não só replicar sistemas de produção indicados pela Embrapa, indústria e outras instituições, mas também analisá-los economicamente
para uma melhor tomada de decisão. Para isso, diversas parcerias
tais como com produtores ou indústria de nutrição animal, enriquecem ainda mais este esforço multidisciplinar da unidade.
Além de suporte a trabalhos da própria área, o Laboratório de Nutrição
tem prestado grande apoio ao programa de melhoramento vegetal, desenvolvido pelo Grupo de Produção Vegetal, e a outros projetos que envolvem avaliação nutricional de pastagens e de alimentos. Anualmente
são realizadas mais de 20 mil análises de amostras vegetais e de carne.
A visão de futuro é o uso cada vez mais estratégico da nutrição para
a otimização do resultado em termos econômicos e ambientais. Nessa
linha, a nutrição deve possibilitar maximizar o uso das pastagens, incrementar as sinergias dos sistemas integrados, potencializar o aproveitamento da genética e, no final, contribuir para a produção de carne
bovina que atenda os anseios do consumidor em termos de qualidade
e custo. Uma melhor eficiência econômica permitirá, sem prejuízo de
renda para o produtor, aumentar a possiblidade que uma maior parcela
de brasileiros tenha condições de incluir a carne bovina em seu orçamento doméstico, bem como manter nosso protagonismo no mercado
internacional. O futuro da nutrição animal na Embrapa Gado de Corte,
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portanto, fatalmente passa por uma interação ainda maior com as áreas
de pastagem, sistemas integrados, melhoramento, qualidade da carne e
socioeconomia.

Sanidade
Cláudio Roberto Madruga, Cleber Oliveira Soares, Flábio Ribeiro Araújo
No inicio da implantação do CNPGC, a sanidade era considerada uma
área de apoio aos trabalhos de produção animal. Gradativamente, tendo
em vista as demandas de informação para a formatação dos chamados
“pacotes tecnológicos”, foram implantados projetos próprios com os
objetivos de contribuir para o aumento da fertilidade dos rebanhos e
para a diminuição da mortalidade, principalmente, de bezerros.
Assim sendo, as primeiras linhas de pesquisa em saúde animal foram relacionadas ao controle de helmintos gastrointestinais e de algumas doenças relacionadas à reprodução, causadas por Brucella abortus, Leptospira
interrogans e pelo vírus da rinotraqueíte infeciosa dos bovinos, trabalhos
que já vinham sendo conduzidos desde o antigo IPEAO, em consonância
com os recursos humanos e de laboratórios até então disponíveis.
Os resultados de levantamentos soro-epidemiológicos inicialmente
realizados indicaram a necessidade de se estabelecer o controle da
brucelose e de dar sequência aos estudos epidemiológicos e de identificação do impacto da leptospirose sobre a produtividade da pecuária
extensiva, devido à elevada prevalência desta doença. Após estes
estudos, foram recomendadas vacinações contra leptospira apenas
em rebanhos com altas taxas de infecção por Leptospira pomona e L.
icterohaemorrhagiae.
No inicio da década de 1980, foram identificados alguns importantes
agentes etiológicos de doenças de bezerros no estado de Mato Grosso
do Sul. Apesar dos avanços na estrutura laboratorial e na capacitação
dos recursos humanos, houve uma decisão estratégica de se priorizar
as pesquisas em doenças parasitárias. Assim sendo, os estudos epi-
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demiológicos de parasitos gastrintestinais e as análises das condições
meteorológicas de várias regiões do país possibilitaram o estabelecimento de um controle estratégico, levando-se em consideração a idade
dos animais e a época do ano.
Verificou-se, experimentalmente, que a aplicação de anti-helmínticos
em animais da desmama aos 24 meses de idade, durante o período
de seca (em maio, julho e setembro), reduzia a infestação dos animais
e das pastagens por períodos mais prolongados, com a vantagem de
poder ser aplicada em 65% de todo o território nacional. Este controle
estratégico teve impacto expressivo na pecuária de corte, reduzindo
a mortalidade e aumentando o ganho médio diário de peso, tanto de
animais Nelore como de cruzamentos entre raças.
O controle estratégico da verminose foi fundamental para o controle
integrado de outros parasitas, como o carrapato do boi, Rhipicephalus
(Boophilus) microplus, e a mosca-dos-chifres, Haematobia irritans, possibilitando relações custo/benefício ainda mais favoráveis.
Com relação à mosca-dos-chifres, o primeiro registro de sua ocorrência em território brasileiro foi feito pelo pesquisador José Raul Valério,
com base em espécimes coletados no então Território Federal de Roraima, inicialmente, por Antônio N. Ferreira Rosa e, em seguida, por
José A. Paim Schenk, no início da década de 1980. A partir de então,
foram iniciados trabalhos com vistas ao seu controle. Salienta-se o
sucesso do controle biológico conseguido pela introdução do besouro
africano Digitonthophagus gazella, importado da Austrália, em projeto liderado pelo pesquisador Ivo Bianchin. Difundida do CNPGC para
todo o Brasil Central, esta estratégia proporcionou resultados significativos não só sobre a eliminação do substrato essencial para o ciclo
de vida da mosca, como também de nematódeos gastrintestinais.
De forma semelhante ao trabalho feito para o controle de verminoses, a
determinação do ciclo de vida e longevidade do carrapato Rhipicephalus
(Boophilus) microplus na região Centro-Oeste possibilitou o estabelecimento de um controle estratégico também para esta praga.
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Outras investigações como a determinação da resistência de vários
cruzamentos de bovinos ao carrapato e o mapeamento da resistência
deste ectoparasito aos carrapaticidas trouxeram contribuições significativas para os sistemas de produção. A mosca Dermatobia hominis,
causadora do berne, foi outro ectoparasita que teve um controle estratégico estabelecido.
A pesquisa sobre hemoparasitos foi concentrada nas espécies que
causam a denominada tristeza parasitária bovina: Babesia bovis,
Babesia bigemina e Anaplasma marginale. O isolamento destes
organismos possibilitou o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico, estudos moleculares, produção de vacina atenuada e testes de
vacinas recombinantes. A vacina atenuada contra a tristeza parasitária foi o principal produto gerado pela pesquisa nesta área, tendo se
convertido em importante suporte para programas de melhoramento
genético, principalmente com base em cruzamentos envolvendo
raças europeias especializadas.
Mais recentemente, a partir de estudos da “síndrome da vaca caída”
que levaram ao diagnóstico de botulismo, foi desenvolvida a vacina
Botulin-C-D, conhecida por vacina botulínica.
Na década de 2000, o setor de sanidade animal passou a empregar
metodologias de engenharia genética para produção de proteínas
recombinantes, visando o desenvolvimento de testes de diagnóstico e
vacinação para a Tristeza Parasitária Bovina, e para a vacinação contra
o carrapato dos bovinos.
Ainda nesta década, houve a incorporação de linhas de pesquisa
em doenças ligadas ao setor de defesa sanitária animal, visando o
alinhamento com as políticas sanitárias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foram iniciadas pesquisas para a
produção de vacinas contra a brucelose bovina, usando técnicas
de biologia molecular. Também se instalou uma linha em diagnóstico da tuberculose bovina, que resultou no desenvolvimento de um
teste ELISA com proteína recombinante, tecnologia cuja patente foi
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requerida pela Embrapa. Estudos de genômica com isolados brasileiros de Mycobacterium bovis permitiram uma melhor compreensão da
epidemiologia da tuberculose bovina no Brasil. Estudou-se, também,
o polimorfismo do gene PRNP, ligado à formação da proteína infecciosa da encefalopatia espongiforme (doença da vaca louca) em
bovinos da raça Caracu.
Com o avanço da indústria sucroenergética, surtos de infestação
pela mosca-dos-estábulos (Stomoxys calcitrans) começaram a causar
impactos negativos à bovinocultura em fazendas próximas às usinas.
A Embrapa Gado de Corte mapeou o problema e vem desenvolvendo
estratégias de manejo e controle, para mitigar o problema.

Manejo Reprodutivo
Ezequiel Rodrigues do Valle, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa
Logo após a fundação do CNPGC, os pesquisadores da área de reprodução animal desenvolveram diversos trabalhos, alguns como suporte às áreas de nutrição e melhoramento animal e outros de pesquisa
propriamente dita.
Neste caso, tendo em vista o diagnóstico da pecuária de corte feito na
fase de implantação da Unidade, os primeiros projetos foram relacionados ao manejo reprodutivo.
Até 1979, foram realizados trabalhos nas áreas de eficiência reprodutiva de matrizes e desmama de bezerros, em sistemas de criação em
pastagens cultivadas e em campo nativo, desmama precoce, idade à
puberdade e maturidade sexual, idade à primeira cria, intervalo entre
partos e estação de monta envolvendo rebanhos Nelore e produtos de
cruzamentos entre raças europeias e zebuínas.
Com a chegada de novos pesquisadores, a partir da década de 1980,
foram feitos trabalhos sobre fertilidade de touros, práticas de bioestimulação associadas à eficiência reprodutiva e diminuição de estresse a
desmama de bezerros.
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Até o final da década de 1990, foram desenvolvidos estudos envolvendo aspectos de fisiologia da reprodução, com destaque para os
trabalhos pioneiros no Brasil, realizados em parceria com o Instituto de
Biociências da UNESP, sobre desenvolvimento folicular, momento de
ovulação e duração de cio em matrizes Nelore e mestiças.
Nos anos 2000, mesmo desfalcada em função de aposentadorias,
transferências e realocação de pesquisadores para outras funções e
transferência para outras Unidades da Embrapa, a equipe de reprodução animal se dedicou a outros trabalhos. Entre 2002 e 2006, foram
realizadas pesquisas que investigavam os efeitos da nutrição sobre
características reprodutivas de fêmeas primíparas e multíparas. Análises bioecônomicas de diferentes tecnologias utilizadas na reprodução
(monta natural, inseminação artificial tradicional (IA) e em tempo fixo
(IATF)), também realizadas neste período, estão sendo atualizadas
para a produção de ferramenta para aplicativo móvel, como suporte
aos criadores para tomadas de decisão na aplicação destas tecnologias.
Depois de ser oferecido pela equipe de reprodução e seus colaboradores em várias edições, o conteúdo do curso sobre fertilidade, funcionalidade e genética de touros zebuínos foi reunido em livro editado e
publicado em 2009 (http://www.cpap.embrapa.br/publicacoes/online/
Livro035.pdf).
Atualmente, a Unidade conta com apenas uma pesquisadora especialista na área de reprodução, integrada aos quadros da Unidade em 2011.
A despeito das dificuldades inerentes a esta realidade foi realizado um
trabalho relativo à análise técnico-econômica do uso de protocolo de
sincronização de ovulação e IATF, para diminuição da estação de monta em fêmeas bovinas Nelore, encontrando-se, em andamento, outros
trabalhos de pesquisa nas linhas relativas ao controle farmacológico do
ciclo estral, criopreservação de gametas e embriões e produção in vitro
de embriões.
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Melhoramento Genético
Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, Luiz Otávio Campos da Silva,
Gilberto Romeiro de Oliveira Menezes, Roberto Augusto de Almeida
Torres Júnior
Em seu período de implantação, de dezembro de 1975 a março
de 1977, a Embrapa Gado de Corte contou com um pesquisador
na área de melhoramento animal, Dr. Ricardo A. C. Sterchen. No
entanto, a discussão de propostas que, efetivamente, levaram a
implantação de um programa de pesquisa nesta área só teve início
em julho de 1977, logo após a fundação da Unidade, com a chegada de três novos pesquisadores recém-egressos de curso de pósgraduação.
Os recursos necessários para a implantação dos primeiros projetos só foram liberados a partir de 1978, com a aprovação, pelo
Diretor Dr. Almiro Blumenschein, do Programa de Melhoramento
Genético de Bovinos (http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/96951/1/Programa-de-melhoramento-genetico-de-bovinos.pdf). Elaborado por uma equipe de pesquisadores dos Centros
Nacionais de Pesquisa de Gado de Corte, Gado de Leite e das
Unidades de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Bagé,
RS, e São Carlos, SP, sob a coordenação do Assessor Técnico do
Contrato IICA/EMBRAPA, Juan C. Scarsi, este Programa previa,
para a Embrapa Gado de Corte, a execução de dois projetos de
pesquisa nas linhas de cruzamento entre raças e seleção em raças
puras.
Cruzamentos
O objetivo geral deste projeto foi avaliar alternativas de recursos
genéticos para a produção de carne envolvendo aspectos de adaptabilidade, eficiência reprodutiva, taxas de crescimento e características
de carcaça.
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A estratégia adotada previa a realização de sistemas de cruzamento
alternado contínuo partindo-se de touros de raças taurinas continentais
(Charolês, Chianina e Fleckvieh) sobre matrizes Nelore, em contrastes
com animais puros das raças Nelore e Ibagé. Com exceção desta última
raça que contou, inicialmente, com 57 fêmeas em idade de reprodução,
os demais grupos foram formados com a inclusão de 60 matrizes em
cada um deles.
Na escolha destas raças foram consideradas as características de
produção das taurinas, a reconhecida adaptabilidade da raça Nelore
às condições tropicais e a necessidade de teste da raça Ibagé nestas
mesmas condições. Esta raça, atualmente conhecida por Brangus,
teve a sua formação iniciada na Estação Experimental Cinco Cruzes,
em Bagé, RS, hoje Embrapa Pecuária Sul, por meio de cruzamentos
envolvendo as raças Aberdeen Angus e Zebuínas, principalmente
Nelore.
Para a realização deste projeto foi reservada uma área de 684 ha na sede
da Embrapa, ao longo da margem direita da Rodovia BR 262, no sentido
Campo Grande, MS – Corumbá, MS, sendo que os trabalhos para o preparo da infraestrutura necessária (formação de pastagens, construção de
curral, cercas e captação de água) foram iniciados em 1978.
As primeiras inseminações para a formação dos diferentes grupos genéticos foram realizadas, imediatamente, durante a estação de monta
1978/1979. Nesta oportunidade, no entanto, em função da falta de
pastagens onde pudessem ser feitas, adequadamente, as observações
de cio, foram inseminadas apenas 64 matrizes Nelore com sêmen de
touros das raças europeias, sendo as demais colocadas em reprodução por monta natural com touros Nelore. Na primeira safra, foram
colhidos 32 produtos cruzados, 115 Nelore e 34 Ibagé. Na estação de
monta seguinte, 1979/80, o trabalho de inseminação foi retomado a
contento, tendo sido inseminadas 190 matrizes Nelore para a formação dos cruzamentos, enquanto as matrizes puras Nelore e Ibagé
foram servidas por touros.
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Em 1982, foram abatidos os primeiros produtos provenientes deste
trabalho e, no ano seguinte, o programa de cruzamentos foi também
implantado, com adaptações, em rebanhos particulares de Rio Brilhante, Miranda, Maracaju e Água Clara, no estado de Mato Grosso do Sul,
e em Caçu, Goiás, com o intuito de se procurar, em função de diferentes ambientes e sistemas de produção, raças e sistemas de cruzamento
mais adequados.
Alguns resultados obtidos ao longo dos primeiros anos foram decisivos
para o futuro deste projeto. Em primeiro lugar, verificou-se a inadequação da raça Ibagé para as condições ambientais e de manejo características da região, especialmente em função do calor e do intenso parasitismo por carrapatos. Por outro lado, com melhor adaptabilidade que o
Ibagé e embora mais sensíveis ao carrapato que o Nelore, os mestiços
com as raças continentais apresentavam em relação a esta raça e avaliados em idade semelhante, maiores ganho de peso e peso de abate,
porém com carcaça de qualidade inferior, devido a menor deposição de
gordura de cobertura.
Por estes motivos e em busca de alternativa para a produção de
animais com mais precocidade de acabamento e maciez de carne, o
projeto desenvolvido na Embrapa foi reformulado, com a liquidação
do rebanho Ibagé e a exclusão dos cruzamentos envolvendo Chianina
e Charolês. Incluiu-se, a seguir, a raça Angus, para contrastes com o
Simental (Flechvieh), mantendo-se o grupo Nelore como testemunha.
Ao mesmo tempo nos trabalhos envolvendo parcerias privadas outras
alternativas foram incorporadas tais como: Pardo Suiço Corte, Devon,
Limousin e Hereford.
Os resultados alcançados nesta época e avaliados de maneira global
demonstraram a possibilidade de estruturação de sistemas de produção
para abate de animais jovens com níveis adequados de acabamento de
carcaça, o que gerou subsídios para o lançamento do Programa Novilho
Precoce do estado de Mato Grosso do Sul, ocorrido em 1992. Posteriormente, programas semelhantes a este foram implantados em outros
estados.
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A partir de 1995, outra linha de trabalho foi estabelecida, envolvendo
a avaliação de raças taurinas adaptadas e sua contribuição para a melhoria da qualidade da carne, com manutenção das características de
adaptabilidade ao meio de ambiente tropical. Para suporte deste projeto foi elaborado um contrato de cooperação técnica e parceria pecuária com o Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo, envolvendo
60 matrizes da raça Caracu. Foram então avaliados dois sistemas, um
formado por fêmeas mestiças Caracu x Nelore e outro por cruzamentos entre raças taurinas adaptadas (Caracu, Senepol, Belmont Red e
Romosinuano) sobre matrizes Caracu. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a contribuição destas raças e gerar subsídios para a definição
de um composto 100% taurino incluindo, em sua composição, apenas
raças adaptadas ao ambiente tropical, o denominado “100% taurino
100% adaptado”, que pudesse vir a ser utilizado nos sistemas de produção de carne com vantagens em relação às raças puras originais.
Neste projeto, foram feitas também avaliações do valor dos touros F1
selecionados, provenientes do cruzamento entre raças taurinas adaptadas, no acasalamento com matrizes cruzadas, com resultados que
sugeriam a viabilidade destes grupos genéticos para a estruturação de
sistemas alternativos de produção. Este trabalho fez parte de um projeto mais amplo, envolvendo avaliação de raças taurinas adaptadas,
coordenado pela Embrapa Gado de Corte, contando-se com a participação da Embrapa Pantanal, Embrapa Meio Norte e Embrapa Pecuária
Sudeste.
Após meados da primeira década dos anos 2000, foram iniciados os
trabalhos de pesquisa em cruzamentos direcionados à qualidade da carne e à conversão alimentar, em condições ambientais típicas do clima
tropical, como parte do componente de cruzamento da Rede BifeQuali,
que deu continuidade aos estudos de raças taurinas adaptadas. Desta
forma, matrizes F1 Angus x Nelore, Caracu x Nelore e Valdostana x
Nelore foram testadas em sistemas de cruzamentos terminais com touros das raças Angus, Canchim e Caracu, cujos produtos foram terminados em sistema de criação super precoce, e com touros Pardo-Suíço,
Brahman e Caracu, em sistemas precoce e super precoce.
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Em sequência, foram implantados dois projetos independentes para
produção de animais em sistema precoce, passando-se a testar
produtos de cruzamentos terminais de matrizes Nelore, F1 Angus x
Nelore e F1 Caracu x Nelore com touros das raças Braford, Caracu e Canchim e com touros das raças Guzerá, Senepol e Caracu.
Atualmente, os mesmos grupos de matrizes estão sendo testados,
com ênfase em qualidade de carne, em sistemas de cruzamentos
terminais com as raças Wagyu, Angus e Limousin. Destaca-se
que os produtos machos, irmãos das matrizes Nelore, F1 Angus x
Nelore e Caracu x Nelore, foram avaliados em sistema de produção
precoce com resultados que demostraram que o cruzamento, em
especial com a raça Angus, representa interessante alternativa para
a melhoria do desempenho e da qualidade de carne.
Os trabalhos de cruzamentos, de modo geral, proporcionaram no
início do século XXI a formação de ambiente propício para a concepção de outros programas, tais como Embrapa Carne de Qualidade,
Boas Práticas Pecuárias e Pecuária de Precisão, como suporte para a
melhoria da qualidade da carne, dentro do conceito de sustentabilidade, ou seja, sob sistema de produção seguro, ambientalmente correto
e economicamente rentável, em sintonia com a época em que o país
começou a consolidar a sua posição como um dos mais importantes
produtores e exportadores mundiais de carne bovina.
Atualmente, encontra-se em fase de elaboração um novo projeto com
o objetivo de definir estratégias de cruzamento, considerando características de eficiência alimentar, qualidade de carcaça e da carne, para
composição final do Arranjo MaxiBife, abordado a seguir, com previsão
de avaliações mais amplas, envolvendo diferentes raças e regiões do
país, com a participação da Embrapa Pecuária Sudeste, Embrapa Pecuária Sul e Embrapa Meio Norte, além da Embrapa Gado de Corte.
Seleção em raças puras
O primeiro trabalho realizado nesta linha foi feito a partir do arquivo
de dados de peso ao nascimento de um rebanho Nelore que havia
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sido criado na Fazenda Modelo, base experimental do extinto IPEAO. O passo decisivo para a implantação de pesquisa nesta área, no
entanto, foi a busca de parceria com o Escritório Técnico Regional
da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), localizado
em Campo Grande, no então estado de Mato Grosso. Afinal, não
se dispunha de rebanho para esta finalidade na própria Unidade da
Embrapa.
Depois de estreitado o relacionamento com a ABCZ, pela participação em inspeções de rebanhos a ela associados ao longo do ano de
1978 e de se demonstrar, à direção da ABCZ e do próprio CNPGC,
a importância da análise das informações coletadas (genealogia e
controle de desenvolvimento ponderal), a cooperação técnica ABCZCNPGC foi formalizada em convênio, assinado pelos Chefes do
CNPGC e do Escritório da ABCZ em Campo Grande em 14 de março
de 1979.
Por meio desta parceria foi elaborado um trabalho de estimação
de parâmetros genéticos de um rebanho nelore do município de
Amambai, ficando em planejamento a inclusão de outros plantéis
dos municípios de Campo Grande, Caarapó, Corumbá e Ivinhema, ao sul, e Nortelândia, ao norte do estado de Mato Grosso,
além de outro, por interesse do próprio criador, do município de
Guararapes, SP. Nesta época, eram ainda escassos os recursos
computacionais para trabalhos mais elaborados. A própria Unidade
da Embrapa não dispunha de computador. Os primeiros trabalhos
desta natureza foram realizados pela aplicação de um programa de
análise de dados de autoria do Dr. Walter R. Harvey (Edição 1976),
cedido pela Universidade Federal de Viçosa e gentilmente implantado no Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT, órgão vinculado à Universidade Estadual, Campus
de Campo Grande. Nesta ocasião, o equipamento disponível era um
IBM 1130, quando ainda se usavam folhas de codificação de dados
preenchidas à mão e perfuradora de cartões para leitura e processamento dos dados.
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Os resultados alcançados até então motivaram a expansão desta cooperação técnica para nível nacional, por meio de convênio assinado em
23 de dezembro de 1982 pelo Presidente da ABCZ e pelo DiretorPresidente da Embrapa. Desta forma, com uma base de dados mais
robusta e abrangente foi possível a realização do primeiro trabalho de
avaliação de touros de caráter nacional, referente à raça Nelore, lançado em 1984. Nesta ocasião, o “mérito do reprodutor”, alusão ao mérito
genético, foi expresso pela diferença entre a média da progênie de cada
touro e a média da raça, para cada característica avaliada, após ajustes
dos dados originais para as idades-padrão (ao nascer, 205, 365 e 550
dias de idade) e correções para efeitos ambientais tais como: ano e estação de nascimento, sexo e regime alimentar. Reconhecidas as limitações próprias da época, este trabalho pode ser considerado o embrião
dos atuais “sumários de touros”.
Grande salto em qualidade ocorreu em 1987, quando, de forma pioneira em toda a América Latina, as avaliações genéticas passaram
a ser feitas com aplicação de modelos mistos, ou seja, modelos que
trabalham, simultaneamente, efeitos fixos de origem ambiental, tais
como fazenda, ano e estação de nascimento, sexo e regime de criação,
pelo uso do conceito de “grupos contemporâneos”; e aleatórios, como
os efeitos genéticos de touro, com expressivos ganhos de precisão.
Desde então, o conceito “mérito do reprodutor”, de cunho fenotípico,
foi substituído pela expressão “DEP – Diferença Esperada na Progênie”,
que estima a metade do valor genético do touro.
Com a repercussão positiva destes trabalhos junto à cadeia produtiva, a Embrapa Gado de Corte recebeu solicitação do Ministério da
Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção Animal, para
reformulação das normas regulamentadoras do Programa de Melhoramento Genético das Raças Bovinas de Corte. Como fruto deste trabalho, foram aprovadas as Portarias 33 (10/02/1987), 45 (1/10/1987)
e 47 (15/10/1987) referindo-se, respectivamente, à implantação do
Arquivo Zootécnico Nacional; às normas de procedimentos técnico-administrativos para execução de provas zootécnicas e à execução dos
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registros genealógicos. Por força da Portaria 45/1987, a Embrapa Gado
de Corte foi incumbida de gerenciar o Arquivo Zootécnico Nacional –
Raças Zebuínas de Corte, função que exerce até a presente data. Pelo
pioneirismo e impactos deste trabalho, o Programa de Melhoramento
da Embrapa Gado de Corte foi condecorado pela Sociedade Brasileira
de Zootecnia, durante a sua reunião anual de julho de 1988, como o
melhor programa de melhoramento genético do Brasil.
Para suporte dos trabalhos durante a fase de âmbito nacional, a equipe
técnica do CNPGC contou com o apoio do Departamento de Informática da Embrapa para o desenvolvimento do SISZEBU, Sistema de Apoio
ao Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas. Um produto tecnológico gerado por este trabalho, denominado “CDP-on line”,
foi amplamente utilizado, de 1984 a 1990, durante as exposições agropecuárias e em palestras para divulgação de resultados em várias regiões do país. Outra iniciativa de comunicação de destaque foi a coluna
para imprensa denominada “ABCZ/Embrapa Informa”, para a veiculação
de informações técnicas relativas aos trabalhos realizados e que esteve
ativa de 1987 a 1990. Estas atividades de difusão de tecnologia e de
comunicação muito contribuíram para o entendimento e a adoção das
novas estratégias e ferramentas de seleção pelos criadores, centrais de
inseminação, técnicos e produtores, de um modo geral.
Trabalho semelhante ao SISZEBU, denominado SISTAURUS, ambos
vinculados ao SISZOO – Sistema de Informações Zootécnicas da Embrapa, foi iniciado para raças taurinas e compostas, em 1987, com a
interveniência da Secretaria de Produção Animal do Ministério da Agricultura. Este trabalho foi planejado mediante protocolos de cooperação
com a Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares, envolvendo as raças taurinas criadas no sul do país, com as associações
de criadores das raças Chianina, Marchigiana e Piemontês, com sede
em São Paulo, SP, e com as associações das raças Canchim, Ibagé,
Pitangueiras e Santa Gertrudis. Infelizmente, no entanto, mesmo tendo
a Embrapa Gado de Corte recebido um primeiro conjunto de dados do
Herd-Book Collares, esta iniciativa não prosperou.
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Análise de rebanhos
Outra atividade de destaque no período inicial da cooperação CNPGCABCZ foi a análise de rebanhos, tendo sido incluídos para este propósito fazendas que apresentassem mínimo de 250 animais e cinco touros.
Neste trabalho, os dados do controle de desenvolvimento ponderal
eram submetidos à análise para a geração de informações tais como:
mérito genético dos touros, expressos pela diferença entre a média da
progênie de cada reprodutor e a média geral da raça, e médias de pesos
corporais ao nascimento e às idades-padrão de 205, 365 e 550 dias
para os efeitos de sexo, ano e estação de nascimento. Incluindo ainda
valores de correlações e estimativas de herdabilidade para as diferentes
características, estas informações eram repassadas a cada criador, por
meio de uma carta-circular com orientações básicas sobre a prática da
seleção na fazenda.
Este trabalho foi feito em 1984, 1985 e 1986, tendo sido envolvidos,
respectivamente, 60, 87 e 124 rebanhos. Em função da pouca valorização destas informações por parte dos criadores, constatada após
envio de carta-consulta em 1986, e considerando o reduzido número de
pesquisadores na equipe, decidiu-se pelo encerramento desta atividade,
para dedicação prioritária à avaliação nacional de touros. Esta tomada de
decisão, surpreendentemente, acabou por produzir efeito positivo uma
vez que a demanda por avaliações de rebanho passou a ser mais veementemente manifestada a partir de 1988. Assim sendo, esta avaliação
de rebanhos pode ser considerada precursora do Programa Geneplus-Embrapa, que veio a ser lançado em 1995, como descrito adiante.
Sumários de touros
Desde 1984, os Sumários Nacionais de Touros ABCZ/Embrapa foram
produzidos ininterruptamente até o ano de 2012. Em 2013 e 2014 este
trabalho foi delegado à Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores – ANCP, sediada em Ribeirão Preto, SP, e a partir de 2015 a própria
ABCZ passou a realizar as avaliações genéticas dos seus rebanhos, com
o suporte de um comitê consultivo formado por especialistas da UFV,
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UFMG e Embrapa. Salienta-se que durante a operação do Convênio
Embrapa/ABCZ em âmbito nacional, de 1982 a 2012, foram produzidas
128 edições de sumários de touros referentes às raças Brahman, Gir,
Guzerá, Indubrasil, Nelore e Tabapuã. Na última delas, lançada em 2012,
foram avaliados 58.300 touros destas raças, a partir de uma base de
dados de 4.812.973 animais de 38.289 rebanhos de todo o país.
Grandes progressos foram alcançados desde a implantação deste
projeto. Tendo sido utilizada uma modelagem simples, de efeitos fixos,
adotada em 1984, passou-se a aplicar, a partir de 1987, a metodologia
de modelos mistos, com utilização do modelo touro. De 1996 em diante, adotou-se o modelo animal, com inclusão da matriz de parentesco
e aplicação das mais modernas técnicas de estimação de componentes
de variância.
Com relação à divulgação dos resultados, alguns avanços são dignos
de nota. Assim, a partir de 1999, com suporte do Programa GeneplusEmbrapa, descrito a seguir, os sumários de touros, até então impressos, passaram a contar com edições eletrônicas em CD-ROM e, a partir
de 2011, por meio de arquivos eletrônicos, prontamente acessados
pela internet, através da página do Programa Geneplus-Embrapa (www.
geneplus.com.br).
Atualmente, diante da expansão do serviço de internet de alta velocidade, inclusive para a área rural, e em atenção à demanda da cadeia produtiva, o mencionado Programa Geneplus-Embrapa disponibiliza, ainda,
uma versão do sumário de touros para Aplicativos Móveis, sendo contempladas as raças Nelore e Senepol. Disponível para download na Play
Store, esta opção proporciona acesso a todo o conteúdo encontrado na
versão eletrônica, quais sejam: DEPs, Acurácias, Percentis e Classes
(Elite, Superior, Regular e Inferior) de cada uma dos seguintes grupos
de características: pesos corporais, reprodução, ganho de peso, conformação e carcaça. Os sumários ainda dispõem de um índice sugerido
de classificação de touros (ìndice de Qualificação Genética-IQG), além
da opção de composição de um índice alternativo, pela aplicação de
diferentes valores de ponderação para as características avaliadas. Fi-
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nalmente, encontram-se disponíveis as tendências genéticas para cada
uma das características envolvendo as últimas dez safras e as médias
fenotípicas e das DEPs por sexo para todas as características, além da
genealogia dos touros.
Estes recursos têm feito do Sumário de Touros não apenas um material
informativo, mas uma ferramenta de seleção cada vez mais aplicada com
benefícios diretos para milhares de criadores, produtores comerciais e
demais segmentos da cadeia, dentre os quais: centrais de inseminação
e empresas prestadoras de serviço em planejamento, gestão, manejo
reprodutivo e reprodução assistida (inseminação artificial tradicional e em
tempo fixo, transferência de embriões e fecundação in vitro).
Programa de Avaliação de Touros Jovens
Uma avaliação mais detalhada dos resultados do Sumário lançado em
1989 demonstrou que as estimativas de valor genético só alcançavam
elevados níveis de confiança quando os touros já se encontravam em
idade avançada, 10-12 anos, após terem sido mais amplamente utilizados na reprodução.
No entanto, com o melhoramento genético realizado a cada safra,
novos indivíduos eram colhidos, muitos deles com valor genético superior ao dos próprios pais, mas cuja utilização vinha sendo
retardada. Desta forma, com os objetivos de diminuir o intervalo
de gerações e aumentar a variabilidade genética, pela indicação de
novos reprodutores, a equipe de melhoramento delineou, em 1990,
e implantou, no período de 1991 a 1992, de forma pioneira em
todo o Brasil, o Programa de Avaliação de Touros Jovens (ATJ).
A estratégia consistia, simplesmente, da identificação de touros
jovens promissores, da coleta e utilização de sêmen destes touros
em rebanhos parceiros. Desta forma, numa primeira safra de produtos, os touros já estariam testados com níveis pelo menos medianos
de segurança. Nos primeiros anos, este trabalho foi realizado em
parceria com a ABCZ, centrais de inseminação artificial, produtores
comerciais e selecionadores.
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Para a prospecção de touros jovens, além da possibilidade inicial de
ingresso de touros patrocinados por centrais de inseminação, foram
realizadas provas de desempenho em parceria com várias instituições,
tais como: ABCZ, Faculdades Associadas de Uberaba - FAZU, Fazenda Quilombo, Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Nelore
e Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo. Até 2011, foram
realizados 19 testes anuais envolvendo cerca de 300 touros jovens, as
principais centrais de inseminação do país e centenas de criadores colaboradores de várias regiões, com relevantes progressos na taxa anual
de ganho genético.
Após reformulação, em 2011, passando a ser utilizada a denominação
ATJPlus, o Programa de Avaliação de Touros Jovens passou a ser aplicado apenas a touros produzidos por criadores associados ao Programa
Geneplus-Embrapa, descrito no item a seguir, atendidas as condições
estabelecidas pelo programa de cada uma das raças participantes.
Além da prospecção de touros jovens promissores nas próprias fazendas de origem, assistidas pelo Programa Geneplus, a Prova de Avaliação de Desempenho – PAD, relatada no item a seguir – Unidade de
Demonstração de Seleção, consiste de outra oportunidade para a identificação de animais para ingresso no Programa de Avaliação de Touros
Jovens. Nesta nova fase do ATJPlus foram incluídos, de 2011 a 2017,
66 touros da raça Nelore e 17 touros da raça Senepol, provenientes de
35 rebanhos de várias regiões do país.
O sucesso do Programa ATJ foi tal que inspirou a implantação de vários outros programas semelhantes, em outras instituições, tais como:
PAINT (Central CRV-Lagoa da Serra), Reprodução Programada (ANCP),
Touros de Uberaba, Touros do Futuro e PNAT - Programa Nacional de
Avaliação de Touros (ABCZ). Outro fato interessante de ser registrado
foi que, em 1992, ao ser implantado, e depois de percorridas cinco das
principais centrais de inseminação do país, foi encontrado um único
touro em coleta de sêmen, com menos de três anos de idade: o touro
Ikke POI da Zeb. VR, na Central VR, em Araçatuba, SP. Desde então,
as centrais de inseminação no Brasil trabalham com dezenas de touros
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jovens em suas baterias, além de se contar, nos sistemas de produção,
com milhares de outros em monta natural, evidenciando a contribuição do programa para o melhoramento genético, quer pela redução do
intervalo de gerações, ao se usar touros jovens, quer pelo aumento da
variabilidade genética, pela oferta de novos touros.
Programa Geneplus-Embrapa
A partir da difusão e adoção do uso dos Sumários de Touros, como
ferramenta de seleção, os criadores passaram a demandar por informações mais detalhadas sobre os seus rebanhos, especialmente a partir
do final da década de 1980. Desta forma, calcada em seu pioneirismo,
na demanda do setor produtivo e na experiência adquirida ao longo
de quase vinte anos de trabalho, a Embrapa Gado de Corte, em parceria com a Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda., desenvolveu,
em 1995, e disponibilizou para a cadeia produtiva da carne bovina,
em 1996, o Programa Embrapa de Melhoramento de Gado de Corte,
conhecido por Programa Geneplus-Embrapa.
O Programa Geneplus-Embrapa consiste de um plano de trabalho
orientado para cada rebanho, tanto no que se refere às características
a serem trabalhadas quanto aos objetivos e a prática da seleção, tendo
em vista o uso dos recursos genéticos para a produção de carne com
qualidade e eficiência.
Remetidos anualmente pelos criadores ao Programa Geneplus-Embrapa,
os dados de campo são submetidos a um processo de crítica e consistência antes de serem preparados para o processamento das avaliações
genéticas. Finalmente, os resultados em termos de DEPs, acurácias e
percentis para cada uma das características avaliadas de reprodutores,
matrizes e produtos são disponibilizados aos usuários em meio eletrônico com opções de busca, filtro de dados, ordenamento de animais por
características ou por índices de qualificação genética e ferramentas
para o planejamento de acasalamentos (coeficientes de consanguinidade, DEPs futuras dos acasalamentos e algoritmo para minimização de
pontos negativos na avaliação genética dos produtos).
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Estas informações, repassadas de forma assistida ao criador, como suporte para as tomadas de decisão de seleção e acasalamentos, descartes e comercialização de produtos, permitem aumentar a produtividade
do rebanho, pela utilização de indivíduos geneticamente superiores,
com expressivo retorno socioeconômico.
Dados do Balanço Social divulgados pela Embrapa Gado de Corte demonstram que touros geneticamente superiores da raça Nelore produzidos por rebanhos associados ao Programa Geneplus-Embrapa produzem
uma renda extra de cerca de 90 milhões de reais ao ano quando se
considera a superioridade de peso à desmama de seus produtos em
relação ao de produtos de rebanhos comerciais. Observa-se que este
impacto é uma estimativa conservadora, por se tratar de apenas uma
raça, embora seja a mais utilizada para produção de carne. Além disso,
a variável utilizada, peso à desmama, está longe de representar o real
impacto, uma vez que não leva em conta os reflexos até o abate, os
ganhos correlacionados em precocidade e qualidade de carcaça e os
benefícios da incorporação de fêmeas geneticamente superiores quanto
às características produtivas e reprodutivas no rebanho de cria.
O Programa Geneplus-Embrapa não se restringe à produção de genética superior nos plantéis de seleção, mas vai além, até os produtores
comerciais de carne, por intermédio de outro programa associado,
denominado GPBIFE, lançado em 2016. Neste programa, os recursos
genéticos, envolvendo as estratégias de seleção e cruzamentos entre
raças, podem ser utilizados e permanentemente testados, em um ciclo
completo. Desta forma, os resultados obtidos nas fases de nascimento e desmama dos produtos realimentam o processo de escolha dos
touros para a realização dos planos de acasalamento, contribuindo
também para a avaliação das matrizes e para a produção de fêmeas de
reposição com reflexos positivos em todo o sistema, cujo objetivo, em
ultima instância, é a produção eficiente de carne.
No que se refere às atividades de transferência de tecnologia no âmbito
do Programa Geneplus-Embrapa, salienta-se a realização de cursos de
atualização técnica e formação de multiplicadores de grade completa,
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com duração de dois a quatro dias, oferecidos nas Unidades da Embrapa em Campo Grande, MS e em Bagé, RS, e cursos itinerantes, de
grade concentrada, realizados nas mais diversas regiões do país, com
suporte de arranjo de parcerias locais.
Em Campo Grande, desde 1998, foram oferecidos 29 cursos, com
atendimento de cerca de 1,4 mil usuários. A partir desta experiência foi
editado e publicado, em 2013, o livro “Melhoramento Genético Aplicado em Gado de Corte” (https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/980414/melhoramento-genetico-aplicado-em-gado-decorte-programa-geneplus-embrapa).
Salienta-se que, como serviço, os Programas Geneplus-Embrapa e
GPBIFE se convertem em extraordinárias oportunidades para difusão
de tecnologia e prospecção de demandas junto ao setor produtivo,
proporcionando melhoria da imagem da Embrapa junto a cadeia produtiva e captação de recursos para suporte da pesquisa. Por outro lado,
as bases de dados, atualizadas anualmente e com rica série histórica,
constituem valiosa fonte para a realização de pesquisas na área de
genética de populações para o direcionamento do programa de seleção
em médio longo prazo e para treinamento de recursos humanos, em
parceria com instituições de ensino superior.
Atualmente, o Programa Geneplus-Embrapa atende, diretamente, 387
rebanhos de raças zebuínas (Brahman, Guzerá e Nelore), taurinas (Caracu, Hereford e Senepol) e compostas taurinas x zebuínas (Braford,
Brangus, Canchim e Santa Gertrudis) distribuídos por 17 Unidades da
Federação, Bolívia, Paraguai e Uruguai, e com uma base de dados de
cerca de 3,6 milhões de animais (Ano-base 2016).
Unidades de Demonstração de Seleção
Para suporte de atividades relacionadas às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), validação e transferência de tecnologia
(dias-de-campo, cursos e atendimento de criadores em visita à Unidade) e geração de receita, pela produção de reprodutores para o plantel
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comercial da Unidade, a equipe de melhoramento animal desenvolve
ainda atividades de criação, propriamente dita, mantendo três plantéis
puros das raças Nelore, Caracu e Senepol, como Unidades de Demonstração de Seleção.
Os rebanhos Caracu e Senepol são criados na área de melhoramento,
na Fazenda Sede da Embrapa, em Campo Grande, enquanto o rebanho
Nelore se encontra na Fazenda Modelo, município de Terenos, MS.
O rebanho Caracu, com 130 matrizes, foi estabelecido a partir de 2004,
contando-se com cerca de 60 vacas remanescentes dos trabalhos conduzidos na Unidade, por meio da cooperação técnica com o Instituto de
Zootecnia (IZ-SP), desde meados da década de 1990, e, posteriormente,
em 2007, pela aquisição de 115 novilhas PO, filhas de 53 touros, de dez
criadores dos estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
O rebanho Senepol, por outro lado, vem sendo formado desde 2011,
quando foi formalizada a inscrição da Embrapa junto à associação de
criadores desta raça. Parte dos animais vem do acasalamento absorvente de fêmeas F1 Caracu-Senepol com touros Senepol, com o objetivo de se formar uma linhagem nova e avaliar as diferenças entre estas
raças taurinas adaptadas. Outra parte é oriunda da implantação de
embriões puros Senepol doados por criadores particulares. Atualmente, este rebanho conta com 115 fêmeas, a maioria delas nos estágios
iniciais da absorção.
Com sua formação iniciada em 1982, na Fazenda Sede da Embrapa,
o rebanho Nelore PO foi transferido para a Fazenda Modelo em 1992,
encontrando-se hoje estabilizado em 120 matrizes.
Como ações de pesquisa, desenvolvimento, inovação e validação
de tecnologias proporcionadas pelo Rebanho Nelore PO citam-se: no
período de 1985 a 1989, a instalação de provas de ganho de peso a
campo e em confinamento, pioneiras no Estado de Mato Grosso do
Sul, com participação da ABCZ e de produtores; avaliação do ganho
genético de touros selecionados no próprio rebanho em compara-
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ção ao de touros adquiridos; elaboração de sistema de produção de
genética superior na Embrapa e em rebanhos colaboradores, onde
se fortaleceu a ideia do Programa Geneplus-Embrapa; indicação e
acompanhamento do uso de touros melhoradores do rebanho Nelore PO no Sistema Físico de Produção da Embrapa, implantado na
Fazenda Modelo, origem do GPBIFE; e provas de ganho de peso em
confinamento, realizadas na Fazenda Sede da Embrapa, de 1992 a
2009, em parceria com a Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Nelore.
Como Unidade de Demonstração, destaca-se o Prêmio “Melhor Carcaça Resfriada” em concurso realizado pela Associação dos Criadores
de Nelore do Brasil - ACNB, em 1999. Neste concurso, com o envolvimento de mais de três mil participantes de todo o país, foi vencedora a carcaça de um animal Nelore do Sistema Físico de Produção de
Gado de Corte da Embrapa, no qual eram utilizados touros do Rebanho Nelore PO em monta natural. De grande repercussão foi, também, o Dia de Campo “Produzindo Carne de Qualidade com Nelore”,
realizado em julho de 1999, em parceria com a ACNB e patrocínio da
Revista Nelore, cujos resultados constituíram o embasamento para o
lançamento do Programa de Qualidade Nelore Natural - PQNN, lançado pela ACNB durante a EXPOINEL no segundo semestre deste
mesmo ano.
O rebanho Nelore PO constitui um verdadeiro laboratório de campo, no
qual são aplicadas as ferramentas de seleção e acasalamentos preconizadas pelo Programa Geneplus-Embrapa e as diversas técnicas reprodutivas tais como Transferência de Embriões e Fecundação in Vitro
(TE/FIV), inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e mesmo monta
natural. Touros jovens e provados, do próprio rebanho ou de rebanhos
parceiros, são utilizados estrategicamente, mantendo-se coeficiente
de consanguinidade menor que 3%. Como resultado deste trabalho, o
rebanho Nelore PO apresenta Índice de Qualificação Genética mais de
dois desvios padrão acima da média geral relativa aos demais rebanhos
do Programa Geneplus-Embrapa.
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Finalmente, com referencia à captação de recursos, registra-se que a
produção de genética superior e melhoradora do Rebanho Nelore PO
permite o atendimento pleno da demanda de touros da Embrapa Gado
de Corte, além de proporcionar o fornecimento de touros e matrizes
para outras Unidades da Embrapa. Além disto, quando convidada, a
Embrapa se faz representar por intermédio do Rebanho Nelore PO em
leilões públicos oficiais, preciosas oportunidades para captação de recursos, disponibilização de genética superior para a cadeia produtiva e
melhoria da imagem da instituição junto à sociedade.
Novas frentes na área de genética e melhoramento animal
No período de 2006 a 2013, a equipe de melhoramento e nutrição
animal esteve envolvida na execução de um amplo projeto de pesquisa
vinculado à rede BifeQuali, liderada pela Embrapa Pecuária Sudeste,
envolvendo parcerias diversas dentro da própria Embrapa e com entidades públicas e privadas, para a determinação de marcadores moleculares para maciez de carne e eficiência alimentar na raça Nelore. Para a
formação da população experimental neste projeto, foram utilizadas 5,4
mil doses de sêmen de 34 touros representantes das diversas linhagens da raça Nelore, tendo sido envolvidas 4,6 mil matrizes, em três
estações de reprodução, com a produção de 811 machos destinados a
engorda, abate e genotipagem.
Contou-se, para isto, com a colaboração de criadores, centrais de inseminação e indústria de insumos para IATF (ABS-Pecplan, Admircio Santiago (Rolim
Moura, RO), Alta Genetics, Biogênesis-Bagó, Central Guaporé, Central VR,
CRV Lagoa, Francisco José de Carvalho Neto (Campo Grande, MS), Instituto de Zootecnia (Sertãozinho, SP), Jóia da Índia, José Abrão Neto (Campo
Grande, MS), Sembra, Semex e Tairana) e parceria com as fazendas Pecuária
Novo Horizonte, Coxim, MS; Fazenda do Sagrado Coração de Jesus, Vila
Bela da Santíssima Trindade, MT e Fazenda Bodoquena Ltda., Miranda, MS.
Dentre os principais achados deste trabalho salienta-se a associação de
SNPs do gene DDEF1 com a maciez de carne e área de olho de lombo,
que deu origem ao primeiro depósito de patente da rede intitulado “Mé-
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todo para identificação de animais com maior potencial para características desejáveis de qualidade da carne, área do olho do lombo (AOL),
peso a desmama e peso ao sobreano”.
Do ponto de vista quantitativo, foram encontradas estimativas de
herdabilidade de 0,30, para maciez de carne, expressa pela força de
cisalhamento, e 0,33 para eficiência alimentar total, expressa por kg de
ganho de peso por kg de matéria seca consumida, numa demonstração
do potencial de sucesso da seleção para estas características.
A necessidade de continuidade desta linha de trabalho, para aprimoramento de metodologias na área de genética molecular, aumento do
número de observações e de animais genotipados bem como superação
das dificuldades relacionadas à coleta de dados de eficiência alimentar,
levou a equipe a reformular os projetos de pesquisa que, a partir de então, foram alinhados dentro do Arranjo “Desenvolvimento e integração
de conhecimentos de genética molecular e quantitativa visando maximizar os ganhos genéticos para produção sustentável de carne bovina
– MaxiBife”, liderado pela Embrapa Gado de Corte.
Neste Arranjo, já se encontram em andamento, desde 2015, seis projetos
nos seguintes temas: “Plataforma para Integração de Dados Genômicos
e Fenotípicos”, liderado pela Embrapa Informática Agropecuária; “Desenvolvimento e Implementação de Metodologias Genético-Estatísticas em
Avaliações Genéticas”, “Estratégias e Índices de Seleção com Abordagem
Genômica e Ambiental” e Transferência de Tecnologia e Prospecção de Demandas”, liderados pela Embrapa Gado de Corte; “Integração de Genética
Molecular e Quantitativa na Geração de Tecnologias para o Melhoramento
Genético” e “Polo de Excelência em Genética Bovina para Raças Taurinas”,
liderados pela Embrapa Pecuária Sul.
Para suporte de trabalhos do Arranjo MaxiBife, já em funcionamento na
Embrapa Gado de Corte, foi instalada na Sede da Unidade a Central de
Prova de Avaliação e Desempenho – PAD, contando-se com o apoio do
governo do estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação
de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, CIência e Tecnologia (Fun-
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dect-MS) e de criadores participantes do Programa Geneplus-Embrapa.
Esta estrutura é equipada com cochos e balanças eletrônicas que
possibilitam o registro automático do consumo individual de alimento
e do peso corporal dos animais, com captação remota instantânea dos
dados, possibilitando a avaliação de até 900 animais ao ano, em três
baterias de teste.
Em 2016 e 2017 foram avaliados 604 animais da raça Nelore de 18
criadores dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
Pará, Paraná e Tocantins, tendo-se obtido os seguintes resultados
gerais, para as principais características: Consumo Alimentar Residual:
-2,1 a 2,6 kg MS consumida/dia; Ganho Médio Diário de Peso: 1,7 kg/
dia; Peso Final: 608 kg; Perímetro Escrotal ao Final da Prova: 36 cm;
Área de Olho de Lombo ajustada para 450 kg: 69,8 cm2; Espessura de
Gordura Subcutânea: 5,2 mm; Consumo: 12,4 kg MS/dia; Conversão
Alimentar: 7,3 kg MS / kg de Ganho.
Como produtos tecnológicos da execução do Arranjo MaxiBife, devem ser
brevemente colocados a disposição dos usuários: índices de seleção econômicos; metodologia genético-estatística própria, com independência de uso
de softwares importados, e seleção genômica, com expectativa de melhorias ainda mais acentuadas para a produção de gado de corte no país.
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Sistemas de Produção e Cadeias Produtivas
Fernando Paim Costa, Roberto Giolo de Almeida,
Ezequiel Rodrigues do Valle, Antônio do
Nascimento Ferreira Rosa

Histórico da Área de Economia e Sistemas de Produção na
Embrapa Gado de Corte e primeiros resultados
A Embrapa Gado de Corte conta com pesquisadores na Área de Economia e Sistemas de Produção desde seus primeiros momentos, fruto da
visão dos gestores de então, que reconheceram a importância da visão
sistêmica e da análise econômica das tecnologias e produtos gerados
pelas unidades de pesquisa.
A necessidade de pensar e agir sob o enfoque de sistemas foi enfatizada desde o início. Para disseminar os conceitos e a prática relacionados
ao tema, grande esforço foi realizado na forma de palestras e documentos, destacando-se, entre outros, a figura notória do Diretor Edmundo
da Fontoura Gastal. Também foi marcante a atuação de consultores
como o argentino Filemon Torres, o inglês Norman R. Brockington, o
chileno Mario Silva Geneville e o neozelandês Peter Chudleigh, que
“semearam” as ideias da modelagem de sistemas na Embrapa Gado de
Corte. Diversos eventos técnicos, como o “Seminário sobre a aplicação
de um enfoque de sistemas na pesquisa de produção animal”, realizado
em Campo Grande em 1978, exemplificam essa ação.
Inicialmente, os limites do sistema correspondiam à cerca da fazenda,
concentrando-se os trabalhos no universo “dentro da porteira”, com a
pesquisa iniciando e terminando no produtor rural. Também, as ações
dos pesquisadores estavam limitadas ao processo de produção de
bovinos de corte, sem incluir atividades que, eventualmente, poderiam
estar associadas a esta atividade.
Apesar dessa menor abrangência, a filosofia de sistemas frutificou.
No campo cognitivo fez com que muitos reaprendessem a pensar,
incorporando a visão sistêmica; em termos aplicados, resultou em
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importantes trabalhos como o modelo matemático de simulação que
originou o software Embrapec, e o Sistema Físico, implantado em
área da Fazenda Modelo, monitorado e avaliado ao longo de quase 15
anos.
O Sistema Físico, de natureza demonstrativa, contribuiu para difundir
alternativas tecnológicas que possibilitavam alcançar metas de produção até então consideradas inatingíveis.
Esse sistema foi baseado em matrizes Nelore “cara limpa”, sem
registro oficial junto a ABCZ, mas caracterizadas de acordo com
o padrão da raça. Tais matrizes eram cobertas em monta natural
com touros Nelore PO (puros de origem), do plantel de seleção da
própria Embrapa. A fase de cria era feita em Brachiaria decumbens, com os animais recebendo apenas sal mineral. Na recria, os
bezerros recebiam suplementação alimentar, sendo mantidos em
pastagem de Marandu no período seco e em pastagem de Tanzânia
no período das águas. Na estação seca seguinte eram confinados
por períodos que variavam de 47 a 109 dias, seguindo então para
o abate.
Conforme resultados expostos em Dia de Campo, em julho1999, o
Sistema Físico demonstrou ser viável ao abater animais Nelore aos
22 meses de idade, com peso vivo de 480 kg e 58% de rendimento,
resultando em carcaças com 18,6 arrobas e acabamento de 4,2 mm
de espessura de gordura. A produtividade deste sistema foi de 101
kg de carne/ha, equivalente a três vezes a média nacional da época, de 34 kg. O protótipo foi visitado por milhares de produtores e
técnicos, difundindo técnicas simples e exequíveis que, certamente,
muito contribuíram para a evolução da bovinocultura de corte nacional.
Simultaneamente ao desenvolvimento dos trabalhos já referidos,
ampliou-se o limite do sistema alvo da pesquisa, inicialmente restrito
a “dentro da porteira”. No fim da década de 1980, com a dissemina-
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ção dos conceitos de agronegócio e cadeias produtivas, alargou-se o
horizonte de atuação da Embrapa, passando a incluir de forma objetiva
os atores situados a montante e a jusante da fazenda. Adicionalmente, expandiu-se o objeto de trabalho das unidades, o que, no caso da
Embrapa Gado de Corte, significou incorporar atividades eventualmente
associadas à exploração de bovinos, como as lavouras de soja e milho,
a criação de ovinos etc.
Seja com um pano de fundo mais restrito, seja com um cenário ampliado, inúmeros resultados relevantes foram alcançados pela Área de
Economia e Sistemas de Produção, que em função da ampliação de seu
escopo, passou a se chamar Grupo de Pesquisa em Sistemas de Produção Sustentáveis e Cadeias Produtivas da Pecuária de Corte – GSP.
Os trabalhos na área de Socioeconomia, por sua própria natureza,
representam contribuição bastante diversa. Além dos esforços de modelagem já citados, pode-se mencionar os trabalhos de identificação e
descrição de sistemas de produção (praticados e melhorados), as análises econômicas de resultados experimentais, as avaliações de impactos
das tecnologias geradas, os estudos sobre preços pagos e recebidos
pelos produtores, as análises conjunturais da bovinocultura de corte, as
estimativas de custo de produção, os estudos de mercado e o desenvolvimento de aplicativos voltados para a gestão da fazenda pecuária,
destacando-se o Embrapec, o Gerenpec e o Controlpec.
Mais recentemente, estudos prospectivos e analíticos sobre a cadeia
produtiva da bovinocultura de corte resultaram em importantes subsídios para a definição de prioridades de pesquisa e políticas públicas
voltadas para o setor. É o caso do Plano Mais Pecuária e seus desdobramentos (Programas Mais Carne e Mais Leite), lançados em março de
2014, elaborados, com participação da Embrapa Gado de Corte, pela
Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.
O Centro de Inteligência da Carne, em desenvolvimento, com seu papel
de capturar e qualificar informações-chave para os diferentes contextos
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em que a bovinocultura de corte se desenvolve, vem já contribuindo para
uma tomada de decisão mais qualificada dos diversos atores que compõem a cadeia produtiva, promovendo ganhos individuais e coletivos.
Com a reestruturação na gestão da pesquisa do CNPGC em 2011, e a
criação do Grupo de Pesquisa em Sistemas de Produção Sustentáveis
e Cadeias Produtivas da Pecuária de Corte – GSP, juntamente com
os grupos de Produção Animal e Produção Vegetal, outras atividades
foram consolidadas com expressivos resultados, destacando-se os
sistemas de integração que combinam lavoura, pecuária e floresta, e o
Programa Boas Práticas Agropecuárias – Gado de Corte. Esses resultados são descritos a seguir.

Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Lavoura-PecuáriaFloresta (ILPF)
Os sistemas integrados de produção, que incluem pecuária, lavoura e
floresta em diferentes combinações, têm atualmente grande relevância
para o agronegócio brasileiro. Foram originados de trabalhos voltados
para a recuperação de pastagens degradadas no Cerrado, iniciados na
década de 1980, destacando-se a cultura de arroz em consórcio com
forrageiras.
Posteriormente, foram desenvolvidos estudos com as culturas do milho
e do sorgo em consórcio com forrageiras, visando sistemas de integração mais intensificados, envolvendo a rotação pasto-lavoura. Estes estudos, regionalizados, contribuíram para a difusão de duas tecnologias
desenvolvidas pela Embrapa, os Sistemas Barreirão e Santa Fé.
Na Embrapa, o estudo mais longevo nesta linha de sistemas de integração durou 16 anos, de 1993 a 2009, contando com a participação
do JIRCAS (Japanese International Research Center for Agricultural
Sciences) por cinco anos, tendo como contraparte na coordenação,
pelo CNPGC, o pesquisador Manuel Cláudio Motta Macedo.
Além de grande aporte para a melhoria da infraestrutura de laboratórios da Unidade, esses trabalhos resultaram em importantes contribui-
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ções, como tecnologias para plantio direto e convencional de culturas,
indicações de manejo, informações básicas sobre acúmulo de carbono,
compactação e fertilidade do solo, controle de pragas, doenças e ervas
daninhas, rentabilidade da lavoura e ganho de peso animal, chegando
ao ponto de servir de embasamento técnico para o estabelecimento
do Programa de Recuperação de Pastagens Degradadas, com recursos
especiais do Fundo Constitucional Centro-Oeste.
Como resultados destas práticas, as taxas de lotação em áreas de Cerrado foram multiplicadas por 10, podendo chegar a até 20 vezes em
sistemas intensivos como os preconizados para a integração lavourapecuária-floresta, quando comparadas àquelas verificadas previamente
à fundação da Embrapa, do final da década de 60 ao início da década
de 70 do século passado.
Em 2013, as Unidades da Embrapa Agropecuária Oeste e Gado de
Corte lançaram o Sistema São Mateus, como alternativa tecnológica
para a diversificação do sistema produtivo, recuperação de pastagens
degradadas e viabilização da produção de grãos para a região de solos
arenosos do Bolsão sul-mato-grossense, mesorregião que envolve as
microrregiões de Cassilândia, Paranaíba e Três Lagoas, a Leste do
estado. Trata-se de um modelo de sistema de integração lavoura-pecuária que implica na recuperação da pastagem antes da introdução do
componente lavoura no sistema, condição típica de regiões com solos
arenosos e sujeitas a veranicos.
A introdução do componente florestal em sistemas pecuários começou
a ser estudada no CNPGC no início da década de 2000, o que resultou
na realização de eventos importantes para discussão desta temática no
Estado, como o Seminário “Sistemas Agroflorestais e Desenvolvimento
Sustentável” (2003) e o “I Curso de Atualização Técnica em Arborização de Pastagens” (2006).
Em 2008, foi implantado o primeiro experimento de longa duração para
avaliação do efeito de diferentes arranjos espaciais de árvores sobre índices
bioeconômicos em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF).
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Este experimento serviu de base física para o desenvolvimento de estudos
relacionados à mitigação de gases de efeito estufa (GEEs) na pecuária,
vinculados à Rede de Pesquisa PECUS, criada em 2011 pela Embrapa e
seus parceiros para estudar a dinâmica de GEEs na agropecuária, sendo o
CNPGC líder dos estudos no bioma Cerrado.
Antes disto, porém, em 2010, o CNPGC realizou o I SIGEE, Simpósio
Internacional sobre Gases de Efeito Estufa na Agropecuária, com a finalidade de levantar o estado da arte sobre esta temática e propor uma
agenda positiva para o Estado no enfrentamento desta questão, que
prejudicava as exportações de carne brasileira naquela época.
Em 2012 a Embrapa Gado de Corte realizou o I Curso de ILPF, oferecido anualmente até hoje, com a finalidade de difundir informações
sobre o potencial de uso destes sistemas e de contribuir com ações de
transferência de tecnologia do Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão
de Carbono) do Governo Federal.
Com base nos resultados obtidos nestes estudos, em 2015 a Unidade
capitaneou o lançamento da marca-conceito Carne Carbono Neutro
(CCN), que visa garantir a produção de carne proveniente de sistemas
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pecuários nos quais as emissões de metano entérico são compensadas
pelo crescimento das árvores em integração, aliada ao conforto térmico
e bem-estar animal. A partir desse evento, o Estado do Mato Grosso
do Sul iniciou processo para se tornar o primeiro estado carbono neutro
do Brasil, encontrando-se em planejamento a implantação de políticas
públicas para promover a Marca CCN em seu território. Esta marca,
também, pode contribuir para a melhoria da sustentabilidade da pecuária de corte brasileira, abrindo mercados mais exigentes para a carne
brasileira no exterior.
Os resultados inéditos sobre o desempenho de sistemas ILPF provenientes destes estudos indicaram uma melhor eficiência em relação
aos sistemas tradicionais, tanto do ponto de vista produtivo como
ambiental e socioeconômico. Como reflexo destes benefícios, os sistemas de integração Lavoura-Pecuária-Floresta vêm sendo amplamente
difundidos, tendo alcançado, em 2016, 11,5 milhões de hectares com
destaques para os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina, conforme levantamento
realizado pela Rede de Fomento de ILPF, com acompanhamento técnico
da Embrapa Meio Ambiente.

Foto: Sergio Raposo de Medeiros
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No que se refere ao bem-estar animal, favorecido por estes sistemas integrados, salienta-se a aprovação de importante projeto em rede de pesquisa
e transferência de tecnologia, denominado CLIMANINAL. Em andamento
desde 2015, o projeto envolve várias unidades da Embrapa e instituições
de pesquisa parceiras, com atividades envolvendo cinco regiões do país.
O objetivo central é avaliar os efeitos dos sistemas agrossilvipastoris
e silvipastoris sobre o conforto térmico, características biológicas e produtivas de bovinos e ovinos de corte, com vistas ao estabelecimento
de práticas de manejo que contribuam para a sustentabilidade da pecuária nacional. Para isto, estão sendo utilizadas metodologias ligadas
à agrometeorologia, biofísica, etologia animal, bioinformática, pecuária
de precisão, organização da informação e modelagem matemática, de
modo a se criar mecanismos robustos de avaliação do conforto térmico
e bem estar animal.

Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte - BPA
O Protocolo de Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte (BPA),
lançado oficialmente em maio de 2005, foi criado e desenvolvido pela
Embrapa Gado de Corte, em trabalhos iniciados em 2003, tendo como
base protocolos de boas práticas de produção inseridas no Programa
Embrapa Carne de Qualidade, que por sua vez foi estruturado pela Embrapa Gado de Corte em 2000.
Reconhecendo a importância desse programa para as cadeias produtivas,
a Portaria Interministerial no. 36, de 25 de janeiro de 2011, instituiu o
Programa Nacional de Fomento às Boas Práticas Agropecuárias (PRÓ-BPA) com o objetivo de desenvolver e promover a inclusão das Boas
Práticas nas propriedades rurais das diversas cadeias pecuárias do País.
Atualmente, o Programa Boas Práticas conta com a participação de
inúmeras entidades e vem sendo implantado nas principais regiões produtoras, mediante o estabelecimento de parcerias com associações de
produtores rurais, empresas produtoras de insumos e entidades públicas
e privadas ligadas à extensão rural, tendo sido por isto condecorado, em
2005, com a Premiação Nacional da Embrapa - Modalidade Parceria.
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Além de frutificar por si só, essa iniciativa pioneira da Embrapa inspirou
a implantação de outros programas semelhantes pelo setor privado, os
quais, de sua parte, também vêm dando importante contribuição para o
avanço da bovinocultura de corte nacional.
Das inúmeras fazendas que estão no processo de implantação do protocolo de BPA no Brasil, destacam-se 95 propriedades que já receberam o atestado BPA da Embrapa, sendo 48 no Rio Grande do Sul, 23
em Mato Grosso do Sul, cinco no Paraná, três no Pará e uma em cada
um dos estados de Mato Grosso, Rondônia e Bahia.
Esses resultados têm sido possíveis graças às inúmeras parcerias
estabelecidas entre a Embrapa e outras entidades do setor, tais como
SENAR/MS, SENAR/PA, SENAR/RS, SEBRAE/MS, SEBRAE/RS, Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Novilho Precoce, WWFBRASIL, ICV (Instituto Centro da Vida, Alta Floresta/MT), TNC (The
Nature Conservancy, São Felix do Xingú/PA), Cooperativa Maria Macia,
de Campo Mourão/PR, além de outros acordos de cooperação técnica
que se encontram em fase de elaboração.
Mais detalhes sobre os resultados alcançados podem ser visualizados
por intermédio do link do Programa BPA da Embrapa Gado de Corte
(http://cloud.cnpgc.embrapa.br/bpa/).

Outras realizações
Ao longo da história da Embrapa Gado de Corte, outras realizações
merecem ser registradas.
Na busca por alternativas de produção de energia, no início da década
de 1980 foram testados protótipos para a produção de etanol a partir
da cana de açúcar (Micro Usina de Etanol), trabalho que contou com
a coordenação do pesquisador Estelino Augusto Baroli. Na mesma
linha, trabalhou-se com a geração de biogás com utilização de esterco
bovino (Biodigestor), sob a liderança do pesquisador Nelson Frederico
Seiffert.
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Ambas as experiências foram exitosas na comprovação da viabilidade
técnica dos empreendimentos. A adoção do sistema de produção de
etanol em micro usinas foi, no entanto, inviabilizada por políticas de
distribuição de combustível inadequadas ao modelo e por conjunturas de mercado desfavoráveis, especialmente quanto à relação entre
preços do produto e custos de produção. Quanto ao biogás, o fator
limitante foi o custo do recolhimento do esterco bovino, em razão da
predominância do sistema extensivo de pastejo.
Também no tocante a instalações e equipamentos rurais, destaca-se a Embrapa Gado de Corte. O Curral Módulo 500 e o Saleiro Automático, desenvolvidos pelo pesquisador Saladino Gonçalves Nunes, respectivamente, em
1983 e 1984, e a Régua de Manejo de Pastagens, idealizada pelo pesquisador José Alexandre Agiova e pelo analista Haroldo Pires Queiroz, lançada em
2012, marcaram época, tendo sido difundidos e utilizados por todo o país.

Balanço dos 40 anos
Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, Fernando
Paim Costa
A pecuária de corte brasileira experimentou uma verdadeira revolução
desde a fundação da Embrapa Gado de Corte, em 1977, podendo-se atribuir à pesquisa grande responsabilidade nesse processo de mudanças.
Taxa de natalidade de 50%, mortalidade até a vida adulta de 15% a
20% e idade à primeira cria e ao abate de quatro a cinco anos, vigentes até o final da década de 70 do século passado, deram lugar a
indicadores antes inimagináveis, como natalidade de 85%, mortalidade
até a vida adulta de 5% e idade à primeira cria e ao abate de 30 meses
de idade. Neste último quesito podem ser alcançados resultados ainda
superiores, com a utilização de suplementação alimentar durante o
período de escassez de produção das pastagens, semiconfinamento,
confinamento ou sistemas de integração lavoura-pecuária, tornando-se
possível o abate a partir de 14 meses de idade.
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Em 40 anos, o rebanho bovino praticamente dobrou, de 107 para 210
milhões de cabeças. De 1977 a 2016 a produção brasileira de carne
subiu de 2,4 para 8,9 milhões de toneladas equivalente-carcaça, tendo
o peso médio das carcaças passado de 199 kg para 244 kg e o rendimento médio de 50 para 54%.
Já as taxas de lotação em áreas de cerrado foram simplesmente
multiplicadas por 10, em sistemas de pastejo contínuo, e até por 30,
como observado em sistemas de integração lavoura-pecuária, quando comparadas aos indicadores dos sistemas de produção em áreas
semelhantes, na época de fundação da Embrapa. Considerando-se
um período mais recente, de 1990 a 2014, durante o qual foram
desenvolvidas e aplicadas novas tecnologias, especialmente relacionadas à recuperação e manejo de solos, novas cultivares forrageiras e
suplementos alimentares, além da melhoria genética no próprio gado
bovino, verificou-se que mesmo reduzindo-se a área de pastagem
em cerca de 20 milhões de hectares (de 186,3 para 166,7 milhões),
a produtividade da pecuária experimentou um aumento de 150%,
passando de 1,6 para quatro arrobas equivalente carcaça por hectare,
podendo chegar a até 11 arrobas em sistemas de integração lavoura pecuária.
Quanto ao mercado externo, o Brasil, importador de carne bovina nas décadas de 1970 e 1980, assumiu a condição de maior exportador mundial
a partir de 2004. Em 2016, foram comercializadas 1,4 milhão de toneladas equivalente-carcaça para 139 países, com receita de 5,5 bilhões de
dólares, mesmo depois de alocar cerca de 80% da produção para abastecimento do mercado interno. O consumo de carne bovina, por outro lado,
elevou-se de modestos 18 kg de carne bovina/habitante/ano, em princípios da década de 1980, a 41 kg/habitante/ano, em 2013, chegando-se
a 36 kg/habitante/ano, em 2016, como efeito da crise econômica destes
últimos anos.
Vale ressaltar que, além do aumento na quantidade consumida por
habitante, ocorreram mudanças positivas no padrão de qualidade da
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carne oferecida, como reflexo das boas práticas de criação nos sistemas produtivos, da melhoria genética dos rebanhos, da extensão do
alcance dos sistemas de inspeção sanitária, da instalação de novas
plantas frigoríficas e da melhoria de processos na indústria, especialmente, no que se refere à refrigeração e embalagem dos produtos.
Com isso, o consumidor passou a contar com um maior leque de
opções de cortes, para atendimento das mais simples às mais sofisticadas exigências do mercado.
Naturalmente, este progresso não é resultado exclusivo da pesquisa e,
sim, de um trabalho conjunto que agrega o empreendedorismo da classe produtora, as contribuições da pesquisa, da assistência técnica, dos
fornecedores de insumos, dos prestadores de serviço, da indústria e do
comércio, enfim, de todos os atores que compõem a cadeia produtiva
da bovinocultura de corte.
O relevante impacto da pesquisa, de um modo geral, pode ser ilustrado pelos dados do Balanço Social da Embrapa Gado de Corte.
Envolvendo apenas algumas das tecnologias desenvolvidas – cinco
forrageiras (Marandu, Piatã, Mombaça, Tanzânia e Estilosantes Campo Grande) e touros geneticamente superiores da raça Nelore (produzidos com uso das técnicas de seleção preconizadas pelo Programa
Geneplus-Embrapa) – estimou-se um impacto econômico, em 2015,
da ordem de sete bilhões de reais. Esse impacto econômico tem sido
acompanhado de repercussões positivas nos aspectos social e ambiental, colaborando para a evolução de todos os componentes da
cadeia produtiva da pecuária de corte.
Nem tudo ao longo deste caminho, no entanto, foram flores. Muito
ainda há que ser feito e melhorado. Os produtores precisam continuar
o aprimoramento da gestão dos seus negócios e as relações entre os
elos da cadeia produtiva precisam de maior harmonia. Também, o setor
carece de políticas para estímulo da produção e da comercialização
que assegurem rentabilidade mais justa a todos os seus segmentos, de
acordo com a qualidade do produto final.
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A pesquisa, por outro lado, necessita manter estreita sintonia com o
setor produtivo, para prospecção e atendimento de novas demandas,
o que, por sua vez, requer recursos financeiros e humanos adequados.
Neste aspecto, alguns pontos merecem ser analisados mais profundamente, ao se pensar em um novo ciclo de 40 anos de trabalho.
A agropecuária brasileira contava, até o fim da década de 1980, com
duas empresas públicas coirmãs: a Embrapa, dedicada aos trabalhos de
pesquisa, e a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, Embrater, encarregada de levar as tecnologias geradas pela pesquisa
ao produtor rural. Com a extinção da Embrater, ocorrida no início da
década de 1990, a Embrapa passou a sofrer forte sobrecarga, tendo que
absorver outras demandas sem uma contrapartida adequada de recursos
financeiros e humanos.
Por outro lado, a falta de flexibilidade e de agilidade administrativa,
em função de exigências burocráticas e legais, e as dificuldades para
a aplicação de recursos gerados nas próprias unidades, têm feito
lembrar algumas das razões pelas quais a própria empresa foi criada,
há 40 anos.
O desafio continua, tendo-se como palavra de ordem a consolidação de sistemas e cadeias produtivas efetivamente sustentáveis,
capazes de atender aos anseios das gerações presentes sem colocar em risco o bem-estar das gerações futuras. A transição desse
discurso, da teoria para a prática, exige permanente aprimoramento
e continuidade dos processos de geração e difusão de conhecimentos e tecnologias, incorporando novos conceitos e quebrando
paradigmas.
Amparada em seu passado de trabalho, iniciativa e persistência, e hoje
com a nova geração que vem sucedendo a dos fundadores, a Embrapa
Gado de Corte, sem dúvida alguma, haverá de escrever ainda muitas
outras histórias de sucesso, em benefício da sociedade brasileira, superando as dificuldades que se apresentam hoje e outras que, naturalmente, surgirão ao longo do caminho.
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Desafios da pesquisa frente às
demandas da Cadeia Produtiva da
pecuária de corte para o horizonte
de 2027
Guilherme Cunha Malafaia
As últimas quatro décadas têm sido referenciadas como período de
grandes transformações, afetando os diferentes setores da economia.
No que se refere ao agronegócio, mudanças no comportamento e hábitos alimentares, conscientização crescente quanto às questões ambientais, assim como exigências quanto à segurança alimentar, criam novos
mercados e conduzem a novas demandas, em que a diversificação da
produção e agregação de valor se associam a objetivos de ganhos de
produtividade.
Estes fatores indicam um desenho, em âmbito global, de um novo
paradigma tecnológico. Além disso, as mudanças nas bases do
conhecimento representadas pelo avanço de temas portadores de futuro, como biotecnologia, microeletrônica, nanotecnologia e agropecuária de precisão, também explicitam os limites do modelo produtivista e confirmam o aparecimento de um novo modelo tecnológico.
Modelo, este, alicerçado em novos princípios e novas maneiras para
se atender às demandas e resolver problemas técnicos de produção
agropecuária.
Essas mudanças significam uma nova visão do papel da pesquisa e
inovação na agricultura: promover mudanças na organização tradicional
das instituições de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D & I) e
concentrar esforços para o desenvolvimento de uma agropecuária baseada no conhecimento. Para a Embrapa, isto se reflete em promover mudanças tecnológicas e institucionais voltadas para o desenvolvimento
de uma agropecuária com produtos mais competitivos, de maior valor
agregado, com melhor qualidade e quantidade adequada, respeitando
os princípios da sustentabilidade e equidade social, necessários para
ampliar a participação do Brasil no comércio mundial.
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Esta nova realidade faz com que a Embrapa enfrente demandas
tecnológicas significativamente diferentes quando de sua criação,
com mudança na ênfase da pesquisa. Estudos realizados pela
Embrapa apontam que, para as próximas décadas, a expansão da
produção agropecuária brasileira deverá se manter sustentada. Tal
trajetória irá consolidar a posição do Brasil como uma das principais superpotências agrícolas do mundo e um dos principais países
que, via mecanismos de mercado, contribuirá para a segurança alimentar nos diferentes continentes. Paralelamente, devem ganhar
envergadura pressões da sociedade, no país e no exterior para
que sejam incorporados critérios de sustentabilidade à produção
agrícola brasileira. Em uma visão de futuro, não bastará apenas
aumentar a produção. Será preciso produzir com sustentabilidade,
a preços competitivos e atendendo às crescentes exigências dos
consumidores.
No que se refere à cadeia produtiva da carne bovina no Brasil, a mesma
encontra-se numa situação onde é necessário cada vez mais promover
a produção com ganhos de produtividade, qualidade e sustentabilidade.
Nas últimas décadas, o modelo de produção pecuária no Brasil mudou
sensivelmente e passou a priorizar tecnologias mais intensivas em capital, que geraram significativos ganhos de produtividade. Esses ganhos
de produtividade, além da potencial contribuição ao aumento da renda,
também resultaram em notável benefício para a dimensão ambiental da
sustentabilidade.
Entretanto, apesar dos inegáveis progressos do setor pecuário brasileiro, é evidente que ainda há muito o que se fazer para melhorar
a eficiência econômica e os indicadores socioambientais nos distintos segmentos da cadeia produtiva. Tais ações são necessárias
para consolidar a liderança nacional, possibilitando a conquista e a
ampliação de mercados que pagam melhor pela carne bovina, que
costumam ser exigentes quanto aos padrões socioambientais, à
qualidade do produto e às boas práticas de produção, no campo e na
indústria.
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Nesse contexto, os próximos 10 anos representam um marco importante para a Embrapa Gado de Corte, pois este Centro de Pesquisa completará 50 anos em 2027. Partindo do princípio de que um ciclo de inovação e maturidade para uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT)
dura em torno de 40 anos, admite-se que em 2027 haverá grandes
diferenças no “status” de governança organizacional e tecnológica nas
ICTs. Diferenças, em especial, para as ICTs que atuam no agronegócio,
devido à grande demanda da sociedade por alimentos, fibras e energia.
O foco, em vez da produção primária, irá voltar-se para o gerenciamento das cadeias agroindustriais; da mesma forma, a melhoria da
qualidade, a sustentabilidade e a segurança alimentar sobrepõem-se ao
aumento de produtividade. Diante desse quadro, alguns desafios precisam ser superados, principalmente no que se refere a uma mudança de
identidade, com as ICTs deixando de ser “produtoras de tecnologias”
para se tornarem “fontes de conhecimento e de soluções”.
Uma instituição de pesquisa agropecuária, à semelhança de outras
ICTs, objetiva criar produtos para seu público consumidor, em consonância com as demandas tecnológicas citadas anteriormente. Para
definir o que pesquisar, desenvolver e transferir, é necessário um
pleno conhecimento do ambiente organizacional, para que os produtos, os processos, os serviços, os conhecimentos e as soluções gerados sejam aceitos e adotados pelo público-alvo. Da mesma forma,
olhar para o futuro é um comportamento inevitável da atividade de
planejamento e de toda ICT. À medida que o ambiente organizacional se torna mais complexo, acelerando-se as mudanças e aumentando as incertezas com relação ao futuro, cresce a necessidade de
um maior rigor e sistematização na antecipação de tendências. Isto
tem conduzido a Embrapa Gado de Corte a buscar constantemente
o conhecimento das demandas tecnológicas pelos elos e segmentos
da cadeia produtiva da pecuária de corte, internalizá-las e integrálas na sua programação de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), de
Transferência de Tecnologias (TT) e de Desenvolvimento Institucional (DI).
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Nesse sentido, foi criado em 2014 o Centro de Inteligência da Carne
Bovina (CICARNE), que tem sua marca conceito associada à atividades de inteligência competitiva da cadeia produtiva da carne bovina
brasileira, sendo a primeira iniciativa com esta abordagem no Brasil.
A sua utilização permitirá a tomada de decisão mais qualificada dos
gestores, promovendo ganhos individuais e coletivos para os agentes
da pecuária de corte brasileira. O grande mérito da criação do CICARNE é organizar a captura e qualificação de informações-chave, para
diferentes contextos (regiões, biomas, sistemas de produção, etc.),
beneficiando o adensamento da troca de informações e experiências
entre os colaboradores da Embrapa e sua Rede de Conhecimento.
Ao monitorar estrategicamente o ambiente dos elos e segmentos
da cadeia produtiva da pecuária de corte para o horizonte de 2027,
o CICARNE identificou que as principais demandas tecnológicas
referem-se, principalmente, aos seguintes aspectos:
Pastagens
Desenvolvimento e melhoria de tecnologias para ofertar ao produtor
rural forrageiras de qualidade com ganhos nutricionais superiores aos
atuais. Essas devem contribuir para o incremento na lotação, desempenho e produtividade animal por hectare, sem necessidade de expansão
do espaço ou substituição de outras atividades agrícolas para atender à
demanda da pecuária de corte.
Sanidade animal
Apesar dos avanços significativos na sanidade do rebanho de corte,
ainda existem enfermidades que necessitam de controle sanitário mais
efetivo. Faz-se necessário o desenvolvimento de novos medicamentos,
vacinas e sistemas de diagnóstico que contribuam para a higidez sanitária da pecuária nacional.
Transferência de tecnologia
Talvez aqui resida o maior desafio para a Embrapa Gado de Corte. Há
necessidade de se fazer chegar ao produtor rural informações tecnoló-
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gicas necessárias ao aprimoramento da pecuária de corte, com qualidade e com eficiência. Para tanto, se fazem necessários investimentos
para instrumentalizar a equipe técnica visando transferir ao produtor
conhecimento e soluções tecnológicas aplicadas à cadeia produtiva.
Meio ambiente
Outro aspecto que é igualmente merecedor de grande interesse da
unidade é o uso e a conservação dos recursos naturais. A cobrança
que a sociedade vem demandando sobre essa realidade faz com que
a Embrapa Gado de Corte desenvolva suas ações de P&D, de TT e de
DI sempre associadas com sustentabilidade, para evitar riscos ao meio
ambiente e promover a qualidade de vida. A manutenção das áreas
de preservação permanente e, principalmente, a recuperação de áreas
degradas têm sido o foco da atenção da equipe técnica.
Gestão de propriedade
Este item tem relação direta com a competência para gerenciar uma
propriedade rural. Na verdade, a propriedade rural deve e precisa ser
administrada como uma empresa, quer seja familiar, quer seja de forma
societária. O produtor precisa estar preparado e capacitado para transformar seu “negócio rural” em uma empresa, que tenha como objetivo final
o resultado de seu trabalho, e que ele seja remunerado lucrativamente.
Adicionalmente, ações também devem ser propostas para as áreas de
Nutrição Animal, Melhoramento Animal, Mercado e Qualidade da Carne. Esses temas deverão ser conduzidos pela Embrapa Gado de Corte
com o mesmo grau de prioridade e tratamento dos cinco primeiros.
No que se refere às inovações institucionais na Embrapa Gado de Corte
para os próximos 10 anos, essas devem abranger três níveis:
i) No primeiro nível, esperam-se inovações que busquem eficiência
gerencial, eficácia operacional, efetividade dos resultados em termos
de ofertas e atendimento às demandas, sustentabilidade financeira e
ampliação das interações funcionais.
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ii) No segundo nível, entende-se que a visão sistêmica deve ser incorporada na prática do dia-a-dia do Centro de Pesquisa, esperando-se,
assim, inovações que contemplem a liderança na articulação de Redes
de P&D, de TT e de DI, evitando a redundância de papéis e atribuições
entre as ICTs e, por consequência, otimizando os recursos investidos.
iii) No terceiro nível, é de vital importância o monitoramento do ambiente em questões como o negócio e a comercialização de produtos e serviços, propriedade intelectual, aspectos sanitários, entre outros; bem
como estimular a discussão sobre a ampliação de fundos competitivos
para financiamento de ações de P&D e de TT.
As inovações institucionais aqui apresentadas não são exaustivas,
muito pelo contrário, novos desafios surgirão nos próximos anos. Isso
demandará dos atuais e futuros gestores da Embrapa Gado de Corte
uma profunda atenção quanto ao constante monitoramento do ambiente organizacional, tanto externo quanto interno, buscando cada vez
mais sintonizar o Centro de Pesquisa à cadeia à qual está inserido.
São esses desafios que nos movem e será por meio deles que a Embrapa Gado de Corte pautará suas ações e continuará contribuindo como
âncora de uma das mais importantes cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Os avanços da ciência só se concretizam com seus
reflexos na sociedade.
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Armando Teixeira Primo
Leônidas da Costa Schalcher Valle

Chefe-Adjunto da Área Técnica

Chefe-Adjunto da Área Técnica

Chefe-Adjunto Administrativo

Chefe-Adjunto Técnico

Rubem Gonçalves

João Camilo Milagres

01/04/1983

Eberth Marcos Alvarenga Costa
Júnior

Chefe-Geral

01/12/1982

Rubem Gonçalves

Chefe-Adjunto Administrativo

31/03/1983

01/04/1983

19/07/1981

Ivo Bianchin

Chefe-Adjunto Administrativo

20/12/1982

19/07/1981

20/07/1981

19/05/1980

31/08/1978

Araê Boock

Leônidas da Costa Schalcher Valle

Otávio de Almeida Braga

Ivo Bianchin

Nelson Frederico Seiffert

15/03/1976

15/03/1978

01/07/1976

01/08/1975

14/10/1985

14/10/1985

27/09/1985

31/03/1983

30/11/1982

31/03/1983

20/12/1982

31/03/1983

19/07/1981

30/04/1980

31/08/1978

19/07/1981

15/03/1978

19/07/1981

Final

Período da gestão
Início

Chefe-Adjunto Técnico

Chefe-Adjunto da Área Técnica

Chefe

Chefe-Adjunto de Apoio

Chefe-Adjunto Administrativo

Wilson Vieira Soares

José Mendes Barcellos

Chefe

Chefe-Adjunto da Área Administrativa

Nome

Chefia

Tabela 1. Dirigentes da Embrapa Gado de Corte, desde a época da instalação e fundação da Unidade.
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Ademir Hugo Zimmer
Michael Robin Honer
Zenith João de Arruda

Chefe-Geral

Chefe-Adjunto Técnico

Chefe-Adjunto de Apoio

Pedro Paulo Pires
Pedro Paulo Pires

Chefe-Adjunto de Apoio Técnico

Rafael Geraldo de Oliveira Alves

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Chefe-Adjunto de Apoio

Rafael Geraldo de Oliveira Alves

Zenith João de Arruda

Geraldo Ramos Figueiredo

Kepler Euclides Filho

Chefe-Adjunto Técnico

Chefe-Geral

Chefe-Adjunto de Administração

Chefe-Adjunto Técnico

Ivo Martins Cezar

Estelino Augusto Baroli

Chefe-Adjunto de Apoio

Chefe-Geral

Kepler Euclides Filho

Ivo Martins Cezar

Chefe-Adjunto Técnico

Chefe-Geral

20/07/1994

05/05/1994

20/07/1994

05/05/1994

05/05/1994

02/08/1990

02/08/1990

30/07/1990

23/01/1989

23/01/1989

02/01/1989

14/10/1985

14/10/1985

27/09/1985

04/01/1996

20/07/1994

01/07/1996

20/07/1994

08/07/1996

05/05/1994

11/04/1994

05/05/1994

02/08/1990

02/08/1990

30/07/1990

23/01/1989

23/01/1989

02/01/1989
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Edson Espindola Cardoso

Chefe-Adjunto de Administração

Luiz Otávio Campos Silva
Luiz Otávio Campos Silva

Chefe-Adjunto de Comunicação e
Negócios

Ademir Hugo Zimmer

Chefe-Adjunto de Apoio Técnico

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Araê Boock

Edson Espindola Cardoso

Chefe-Adjunto de Administração

Chefe-Geral

Geraldo Ramos Figueiredo

Chefe-Adjunto de Apoio Técnico

Geraldo Ramos Figueiredo *

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento
Cesar Heraclides Behling Miranda

Araê Boock

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Chefe-Adjunto de Apoio Técnico

Francisco Humberto de Souza

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Celso Boin

Dailton Ferreira da Costa

Chefe-Adjunto de Administração

Chefe-Geral

Cesar Heraclides Behling Miranda *

Chefe-Adjunto de Apoio Técnico

30/11/1998

22/06/1998

22/06/1998

22/06/1998

08/07/1996

27/10/1997

14/08/1996

09/04/1998

24/11/1997

15/07/1996

08/07/1996

01/09/1995

20/07/1994

04/01/1996

18/10/1999

30/11/1998

12/03/2001

12/03/2001

22/06/1998

22/06/1998

27/10/1997

22/06/1998

09/04/1998

24/11/1997

22/06/1998

08/07/1996

01/09/1995

08/07/1996
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Tenisson Waldow de Souza
Geraldo Ramos Figueiredo

Chefe-Adjunto de Comunicação e
Negócios

Chefe-Adjunto de Administração

Cacilda Borges do Valle

Geraldo Ramos Figueiredo *

Chefe-Geral

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Antônio Batista Sancevero

Chefe-Geral

Antônio do Nascimento Ferreira Rosa *

Chefe-Adjunto de Administração

Kepler Euclides Filho *

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento
Tenisson Waldow de Souza

Ademir Hugo Zimmer

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Chefe-Adjunto de Comunicação e
Negócios

Ademir Hugo Zimmer *

Ivo Bianchin

Chefe-Adjunto de Administração

Chefe-Geral

Ivo Bianchin

Tenisson Waldow de Souza

Chefe-Adjunto Administrativo

Chefe-Adjunto de Comunicação e
Negócios

03/08/2001

03/08/2001

13/08/2001

20/05/2003

03/08/2001

12/03/2001

12/03/2001

02/04/2001

12/03/2001

12/03/2001

30/11/1998

22/06/1998

18/10/1999

01/11/2003

13/10/2003

01/11/2003

13/10/2003

20/05/2003

03/08/2001

03/08/2001

03/08/2001

02/04/2001

03/08/2001

12/03/2001

30/11/1998

12/03/2001
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Cleber Oliveira Soares
Rosângela Maria Simeão Resende
Gelson Luís Dias Feijó

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Rafael Geraldo De Oliveira Alves

Geraldo Ramos Figueiredo

Chefe-Adjunto de Administração

Chefe-Geral

Tenisson Waldow de Souza

Cleber Oliveira Soares

Chefe-Adjunto de Comunicação e
Negócios

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Rafael Geraldo De Oliveira Alves

Geraldo Ramos Figueiredo

Chefe-Adjunto de Administração

Chefe-Geral

Tenisson Waldow de Souza

Chefe-Adjunto de Comunicação e
Negócios

Ivo Martins Cezar

Geraldo Ramos Figueiredo *

Chefe-Geral

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Kepler Euclides Filho

Chefe-Geral

02/10/2010

10/09/2010

07/01/2008

07/01/2008

21/03/2005

21/03/2005

01/04/2005

21/03/2005

01/11/2003

13/10/2003

01/11/2003

26/01/2005

13/10/2003

01/03/2011

01/10/2010

09/09/2010

02/01/2011

29/02/2008

29/02/2008

07/01/2008

07/01/2008

21/03/2005

21/03/2005

01/04/2005

21/03/2005

26/01/2005
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Pedro Paulo Pires
Ronney Robson Mamede
Lucia Gatto

Chefe-Adjunto deTransferência de
Tecnologia

Chefe-Adjunto deTransferência de
Tecnologia

Chefe-Adjunto de Administração

03/01/2011

07/09/2015

15/04/2011

01/04/2014

02/03/2011

03/01/2011

07/05/2009

01/03/2008

02/03/2011

07/05/2009

01/03/2008

Até o momento

Até o momento

07/09/2015

Até o momento

31/03/2014

Até o momento

02/01/2011

06/05/2009

14/04/2011

01/03/2011

06/05/2009

* Interino
Fontes: Relatórios Técnicos Anuais, Embrapa Gado de Corte; Boletins de Comunicações Administrativas da Embrapa - BCA.

Lucimara Chiari

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Lucia Gatto

Chefe-Adjunto de Administração

Valdemir Antônio Laura

Tenisson Waldow de Souza

Chefe-Adjunto de Administração

Chefe-Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Pedro Paulo Pires

Chefe-Adjunto de Comunicação e
Negócios

Cleber Oliveira Soares

Paulo Henrique Nogueira Biscola

Chefe-Adjunto de Comunicação e
Negócios

Chefe-Geral

Lucia Gatto

Chefe-Adjunto de Comunicação e
Negócios
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Sistemas Integrados de
Produção

ALEXANDRE ROMEIRO DE
ARAUJO

Reprodução Animal

ANTÔNIO EMÍDIO DIAS F DA
SILVA

Produção Vegetal

ANDRÉ DOMINGHETTI
FERREIRA
Recursos Genéticos e
Melhoramento Animal

Genética Vegetal

ANDREA RAPOSO

ANTÔNIO DO NASCIMENTO
FERREIRA ROSA

07/07/1989

Genética Molecular
Animal

ANDREA ALVES DO EGITO

15/05/1980

01/03/1975

02/04/2012

21/07/2008

02/04/1984

Sanidade Animal

ANA MARIA SASTRE SACCO

08/01/2001

Melhoramento de Plantas

05/03/1976

24/01/2011

24/01/2011

07/11/2011

01/03/1974

01/10/1975

Admissão

ANA LÍDIA VARIANI BONATO

Parasitologia Animal

Ciência do Couro

ALEXANDRA ROCHA DE
OLIVEIRA

ALFEU ANTONIO HAUSEN BECK

Reprodução Animal

Sanidade Animal

Forrageiras e Pastagens

Especialização

ALESSANDRA CORALLO
NICACIO

ALBERTO GOMES

ADEMIR HUGO ZIMMER

Pesquisador

15/05/1980

25/07/1977

02/04/2012

22/05/2017

19/09/2010

01/10/1987

08/01/2001

01/07/1978

24/01/2011

24/01/2011

07/11/2011

01/09/1978

29/02/1988

02/04/1995

04/03/2003

31/01/1980

22/12/2006

Final

Transferido

Ativo

Ativo

Ativa

Ativa

Transferida

Transferida

Desligado

Ativo

Ativa

Ativa

Aposentado

Ativo

Atualmente

Embrapa Gado de Corte
06/05/1977

Início

Tabela 2. Relação de pesquisadores por especialização e período de trabalho na Embrapa Gado de Corte.
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01/12/1976
04/10/2010

Difusão de Tecnologia
Sistemas de Produção
Sustentáveis

DAVI JOSÉ BUNGENSTAB

16/10/2001

13/03/1974

DÁRIO ALVES DE SOUZA

Epidemiologia

CLAUDIO ROBERTO MADRUGA

01/04/1987

Parasitologia Animal

Biologia e Bioquímica do
Solo

CÉSAR HERÁCLIDES BEHLING
MIRANDA

CLEBER OLIVEIRA SOARES

Fitopatologia

CELSO DORNELAS FERNANDES

01/08/1989

01/03/1975

Melhoramento de
Forrageiras

CACILDA BORGES DO VALLE

01/10/1975

Estatística

BENEDITO BARBOSA DE SOUZA

01/03/1974

01/03/1974

Entomologia

Melhoramento Animal

04/08/1975

AUREA TERESA SCHMITT

ARTHUR DA SILVA MARIANTE

Zootecnia

AROLDO BRAZIL FERREIRA

07/03/1980

01/05/1983

Sistemas Integrados de
Produção

ARMINDO NEIVO KICHEL
Botânica

01/01/1975

Ecologia e Manejo de
Pastagens Nativas

ARAÊ BOOCK

ARNILDO POTT

15/03/1974

Forrageiras e Pastagens

ANTÔNIO VIEIRA

01/06/1987

Parasitologia e
Entomologia Veterinária

ANTÔNIO THADEU MEDEIROS
DE BARROS

04/10/2010

01/12/1976

16/10/2001

29/01/1976

01/04/1987

01/08/1989

28/02/1978

01/10/1975

01/01/1976

01/03/1979

01/08/1985

01/06/2000

01/06/1991

01/10/1978

11/12/1975

01/07/2013

31/03/1980

26/03/2007

30/11/2009

10/04/1978

12/08/1976

31/10/1986

31/10/1986

27/03/2008

27/03/2008

19/06/2004

Ativo

Desligado

Ativo

Aposentado

Transferido

Ativo

Ativa

Desligado

Desligada

Transferido

Transferido

Aposentado

Ativo

Aposentado

Aposentado

Ativo
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04/10/2010
07/11/2006

04/10/2010
14/02/2005
25/03/1976
16/10/2001

Sistemas de Produção
Sustentáveis
Genética Molecular
Animal
Fertilidade do Solo
Entomologia
Sistemas Integrados de
Produção
Socioeconomia e
Sistemas de Produção
Imunologia e Biologia
Molecular

FABIANA VILLA ALVES

FABIANE SIQUEIRA

FÁBIO TEOTÔNIO TEIXEIRA DE
OLIVEIRA

FABRÍCIA ZIMERMANN VILELA
TORRES

FERNANDO ALVARENGA REIS *

FERNANDO PAIM COSTA

FLÁBIO RIBEIRO ARAUJO

01/03/1974

01/03/1975

04/05/1976

01/03/1974

01/01/1974

Boas Práticas Pecuárias

Nutrição Animal

Forrageiras e Pastagens

Profilaxia Animal

02/10/1989

EZEQUIEL RODRIGUES DO
VALLE

ESTHER GUIMARÃES CARDOSO

ESTELINO AUGUSTO BAROLI

ELIO PURISCO

EDUARDO SIMÕES CORRÊA

Sistemas de Produção

23/11/2006

Transferência de
Tecnologia

EDIMILSON VOLPE

02/01/1974

Forrageiras e Pastagens

DORIVAL MONTEIRO PIMENTEL

20/06/2011

Forrageiras e Pastagens

DENISE BAPTAGLIN
MONTAGNER

16/10/2001

28/02/1978

11/07/2005

04/10/2010

11/12/1975

07/11/2006

04/10/2010

28/02/1978

01/07/1978

31/03/1979

01/01/1976

02/10/1989

23/11/2006

01/03/1977

20/06/2011

31/01/1977

12/11/2007

01/08/1996

30/01/1977

25/05/2009

20/02/2007

31/12/1983

Ativo

Ativo

Ativo

Ativa

Transferido

Ativa

Ativa

Ativo

Aposentada

Aposentado

Desligado

Aposentado

Desligado

Transferido

Ativa
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IVO MARTINS CEZAR

IVO BIANCHIN

15/03/1974
19/08/1975

Socioeconomia e
Sistemas de Produção

01/09/1975

06/07/1977

01/01/1974

17/11/1980

Parasitologia

Nutrição Animal

Parasitologia

HERMANO JOSÉ HONÓRIO DE
MELO

IVAN VALADÃO ROSA

Química

GUSTAVO EUGENIO GERHARD
BARROCAS

Melhoramento de
Forrageiras

01/12/2010

Socioeconomia e
Sistemas de Produção

GUILHERME CUNHA MALAFAIA

IGNACIO PORZECANSKI
STAROWIESZCZYK

26/12/2002

Biotecnologia Animal

GRÁCIA MARIA SOARES
ROSINHA

09/11/2010

Melhoramento Animal

GILBERTO ROMEIRO DE
OLIVEIRA MENEZES

01/02/1985

01/03/1975

Reprodução Animal

Melhoramento Animal

GERALDO RAMOS DE
FIGUEIREDO

06/03/1990

03/11/1975

30/12/1994

21/05/1976

GETE OTTAÑO DA ROSA

Não cadastrada

GERALDO NORONHA
JUNQUEIRA FILHO

Socioeconomia e
Sistemas de Produção

Ciência da Carne

GELSON LUIS DIAS FEIJÓ

GERALDO AUGUSTO DE MELO
FILHO

Tecnologia de Sementes
Forrageiras

FRANCISCO HUMBERTO
DUBBERN DE SOUZA

19/08/1975

01/06/1978

19/02/1976

06/07/1977

01/01/1976

17/11/1980

01/12/2010

26/12/2002

09/11/2010

01/02/1985

19/07/1977

06/03/1990

13/02/2005

30/12/1994

01/01/1978

27/02/2006

21/09/2009

10/08/1995

10/08/1981

11/12/1981

13/11/1989

28/09/2009

03/06/1990

29/01/2008

04/01/2000

Aposentado

Aposentado

Aposentado

Desligado

Desligado

Ativo

Ativo

Ativa

Ativo

Desligado

Aposentado

Desligado

Aposentado

Ativo

Transferido
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JOÃO BAPTISTA ESMELA
CURVO

Sistemas Integrados de
Produção
Manejo Animal
Bacteriologia
Socioeconomia e
Sistemas de Produção
Melhoramento Animal
Fertilidade do Solo

JOSÉ ALEXANDRE AGIOVA DA
COSTA *

JOSÉ ANTONIO DIAS COSTA
AROEIRA

JOSÉ ANTONIO PAIM SCHENK

JOSÉ ARLINDO DE CAMARGO
PACHECO

JOSÉ BENEDITO DE FREITAS
TROVO

JOSÉ CARLOS CASAGRANDE

JÚLIO CESAR DE SOUSA

JOSÉ RAUL VALERIO
Nutrição Animal

Entomologia

Nutrição Animal

Avaliação de Forrageiras

JOÃO CARLOS GIORDANI
COSTA

JOSÉ MARQUES DA SILVA

Manejo da Reprodução

JOÃO CÂNDIDO ABELLA PORTO

Parasitologia

Tecnologia de Sementes
Forrageiras

JAQUELINE ROSEMEIRE
VERZIGNASSI

JOÃO BATISTA CATTO

Forrageiras e Pastagens

JAIRO MENDES VIEIRA

01/01/1974

03/02/1976

01/03/1974

06/04/1976

01/08/1989

13/04/1981

01/09/1975

01/09/1975

20/04/2005

14/03/1985

02/09/1974

01/12/1975

01/09/1975

13/07/2005

02/09/1974

31/03/1978

31/10/1978

01/07/1977

01/07/1980

01/08/1989

13/04/1981

01/06/1976

01/04/1977

19/04/2006

14/03/1985

31/07/1977

01/04/1999

13/04/1976

14/10/2007

01/12/1975

12/04/1990

27/03/2008

31/07/1980

15/10/2000

30/06/1987

10/08/1995

30/07/1990

27/11/1995

13/03/2006

02/05/1994

12/12/2005

Desligado

Ativo

Aposentado

Desligado

Transferido

Transferido

Aposentado

Transferido

Ativo

Desligado

Aposentado

Ativo

Aposentado

Ativa

Aposentado
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06/03/2003
13/10/1982
14/03/1985
01/11/2006

Forrageiras e Pastagens
Genética e Biologia
Molecular
Melhoramento de
Forrageiras
Não cadastrada
Genética e
Melhoramento de Plantas

LEONIDAS DA COSTA
SCHALCHER VALLE

LETICIA JUNGMANN CANÇADO

LIANA JANK

LILIAN LEONORA BARROS

Economia da Produção
Sistemas de Produção
Nutrição Animal e
Sistemas de Produção
Melhoramento Animal
Nutrição Animal
Ciência do Couro

LUIS CARLOS ROBAINA
ECHEVERRIA

LUIZ ANTONIO MONTEIRO

LUIZ ORCÍRIO FIALHO DE
OLIVEIRA

LUIZ OTÁVIO CAMPOS DA
SILVA

LUIZ ROBERTO LOPES DE S
THIAGO

MANUEL ANTONIO CHAGAS
JACINTO

LUCIMARA CHIARI

01/09/1975

Imunologia e Patologia

LENITA RAMIRES DOS SANTOS

07/11/2003

11/02/1976

05/01/1982

01/02/2012

01/03/1975

01/01/1974

04/10/2010

01/03/1975

Melhoramento Animal

KEPLER EUCLIDES FILHO

06/11/2006

Genômica e Proteômica
de Plantas

KAREM GUIMARÃES XAVIER
MEIRELES

07/11/2003

19/06/1980

05/01/1982

05/06/2017

22/08/1977

01/07/1977

01/11/2006

14/03/1985

13/10/1982

06/03/2003

31/07/1976

04/10/2010

07/07/1977

06/11/2006

04/11/2007

27/02/2006

07/08/1990

31/01/1980

01/05/1986

16/10/2012

31/08/1983

12/10/2003

Transferido

Aposentado

Ativo

Ativo

Desligado

Desligado

Ativa

Desligada

Ativa

Transferida

Transferido

Ativa

Transferido

Ativa
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01/03/1974

02/04/2007
09/06/1987
01/12/2010

Ecologia e Manejo de
Pastagens Nativas
Melhoramento de
Forrageiras
Nanobiotecnologia
Ecologia e Manejo de
Pastagens Nativas
Genética e
Melhoramento de Plantas

MARIA RIBEIRO ARAÚJO

MARIO SOTER FRANCA
DANTAS

MARLENE DE BARROS COELHO
CAVIGLIONI

MATEUS FIGUEIREDO SANTOS

MARTA PEREIRA DA SILVA

20/11/2001

Socioeconomia e
Sistemas de Produção

MARIANA DE ARAGÃO PEREIRA

01/08/1975

15/05/1980

Fisiologia da Reprodução

04/10/1989

MARIA MARINA MANUELA R R
V U SILVA

MARIA LUIZA FRANCESCHI
NICODEMO
Sistemas Silvipastoris

27/06/1983

Genética e
Melhoramento de Plantas

MARIA ISABEL DE O PENTEADO

01/03/1975

Bacteriologia

MARIA APARECIDA MOREIRA
SCHENK

28/01/1985

Reprodução Animal

MARGOT ALVES NUNES DODE

01/12/2010

03/03/1980

11/06/1976

Reprodução Animal

Imunologia

Sistemas Integrados de
Produção

MARCOS FERNANDO OLIVEIRA
E COSTA

MARCIO RUBENS GRAF
KUCHEMBUCK

MANUEL CLAUDIO MOTTA
MACEDO

01/06/2014

01/09/1999

02/04/2007

09/01/1977

27/09/1977

20/11/2001

15/05/1980

04/10/1989

27/06/1983

31/05/1976

28/01/1985

01/12/2010

03/03/1980

01/08/1983

30/04/1983

27/02/2006

31/03/1988

01/07/2006

31/03/1999

10/05/2001

31/07/2001

01/07/2011

30/04/1980

Ativo

Ativa

Ativa

Transferido

Aposentada

Ativa

Transferida

Transferida

Transferida

Aposentada

Transferida

Transferido

Desligado

Ativo
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01/06/2009
01/09/1974

01/04/1987
01/08/1989
01/03/1975
01/07/1981

Proteômica em Sanidade
Animal
Produção e Beneficiamento
de Sementes
Forrageiras e Pastagens
Manejo da Reprodução
Fertilidade do Solo
Parasitologia Veterinária
Gestão da Inovação em
Pecuária
Melhoramento Animal
Patologia Veterinária e
Pecuária de Precisão
Melhoramento Animal
Parasitologia e Doenças
Parasitárias

NEWTON VALERIO VERBISCK

NILZA ROCHA MECELIS

ODETE MARIA APARECIDA
ANGELI G

ORLANDO PIMPIM LIMA

OSNI CORREA DE SOUZA

PAULO HENRIQUE DUARTE
CANÇADO

PAULO HENRIQUE NOGUEIRA
BISCOLA

PAULO ROBERTO COSTA
NOBRE

PEDRO PAULO PIRES

RAFAEL GERALDO DE OLIVEIRA
ALVES

RAUL HENRIQUE KESSLER

02/05/2007

04/10/2010

01/09/1975

01/09/1974

02/09/1974

01/01/1974

Forrageiras e Pastagens

NELSON FREDERICO SEIFFERT

29/10/2001

14/05/1986

Forrageiras e Pastagens

Epidemiologia

MIGUEL MARQUES GONTIJO
NETO

MICHAEL ROBIN HONER

01/07/1981

01/07/1987

01/08/1989

01/04/1987

02/05/2007

04/10/2010

27/09/1977

01/07/1977

21/01/1976

01/04/1994

01/06/2009

01/08/1977

29/10/2001

14/05/1986

22/02/2007

01/02/1990

22/02/2004

11/02/1982

01/02/1977

01/04/2000

28/02/1985

30/06/2005

20/01/1997

Aposentado

Ativo

Ativo

Desligado

Ativo

Ativo

Aposentado

Desligado

Transferida

Transferida

Ativo

Transferido

Transferido

Desligado
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01/06/1987
22/04/2004
28/05/2012

Sistemas Integrados de
Produção
Gestão Ambiental e
Ecologia
Forrageiras e Pastagens
Nutrição e Crescimento
Animal
Etologia e
Comportamento Animal
Melhoramento Vegetal

ROBERTO GIOLO DE ALMEIDA

RODINEY DE ARRUDA MAURO

RODRIGO AMORIM BARBOSA

RODRIGO DA COSTA GOMES

RONALDO DE OLIVEIRA
ENCARNAÇÃO

ROSANGELA MARIA SIMEÃO

Forrageiras e Pastagens
Melhoramento Vegetal

SALADINO GONCALVES NUNES

SANZIO CARVALHO LIMA
BARRIOS

Fertilidade do Solo

22/06/2007

Melhoramento Animal

ROBERTO AUGUSTO DE
ALMEIDA TORRES JUNIOR

ROZA MARIA SCHUNKE

06/05/2002

Melhoramento Animal

RICARDO ALBERTO
CARDELLINO STERCKEN

14/03/2011

01/09/1975

16/01/1976

20/11/2001

01/04/1976

03/03/1975

01/09/1975

Transferência de
Tecnologia

RENATO GARCIA LEONI

28/07/1987
04/05/1976

Ecoparasitologia
Entomologia

RENATO FENILLI

RENATO ANDREOTTI E SILVA

14/03/2011

11/12/1975

24/01/1977

20/11/2001

17/06/2001

28/05/2012

22/04/2004

01/04/2002

22/06/2007

06/05/2002

01/12/1975

01/07/1985

01/11/1977

01/01/1993

02/08/2004

26/03/2007

03/03/1977

10/08/1995

16/05/1978

Ativo

Aposentado

Aposentada

Ativa

Transferido

Ativo

Ativo

Ativo

Ativo

Ativo

Desligado

Aposentado

Desligado

Ativo
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Entomologia
Socioeconomia

WILSON WERNER KOLLER

ZENITH JOAO DE ARRUDA

05/08/1975

01/03/1974

01/09/1975

06/11/2006

01/09/1989

26/04/1976

20/11/2001

06/05/2002

02/01/1980

20/11/2001

15/09/1975

31/01/1978

01/11/1977

01/09/1978

06/11/2006

01/06/2000

07/07/1977

20/11/2001

06/05/2002

02/01/1980

14/07/2002

15/09/1975

* Embrapa Caprinos e Ovinos - Núcleo Centro-Oeste sediado na Embrapa Gado de Corte.
Fontes:
Relatório Técnico Anual do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte 1976-1978
Sistema de Informações de Recursos Humanos da Embrapa - SIRH

Fertilidade do Solo

WILSON VIEIRA SOARES

Virologia

VANESSA FELIPE DE SOUZA

Produção Animal em
Pastagens

VALERIA PACHECO BATISTA
EUCLIDES
Botânica

Sistemas Silvipastoris

VALDEMIR ANTONIO LAURA

VALI JOANA POTT

Sistemas de Produção

Nutrição Mineral

SHEILA DA SILVA MORAES

THAIS BASSO AMARAL

Nutrição Animal

Manejo da Reprodução

SERGIO RAPOSO DE MEDEIROS

SERGIO DE MATTOS

20/08/1996

31/01/1989

27/03/2008

14/06/2005

31/10/1986

Aposentado

Ativo

Transferido

Ativa

Aposentada

Ativa

Ativo

Ativa

Aposentada

Ativo

Desligado
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Sistemas de Produção
Sistemas de Produção
Nutrição Animal
Bioclimatologia
Pastagens Nativas

Peter D. Chudleigh

Mario Silva Geneville

Patrick B. O´Donovan

Fernando Santibañez

John Compton Tothill

Sistemas de Produção
Nutrição Animal

Filemon Torres

Cristina Boelcke

Sistemas de Produção

Sanidade Animal

Jorge Ostrowski

Heraldo Fujita

Sistemas de Produção

Hector Molinuevo

Projetos IICA**-Embrapa /BIRD

Sistemas de Produção

Pastagem

Especialização

Norman R. Brockington

Andrew Livingston Gardner

Projeto PNUD - FAO. BRA
75/023

Nome / Projeto / Contrato

nov/76

set/76

mai/76

abr/76

fev/76

out/79

fev/79

abr/78

mar/78

dez/1977 e ago/1978

dez/1977 e set/78

jan/76

Chegada a Unidade

dez/76

mai/77

mai/77

mai/76

mar/76

nov/79

mar/79

dez/79

mar/79

dez/79

Saída *

2

9

12

2

2

2

2

9

1

2

2

47

Período
(meses)

Tabela 3. Relação de consultores da Embrapa Gado de Corte desde o período da implantação (1975) e fundação
(1977) da Unidade.
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16 a 22/out/82

Produção de Sementes
Tropicais
Ecologia e Pastagens
Nativas
Melhoramento Animal

Leonard R. Humphrey

John C. Tothill

Paulo Roberto Costa Nobre

1983
fev/92
fev/99

Nutrição Animal
Melhoramento de
forrageiras
Melhoramento de
forrageiras

Manuel Enrique Ruiz

Bela Grof

Bela Grof

jun/84

Entomologia

4 a 23/abr/84

ago/83

set/81

George Berlyn Hewitt

Fertilidade de Solos

09/82

Entomologia

Shashank Shivaling Nilakhe

Peter Kerridge

mai/81

Entomologia

Paul Bain Martin

jul/79

Fertilidade de Solo

Phillip M. Chalk

jun/79

Reprodução Animal

jun/79

Planejamento de
Pesquisa

E. F. Henzell

John H. Topps

abr/79

mar/79

Melhoramento de Plantas

Sistemas de Produção

S. C. Schank

Mario Silva Geneville

jan/01

out/96

1984

jun/86

jan/87

10/82

dez/85

out/83

out/79

set/79

jul/79

abr/79

fev/80

24

57

24

24

1

42

1

1

53

25

4

4

2

1

11
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Citogenética Vegetal

Manejo de Pastagens
Nutrição de Plantas
Fisiologia Vegetal

Kenichi Kanda

T. Nakamura

E. Fukuda

Melhoramento Animal

Shogo Tsuruta

set/09

jul/09

Janeiro 00

Janeiro 99

Janeiro 99

Janeiro 97

jun/82

* Saída: Final de contrato.
** IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura;
BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Banco Mundial.
Fontes:
Relatórios Técnicos Anuais, Embrapa Gado de Corte.
BRESCIANI, J.C.; GUSTAFSON, D.J., 1988.

Melhoramento Animal

Michael MacNeil

Programa Geneplus-Embrapa/CNPq

Manejo de Pastagens

Tsutomu Kanno

Projeto Embrapa Gado de Corte/ Jircas

Yves Hervé Savidan

Projeto Embrapa/ORSTOM

Janeiro 02

Janeiro 01

Janeiro 01

Janeiro 00

24

24

24

48
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ABIGAIR FERREIRA DE ARRUDA (24/06/1976-01/09/2005), ACRIZIO NOGUEIRA DA PAIXÃO (15/12/1975-21/01/2002), ACYMAR
APARECIDA DA S V FERNANDES (01/09/1989-31/03/1995), ADAIR OLIVEIRA PEDRAL (07/07/1978-02/01/1979), ADALBERTO
ANTONIO MARQUES (14/05/1986-25/07/2005), ADÃO ANTONIO PEREIRA (28/01/1980-17/03/1980), ADÃO ANTONIO TEODORO
(01/10/1979-28/02/1983), ADÃO DA SILVA BRONZE (06/01/1978-09/08/1979), ADÃO WILLIAN MARQUES DE ARRUDA
(06/02/2012-Ativo), ADELAIDE FELIX (11/01/1978-09/07/1978), ADELINO DA ROSA LEONEL (01/08/1975-18/12/1980), ADELINO
TOMAZ DE OLIVEIRA (29/11/2011-Ativo), ADELIO VAZANO (12/10/1977-09/04/1978), ADELMO DOS SANTOS POLEZE
(11/09/1989-01/08/2002), ADEMAR PEREIRA SERRA (14/04/2011-Ativo), ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA (04/02/2009-Ativo),
ADEMIR SOARES DE OLIVEIRA (04/04/1978-30/09/1978), ADEZIO APARECIDO MUNIZ (04/04/1978-30/09/1978), ADILSON INACIO DA SILVA (27/03/1981-25/05/1981), ADILSON LOPES (05/11/1997-01/09/2005), ADMILTON RODRIGUES DA SILVA
(16/06/1987-11/04/1997), ADRIANA BRANDÃO NASCIMENTO MACHADO (22/11/2006-04/02/2009), ADRIANA DA SILVA
(31/10/1989-Ativo), ADRIANA VARGAS DOS SANTOS (17/07/1997-20/08/1997), AFONSO NOGUEIRA SIMÕES CORRÊA
(12/05/1980-20/09/1996), AGNELSON MARTINS DE SOUZA (03/07/2003-Ativo), AIRTON MANOEL DE LIMA (15/12/198005/12/1982), AIRTON OLIVEIRA DA SILVA (01/12/1975-05/11/2007), ALBERTO MACHIENSE DE ARRUDA (08/08/2002-Ativo),
ALBERTO YOGIM OKUMOTO (28/06/1989-04/04/2003), ALCEBIADES PEREIRA (24/02/1981-12/09/1984), ALCIDES FERREIRA DE
SOUZA (16/03/1978-11/09/1978), ALCIDES VIEIRA DE PINHO (09/06/1976-27/03/2008), ALCINDO BUENO SOARES (15/12/197501/09/2005), ALCIONE NOBRE COSTA (29/05/1979-31/12/1980), ALCIOVANE JOAO DO SETE (16/06/1980-Ativo), ALDO LUIZ
MORCELI (02/12/1982-16/08/1990), ALDO SEVERINO DA SILVA (21/10/1977-18/04/1978), ALEJANDRO MEZA (01/08/197827/01/1979), ALFREDO DOBILAS (11/03/1976-26/11/1997), ALICE SUEKO KAKAZU MIYAHIRA (03/07/1978-21/09/2009), ALOISIO ALVES (01/03/1977-20/02/1998), ALTAIR ALBINO DE OLIVEIRA (08/01/1982-21/05/2001), ALTAIR CONCEICAO CORREA
(11/02/1982-Ativo), ALTAMIRO CELESTINO LOPES (25/03/1981-20/09/1981), ALTAMIRO VIEIRA CORREA (03/07/197803/11/2003), AMADO MONCÃO (05/10/1977-22/01/2007), AMANCIO ANTERO NUNES (01/08/1975-08/08/1977), AMANCIO
GEOVANE VACCARI (20/12/2005-Ativo), AMERICO BATISTA (04/09/2005-Ativo), ANA CRISTINA DOS SANTOS (22/07/200207/03/2010), ANA CRISTINA OLIVEIRA AJUB (01/10/2008-24/11/2008), ANA KARINA GARCIA JAVAREZ DE ARAUJO (30/11/200105/12/2003), ANA PAULA SIVIEIRO LEITE (30/12/1994-Ativo), ANANIAS LOVEIRA (29/12/1977-09/07/2007), ANANIAS NERIS
DOS SANTOS (04/01/1978-30/09/1985), ANASTACIO PAREDES (17/04/1980-26/09/1981), ANDERSON APARECIDO DA SILVA
SANTOS (13/12/2004-Ativo), ANDRÉ AYALA (12/03/1980-01/03/1982), ANDREA GONDO (03/06/2002-Ativo), ANELISE SULZBACH (01/06/2014-21/05/2017), ANGELA MARIA MARQUES (01/03/1978-05/04/1979), ANGELO AMARILHA (05/02/198015/05/2000), ANIBAL BARATA DA SILVA (03/07/1978-31/12/1983), ANIBAL SOARES LEMES (03/07/1978-02/05/1997), ANITA
LUZIA AIRES CARDOSO (10/01/2000-11/03/2002), ANIVERCINO NOGUEIRA DE ALMEIDA (01/04/1980-31/05/1980), ANNA BEATRIZ ROBOTTON FERREIRA (19/07/2012-Ativo), ANNA CHRISTINA MENDO DOS SANTOS (11/08/1997-02/03/1998), ANTENOR

Tabela 4. Relação de técnicos, analistas e assistentes e respectivo período de trabalho na Embrapa Gado de Corte
(Ordem alfabética).
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BATISTA DOS SANTOS (04/11/1977-25/05/2009), ANTENOR DE CARVALHO (01/02/2017-Ativo), ANTENOR FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO (19/10/1989-23/07/2009), ANTONIA ODETE DA COSTA (01/08/1974-31/01/1980), ANTONIO ALVES BITENCOURT
(03/07/1978-29/12/1978), ANTONIO BALDUINO DE OLIVEIRA (28/03/1979-07/08/1996), ANTONIO BASTOS DA SILVA
(01/03/1977-10/03/2003), ANTONIO CARLOS FELIX BARBOSA (21/05/1986-Ativo), ANTONIO CLARET FONSECA (19/06/197831/01/1980), ANTONIO DA SILVA DOMINGOS (07/05/1980-05/06/1980), ANTONIO DA SILVA SANTANA (21/09/198119/03/1982), ANTONIO DE OLIVEIRA ROMEU (26/11/1985-02/04/2003), ANTONIO JOSÉ SOARES (05/03/1982-01/11/1984),
ANTONIO RAMÃO SOARES FERREIRA (04/10/1977-01/04/1978), ANTONIO RIBEIRO PINTO (19/11/1980-27/04/2009), ANTONIO
SILVA DE ALMEIDA (03/08/1981-01/10/1998), APARECIDA ITSUKO YAMADA ISHIBASHI (19/10/1989-01/09/1993), APARICIO
ANTONIO DE ARAUJO (18/07/1978-01/02/1980), AQUILINO DE OLIVEIRA (24/09/1979-21/03/1980), ARAMI DA SILVA CHARÃO
(19/10/1981-Ativo), ARÃO DA SILVA ROCHA (01/03/1977-01/02/1982), ARGEMIRO AVILA PAZ (28/06/1989-13/08/1990), ARGEMIRO RIBEIRO CAMILO (02/05/1978-11/06/1984), ARI DA SILVA CHARÃO (10/12/1975-Ativo), ARIOVALDO CORREA LIMA
(23/02/1990-10/09/1990), ARLINDO CAVALHEIRO (22/07/1977-01/09/2005), ARNALDO VICENTE DA COSTA (01/03/197730/08/1977), ARNO FRANK SCHROPFER (20/10/1980-31/12/1981), ARY GUEDES ALEM (26/03/1979-31/07/1981), ATAIDE FERREIRA SOARES (15/12/1975-10/03/2003), AUTAIR RIBEIRO CAMILO (24/03/1981-30/06/1981), AVELINO ALVES BITTENCOURT
(15/12/1975-09/06/1997), BARTOLO CABANHAS (04/11/1977-03/06/2002), BENEDITA PEREIRA DA CRUZ (01/03/197809/03/2009), BENEDITO ANTONIO SOARES (02/10/1979-29/03/1980), BENEDITO DE ARAUJO (03/07/1978-29/12/1978), BENICIO LIMA ARGUELO (01/04/2003-Ativo), BERTHOLINO ALVES FERREIRA (15/12/1975-01/09/1997), BOAVENTURA DE ARRUDA
MORAES (01/07/2003-Ativo), BRUNO ANDRADE AZEVEDO (01/09/2009-Ativo), CAMILO CARROMEU (14/03/2011-Ativo), CARLO
CESAR SIMIOLI GARCIA (15/09/1989-Ativo), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RONDON (01/03/1976-02/10/1995), CARLOS ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA (20/09/1982-Ativo), CARLOS ALBERTO SOARES LUBAS (01/07/2005-Ativo), CARLOS AUGUSTO
THIRY (21/08/1978-27/06/1980), CARLOS CRISOSTOMO DA SILVA (15/12/1975-22/02/2007), CARLOS EDUARDO BERTOLI
(09/06/2013-Ativo), CARLOS LUIZ DE BARROS (01/06/1983-30/11/1983), CAROLINA CASTILHO DIAS MARUCIO (03/10/201130/04/2015), CATARINO APARECIDO LOPES (28/06/1989-10/09/1990), CATARINO DARQUE LOPES (04/07/1989-Ativo), CECILIO
DA SILVA PINTO (14/04/1977-01/08/1984), CELIO ALZEMAN ROCHA (15/05/2002-Ativo), CELSO COSME NEVES (26/05/198024/06/1980), CELSO DE BARROS CALCAS (01/03/1978-02/03/1983), CELSO SOUZA MARTINS (20/10/1989-Ativo), CEZAR ANTONIO LOPES (05/01/1981- 01/03/1996), CICERO HERENIO DA SILVA (03/01/2002-11/08/2003), CLAUDIA BATISTA DE ALMEIDA FERREIRA (06/03/1990-07/05/2002), CLAUDIA LOPES MOREIRA T. DE SOUSA (14/05/2017-Ativo), CLAUDIA MARIA REIS DE
LACERDA MENDO (08/10/2004-Ativo), CLAUDIO RIBEIRO DOS ANJOS (31/07/1995-29/02/2016), CLAUDIO TADASHI MIGUITA
(16/06/1980-30/07/1990), CLAUDISTON PAIN NETO (01/03/1979-27/08/1979), CLODOALDO OLIVEIRA DE SOUZA
(01/10/2009-Ativo), DAIANI ALVES DE MORAES (22/02/2010-Ativo), DAILTON FERREIRA DA COSTA (15/02/1976-05/08/1996),
DALIZIA MONTENARIO DE AGUIAR (12/01/2009-Ativo), DAMAZIO ESPINDOLA DA COSTA (10/12/1975-07/04/1992), DANIEL DO
CARMO RODRIGUES (02/08/1979-01/02/1996), DANIEL JOÃO SHUARTZ (03/07/1978-04/08/1978), DARIO ASSIS GERBAUDO
(16/04/1979-31/08/1980), DEODATO REZENDE (12/03/1979-14/07/1997), DILMA ALMEIDA FIGUEIREDO (01/03/1978-Ativo),
DILMA BORLINQUES (28/06/1989-29/05/2007), DIMAS COUTO NETO (28/09/2005-Ativo), DINÁ HALUCO TAMASIRO (15/12/197527/03/2008), DIOLANDO SOARES (04/07/1978-30/12/1978), DIVALDO BANDEIRA DUARTE (01/08/1975-10/03/1977), DOMIN-
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GOS OLASSAR RAMIRES (24/01/1980-11/09/1990), DOMINGOS SAVIO DE CARVALHO ARRUDA (04/05/2009-22/06/2012), DOMINGOS VIEIRA SEMPREBON (01/08/1975-31/07/1980), DORA VILLALBA LOPES (07/06/1982-01/11/1999), DORALICIO CORREA
DA SILVA (21/11/1989-Ativo), DORIVAL BATISTA DE OLIVEIRA (05/11/1975-01/10/1987), DORIVAL SOARES SILVA (03/05/197605/02/1979), ECILA CAROLINA NUNES ZAMPIERI LIMA (01/04/1976-Ativo), EDILBERTO GONCALVES PAEL (17/08/197804/12/2000), EDILENA SANTANA J. DA SILVA (07/03/1997-31/05/2006), EDMA TEREZA DE OLIVEIRA (24/10/1989-01/04/1991),
EDMILSON ALVES DE SOUZA (01/08/2005-24/01/2010), EDSON ESPINDOLA CARDOSO (01/10/1984-Ativo), EDSON FRANCO
BAHIA (17/08/1981-12/02/1982), EDSON MARCIANO DUTRA (16/10/1989-27/10/2006), EDSON VIEIRA DE MORAES
(04/01/1978-Ativo), ELANE DE SOUZA SALLES (07/05/2007-09/11/2015), ELÇA MARIA DE O. SOARES DA SILVA (15/12/197501/02/1996), ELCIONE RAMOS SIMPLICIO (03/09/2004-Ativo), ELIANA CEZAR SILVEIRA (21/02/1985-Ativo), ELIZABETE AZEVEDO JUSTINO JACOB (30/12/1994-Ativo), ELIZEU CARVALHO DOS REIS (27/03/1979-12/01/1982), ELMAR FERREIRA DE SOUZA
(10/07/1978-05/01/1979), ELSON FURTADO DE ASSIS (01/03/1990-09/07/1993), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (01/04/200801/03/2013), ELVIRA MARIA FRANÇA RICARDO MIRANDA (01/08/1977-03/06/1998), ELZA DA COSTA DUARTE (01/03/197430/04/1980), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (02/04/2008-1/03/2013), ENIO NOGUEIRA DANTAS (28/06/1989-Ativo), ERASMO
CONDE DE OLIVEIRA (06/02/1980-03/08/1980), ERCY MARIA DA CRUZ DUARTE (25/04/1976-15/05/1998), ERNANI ALVES BITENCOURT (15/12/1975-0/05/2002), ERNANI MIRANDA FONSECA (04/09/1989-03/02/2005), ERNO SUHRE (01/07/1998-Ativo),
EROZE CUNHA DE LIMA (29/03/1979-8/09/1980), ESEQUIEL LOUREIRO (01/08/1975-17/03/1980), EUCLIDES SAMPATE DA SILVA (28/03/1979-27/02/1980), EUDOXIO PAES DE LIMA (01/12/1975-5/12/1980), EUFRASIO NUNES (04/11/1986-26/11/1997),
EULOGIO PAREDES LEON (26/02/1980-07/07/1999), EURIDICE DUTRA DA CUNHA (15/12/1975-20/06/1991), EUSTAQUIO CAMARGOS VAZ (30/12/1994-5/12/2001), EVA CELIA BRITES DELGADO (19/03/1979-30/04/2015), EVALDO FURTADO DE ASSIS
(28/06/1989-30/07/1990), EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (01/10/2009-Ativo), EVANIR PAVÃO AMARAL (03/05/2010-Ativo),
EVARISTO OJEDA (28/06/1989-01/09/2005), EVERSON WOLFF SILVA (02/03/2004-Ativo), EXPEDITA DA COSTA JESUS
(24/06/1976-01/02/1989), EXPEDITO FERMINO DE ARRUDA (03/07/1978-5/08/1996), FABIO DE ALMEIDA (30/04/198404/03/1985), FABIO LUCIO PETRUCCI (23/05/2002-Ativo), FABIO ZANCHETTIN (15/07/2002-15/07/2004), FACUNDO MORAES
DA SILVA (14/01/1980-05/01/1999), FERNANDO DE FIGUEIREDO SCAFFA (30/07/1981-31/10/1982), FERNANDO FALEIROS DE
OLIVEIRA (06/07/2012-Ativo), FERNANDO PEREIRA DE JESUS (25/04/1976-30/07/1990), FERNANDO ROCHA MEDINA
(18/09/1979-15/03/1980), FILIPE TOSCANO DE BRITO SIMÕES CORRÊA (06/03/2013-Ativo), FLAVIANO FARIAS (13/03/197918/09/1981), FLORENCIO GOMES DA SILVA (01/07/1982-01/08/1996), FLORIPEDES DE SOUZA (23/11/1977-21/05/1978), FORTUNATO LOPES BENNETT (06/11/1989-25/09/1990), FRANCISCO ANTONIO QUETEZ (01/04/2009-Ativo), FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO (26/12/1977-21/05/2001), FRANCISCO DE ASSIS NEVES (24/04/1980-22/06/1980), FRANCISCO FRANCO
(06/07/1978-01/01/1979), FRANCISCO FURTADO DE OLIVEIRA (05/11/1997-02/02/2011), FRANCISCO GONÇALVES (01/04/197605/05/1977), FRANCISCO TEIXEIRA BARRETOS (10/01/1978-08/07/1978), FRUCTUOSO BISPO DA CRUZ (01/03/197901/09/2005), GASPAR FRETE (28/06/1989-01/09/2005), GENI PASSOS MIRANDA (01/09/1989-31/08/2013), GERALDO APARECIDO ZANDOMENIGHI (01/07/1984-19/03/2013), GERALDO FERREIRA BARBOSA (01/03/1990-15/08/1990), GERMANO
LASCLOTA (03/07/1978-29/12/1978), GETULIO JOSÉ DA COSTA (01/09/1975-12/08/1985), GEZIEL NOGUEIRA DE SOUZA
(01/04/2008-Ativo), GILSON PICININ DA SILVA (15/05/2002-Ativo), GILSON REZENDE CARAMALAC (01/04/2009-Ativo), GISELE
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OLIVAS DE CAMPOS LEGUIZAMON (11/09/1989-Ativo), GISELE ROSSO (28/02/2005-22/08/2017), GREGORIO LOUVEIRA
(22/08/1978-17/02/1979), GREGORIO OLASSAR RAMIRES (06/04/1981-10/04/1989), GUILHERME OLASSAR RAMIRES
(02/05/1983-16/10/1986), HAROLDO PIRES DE QUEIROZ (04/09/1989-Ativo), HELIO DE ALMEIDA (02/01/1976-26/11/1997), HELIO DOS SANTOS (03/05/1976-30/11/1980), HELIO GOMES DE BARROS FILHO (02/03/1979-28/08/1979), HELIO SOARES DE
OLIVEIRA (15/12/1975-Ativo), HELIO UBIRATAN AZAMBUJA DE ALMEIDA (15/03/1977-30/11/1979), HELOISA MARIA COSTA
VAL GOMIDE BAROLI (01/12/1981-09/06/1986), HENRIQUE SILGUERO (05/07/1989-Ativo), HERALDO MIRANDA DA FONSECA
(06/03/1990-Ativo), HERBERT DITTMAR (15/05/2002-01/08/2005), HERES NOGUEIRA DANTAS (28/06/1989-15/08/1990), HERMENEGILDO CAMILO DE SOUZA (15/12/1975-12/11/1998), HORISONTINO CAMILO DE SOUZA (25/04/1976-10/01/2002), HUGO
PAIM NETO (06/01/1982-31/05/1984), HUGO SOARES CORADO (06/02/2012-Ativo), IGNACIO DE ANDRADE (25/09/197922/03/1980), IGOR JOBA (04/07/1995-20/10/2015), INAMAR SOARES RAPOSO (01/03/1978-31/07/1987), IONARA SALETE BERTI PEREIRA (01/04/2008-Ativo), IRATI ADILSON OCAMPOS (15/04/1983-01/03/1985), IRON BATISTA CAMILO (25/04/197708/06/2002), IRON DE TASSO RIBEIRO MACHADO (06/04/2009-04/07/2009), ISAURA MEGUMI NAKA (12/01/2006-Ativo),
ITALIVIO CUNHA DE LIMA (11/04/1980-09/06/1980), IVAN FARIAS SILVEIRA (06/03/1990-Ativo), IVONE DOS SANTOS PEREIRA
(16/12/2001-30/07/2002), IZAIAS ALVES MACEDO (20/10/1977-05/10/1979), IZAIRDA MARQUES DE MELLO DOS SANTOS
(02/01/1976-10/05/2001), IZAURO CAMILO DE SOUZA (01/09/1975-31/05/1986), IZIDORO LOPES (08/05/1978-21/05/2001),
IZIDORO MARTINS PANIAGO (23/07/1981-13/03/2006), JACIR VIEIRA DE BARROS (03/02/1977-28/02/2007), JACQUELINE CAVALCANTE BARROS (01/09/1989-Ativo), JANAINA PAULA MARQUES TANURE (18/10/2010-Ativo), JANETH CANDIDO NASCIMENTO (04/06/1979-13/09/1982), JARBAS MACIEL DE REZENDE (10/01/1978-06/04/1981), JARI FRANCO RIBEIRO
(28/06/1989-Ativo), JAYME ALVES FARIAS (23/03/1981-18/09/1981), JAYME DE MAGALHÃES (11/06/1979-17/07/2002), JEAN
CARLOS NANTES GAMARRA (21/06/2011-Ativo), JERONIMO DANIEL DA SILVA (01/03/1977-30/08/1977), JOÃO ALVES DA SILVA (11/01/1978-09/07/1978), JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO (01/09/2009-Ativo), JOÃO BATISTA PEREZ (07/04/200804/08/2009), JOÃO FERNANDES DA SILVA (01/03/1978-09/08/1996), JOÃO GAMARRA MENDONÇA (27/12/1977-01/08/2007),
JOÃO GOMES DA COSTA (27/05/2002-Ativo), JOÃO INFRAN (02/07/2003-Ativo), JOÃO JOSÉ DOS SANTOS (01/02/197620/04/1993), JOÃO MARIA DOS SANTOS (19/04/1979-15/10/1979), JOÃO MARQUES CAVALCANTE DE MIRANDA (10/06/198009/07/1980), JOÃO MARQUES DE OLIVEIRA (10/02/2012-Ativo), JOÃO MARTINS RIBEIRO (30/12/1994-26/02/1997), JOÃO
MENDES DA COSTA (10/03/1982-07/08/1996), JOÃO NEPOMUCENO TORRES (16/08/1978-26/11/1997), JOÃO OLIVEIRA DE
SOUZA (28/03/1979-23/09/1979), JOÃO RAMÃO PERES (23/03/1981-18/09/1981), JOÃO RESENDE BRITO (08/08/197803/02/1979), JOÃO RICARDO GONÇALVES PAES (01/07/2002-01/07/2005), JOÃO SALINAS (03/04/1978-29/09/1978), JOÃO
TEIXEIRA PRIMO (11/11/1982-13/10/1986), JOAQUIM ALVES LEMES (15/01/1976-19/01/1979), JOAQUIM JOSÉ CASTILHO
(04/02/2010-Ativo), JOAQUIM ROQUE GOMES (28/06/1989-01/04/2003), JOAREDES FERREIRA GRACIANO (26/06/198922/11/1990), JOAZO VIEIRA DA SILVA (05/07/1978-31/12/1978), JOEL DA SILVA (01/09/2009-Ativo), JOEL DE ABREU REIS
(09/06/1980-08/07/1980), JOEL FERREIRA DA SILVA (07/07/2008-Ativo), JOEL PEREIRA DE SOUZA (09/01/1995-16/07/2007),
JOELCIO FARINHA ALMEIDA (12/01/2009-Ativo), JONAS GOMES MONTEIRO (03/05/1976-07/05/1992), JORGE LUIZ PEREIRA
(03/07/1978-01/09/2005), JORGE MESSIAS DE SOUZA (01/03/1983-15/05/1989), JORGE SEVERIANO P. DA SILVA CABRAL
(16/05/1980-14/07/1980), JORGE VICENTE DE MORAES (23/04/1979-19/10/1979), JOSÉ ABADIO PEREIRA (01/03/1990-
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15/06/2005), JOSÉ ALOISIO ROHR (09/01/1978-31/03/1980), JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA (25/04/1980-01/09/1997), JOSÉ BENITES DE SOUZA (31/03/1981-02/01/2006), JOSÉ CARLOS CHAVES DOS SANTOS (01/09/1989-01/03/2005), JOSÉ CARLOS PEIXOTO DE MIRANDA (17/08/1987-Ativo), JOSÉ DE ALMEIDA LOBO (01/09/2009-Ativo), JOSÉ DE CARVALHO
(26/03/1981-30/03/1981), JOSÉ DOS REIS SPADACIO (11/01/1978-07/04/1980), JOSÉ FARIAS DE SOUZA (28/06/198903/08/2001), JOSÉ FRANCISCO DA MATA (03/11/1986-27/09/2010), JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS (03/11/1986-Ativo), JOSÉ
GOMES DE ALMEIDA (02/07/2002-Ativo), JOSÉ JERONIMO LOVEIRA (13/04/1976-02/04/1995), JOSÉ JULIO DE AVILA PAZ
(11/11/1977-01/03/1989), JOSÉ MARTINS BARROS DIAS (21/02/1980-09/02/1982), JOSÉ MENEZES SOBRINHO (01/08/197501/03/1978), JOSÉ PEREIRA MARTINS (01/03/1990-29/05/1990), JOSÉ PORFIRIO RIBEIRO (08/03/1979-09/03/2009), JOSÉ ROBERTO DE SOUZA FREIRE (13/03/1979-Ativo), JOSÉ SOARES MONTEIRO (01/04/1976-28/09/1977), JOSÉ VIEIRA DE PINHO
(04/11/1983-09/01/1997), JOSELITO CAVALCANTE DE MIRANDA (13/10/1977-13/08/2001), JOSENEI VALE DOS SANTOS
(25/06/1997-Ativo), JOSENILTO CAVALCANTE DE MIRANDA (22/09/1986-Ativo), JOSIAS DE CARVALHO (03/02/1977-Ativo),
JOSIAS TEIXEIRA PRIMO (01/03/1984-11/02/1985), JOSIMAR LIMA DO NASCIMENTO (01/02/2004-Ativo), JOZIVAL EVANGELISTA DA SILVA (28/06/1989-Ativo), JURANDIR LUIZ SOARES (13/04/1978-Ativo), JUAREZ RODRIGUES CARDOSO (30/11/199827/04/2006), JULIO ALMADA FILHO (07/07/1983-01/10/1984), JULIO CRISTALDO (01/10/1979-28/03/1980), JULIO GONÇALVES (09/12/1975-09/01/1997), JURACY BARROS DE FREITAS (06/01/1976-20/06/1991), JURANDIR LUIZ SOARES
(12/04/1978-08/10/1978), JUSSARA ORTIZ LOVEIRA (29/04/1980-28/05/1980), KADIJAH SULEIMAN JAGHUB (01/09/2008-Ativo), LASSIER NOGUEIRA DA PAIXÃO (15/12/1975-01/09/2005), LAUCIDIO DE ARRUDA DIAS (04/11/1977-Ativo), LAUCIDIO DE
ARRUDA MORAES (12/03/1985-Ativo), LAUDEMIR ORTIZ (06/03/1979-25/05/2009), LAUREANO SALAZAR (19/03/198131/03/1982), LAURINDO DE SOUZA CARVALHO (01/04/2009-09/05/2012), LEANDRO GONCALVES DE MORAES (01/03/197730/07/1990), LEANDRO ROA (28/06/1989-02/02/1998), LEDA MARIA DO CARMO (22/04/1987-Ativo), LEONDRE DE OLIVEIRA
SANTOS (05/01/2005-Ativo), LIANGE DE OLIVEIRA DIEHL (17/07/2012-21/03/2017), LIDIO PIMENTA OZORIO (07/01/198325/05/2009), LINDOLFO KENJI MISE (08/12/1975-30/06/1980), LINO OLASSAR RAMIRES (28/06/1989-22/08/2011), LOURIVAL
DE AMORIM (01/03/1976-19/06/2006), LOURIVAL DE JESUS (06/03/1979-Ativo), LUCIA FATIMA DE ALMEIDA ROSA
(04/04/1978-Ativo), LUCIA GATTO (01/04/1997-Ativo), LUCIANO FRANCO (07/02/1980-05/01/1983), LUCIANO RONDON FERRAZ (11/08/2004-Ativo), LUCIENE DRUMOND MADUREIRA (05/11/1997-23/01/2003), LUDVIG HERBERT STEPHAN (03/04/197829/09/1978), LUIS CARLOS GAUNA GOMES (15/05/2002-Ativo), LUIZ ANTONIO CUNHA DE LIMA (01/03/1979-30/11/1980), LUIZ
ANTONIO DIAS LEAL (29/10/2001-Ativo), LUIZ ANTONIO FERNANDES (01/08/2005-Ativo), LUIZ CLAUDIO DE CAMPOS CUNHA
(07/04/2003-12/11/2007), LUIZ DE JESUS (07/07/1978-Ativo), LUIZ PEREIRA MENDES (18/10/1977-25/09/1979), LUIZ SERGIO
DE ALMEIDA GALHARDO (06/01/1976-21/10/1977), LYDIO DE ANDRADE E SILVA (15/12/1975-13/08/1996), MAGNO ALVES
RIBEIRO (23/09/1981-04/12/1986), MAIZA VIEIRA BITENCOURT DA SILVA (13/09/1982-16/08/1990), MANOEL BENEDITO DA
SILVA (01/08/1984-02/08/1999), MANOEL LOPES DOS SANTOS (30/11/1990-21/09/2000), MANOEL PEREIRA DA SILVA
(21/09/1981-03/08/2001), MANUEL ANDRES LEGUIZAMON (08/12/1987-10/10/1990), MANUEL TEIXEIRA DE SOUSA (16/06/198031/01/2004), MARCELA SILVA NASCIMENTO (16/05/2001-14/03/2006), MARCELINO DA SILVA (03/07/1978-01/09/2005), MARCELO BARROS SALIM (28/06/1989-13/08/1996), MARCELO CASTRO PEREIRA (03/01/2016-Ativo), MARCELO PASCHOAL DE
OLIVEIRA (03/08/1987-Ativo), MARCELO ZENOBIO PINTO (28/06/1989-21/05/2017), MARCIA CRISTINA DE ALCANTARA SILVA
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(01/09/1989-13/09/1989), MARCIA REGINA PEDROSO BRITO (07/08/1980-30/07/1990), MARCIO DE ALMEIDA VAEZ (20/05/197617/01/1978), MARCIO POLI FERNANDES BARBOSA (15/05/2002-02/02/2005), MARCIO RAMÃO JULIO LOPES (09/03/2004-Ativo), MARCO ANTONIO DA SILVA (07/01/2003-Ativo), MARCO ANTONIO MARQUES (03/01/2005-Ativo), MARCOS AMARAL DE
MATOS (09/11/2009-Ativo), MARCOS ANTONIO MADUREIRA (03/05/2010-Ativo), MARCOS PAREDES MARTINS (20/10/198922/03/1996), MARGARETH VIEIRA BATISTA (03/11/2005-Ativo), MARGARIDA MARIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO (01/07/2004-Ativo), MARIA ANTONIA MARTINS DE ULHOA CINTRA (04/03/1981-27/03/2008), MARIA DAS DORES LEMOS (28/06/198908/11/1999), MARIA EDNA MONTEIRO (03/07/1978-08/01/1979), MARIA ELIZABETH RESTEL CAMILO (01/03/1978-05/08/1996),
MARIA GIULIA CROCE (03/05/1999-30/04/2001), MARIA GORETTI DOS SANTOS (25/01/2012-Ativo), MARIA IZILDINHA RIBEIRO
(25/02/2014-Ativo), MARIA REGINA JORGE SOARES (08/12/1975-31/01/1989), MARIA SHIRLEY MORCELI (04/09/197830/09/1986), MARIA SOLANGE MARTINS (01/04/1998-Ativo), MARIANE DE MENDONÇA VILELA (17/08/2012-Ativo), MARILCE
FREITAS DE ANDRADE (01/12/1976-05/04/1982), MARILENE VEIGA MIRANDA FONSECA (26/05/1981-Ativo), MARILIA MADALENA PRADO PARANHOS (24/02/2002-31/08/2002), MARIO DE ASSIS (20/09/1979-11/02/2003), MARIO KESSLER (16/06/198031/12/1982), MARIO MARCIO CORVALAN (28/06/1989-10/09/1990), MARIO QUINTANA (01/08/1978-21/11/1978), MARLEI DE
SOUZA VICENTE (03/05/2010-Ativo), MARLY SALVADOR DA SILVA (10/11/1997-07/02/1998), MARTA DO AMARAL (01/03/197811/04/2002), MARTA LUIZA CURSINO VILLELA (19/09/1997-10/11/1997), MARY LUCIA ARGUELO BRAGA (02/02/2003-Ativo),
MATILDE VARELA (16/12/1975-10/05/2001), MAURO CANTERO ARIAS (01/03/1977-30/08/1977), MAURO GONCALVES DA SILVA (28/06/1989-11/09/2000), MAURO VIEIRA DA ROCHA (03/10/1979-01/02/1986), MAXWELL PARRELA ANDREU
(02/03/2011-Ativo), MIDORI MIGUITA (19/06/1978-07/03/2005), MIGUEL ANTONIO NEVES (12/10/1977-08/11/1999), MIGUEL
DA SILVA (03/09/1979-26/11/1997), MIGUEL FERREIRA DE ARRUDA (15/12/1975-11/04/2002), MIGUEL MARQUES FILHO
(18/08/1978-13/02/1979), MILITINO ANTONIO DOS SANTOS (07/03/1980-02/09/1980), MILTON ANGELO FERREIRA (15/12/197524/09/1996), MIRIAM DURAN LEITE (01/11/1989-30/04/1995), MOEMA DE ALMEIDA BATISTA (06/01/1995-30/06/2007), MUSTAFA ABDER RAHMAN GHERBIN FILHO (05/11/1997-01/10/1998), NAZARENO OLIVEIRA DOS SANTOS (15/12/1975-31/01/2007),
NEIDE JUSTINO GUNDIM DA COSTA (06/11/1989-04/01/1995), NEIDE SILVA MATEUS (01/09/1978-27/02/1979), NELSON APARECIDO DOS SANTOS (27/06/1989-13/05/2002), NELSON MARQUES VELASCO (01/04/1976-10/08/1981), NELSON RODRIGUES
MARTINS (18/10/1989-09/05/2005), NELSON VICENTE DE ALMEIDA FILHO (05/04/1978-31/01/1980), NERCIDES RIBEIRO BENTO
(27/06/1978-12/11/1978), NIBIA QUEIROZ DE PAULA (01/12/2009-Ativo), NICENO GREGORIO PINTO (04/05/1978-05/05/1987),
NILTON DE SIQUEIRA SANTOS (10/11/1975-13/08/1996), NILTON PIRES DE ARAUJO (30/10/1989-26/08/1997), NILZA BRITO DE
SOUZA (02/04/1980-31/03/2016), NILZA GIANTOMASSI (16/05/1979-15/12/1980), NILZA WATANABE CUNHA (22/02/197801/09/1989), NIMIO ANGELO AYALA (02/04/1984-18/12/2008), ODILIS CORREIA DE OLIVEIRA (28/06/1989-23/08/2004), ODIVALDO NANTES GOULART (01/07/2003-Ativo), OGUIMAR APARECIDO FLORES DA SILVA (22/05/1997-Ativo), OLIMPIO ANTONIO
FRANCELINO (23/02/1990-01/08/1990), ONEIDE DE ALMEIDA E SILVA (07/01/1976-10/01/2002), ONIRDO ELIAS VITORIO
(01/06/1987-31/03/1991), ORIVALDO JOSÉ DOS SANTOS (15/12/1975-21/01/2002), OSNARDO DOS SANTOS BARBOSA
(15/05/2002-15/01/2008), OSWALDO VILALBA (05/01/1978-19/01/1988), OTACILIO DOS SANTOS (30/08/1978-25/02/1979),
OTACILIO FURTADO DE ASSIS (28/06/1989-26/11/1997), OTAVIO FERNANDES DA SILVA (13/10/1986-Ativo), OZEIAS ROCHA
(21/11/1975-02/02/1998), PACIFICO GONÇALVES DA SILVA (15/12/1975-31/03/1991), PATRICIA RODRIGUES COIMBRA FLO-
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RIANO (06/06/2011-Ativo), PAULA DE ALMEIDA BARBOSA MIRANDA (18/10/2010-Ativo), PAULINO GAUNA GOMES
(04/09/1989-Ativo), PAULO AFONSO NOGUEIRA OLIVEIRA (28/06/1989-01/08/1996), PAULO AFONSO SOARES (28/06/198905/03/1990), PAULO APARECIDO TEIXEIRA DA SILVA (05/05/1986-06/02/2006), PAULO ATALAIA DOS SANTOS (17/12/197513/05/1983), PAULO CESAR DA LUZ (05/04/2005-Ativo), PAULO DE OLIVEIRA OSMAR (01/08/1975-18/12/1979), PAULO FRANCISCO DE MOURA (20/03/1978-30/12/1979), PAULO RICARDO UNTEM (12/03/1985-13/02/1989), PAULO ROBERTO DA SILVA
(05/11/1975-03/02/1981), PAULO ROBERTO DUARTE PAES (01/03/1978-Ativo), PEDRO ALVES (28/06/1989-31/01/2015), PEDRO ANTONIO DE MELLO (18/08/1975-22/12/2006), PEDRO BERNARDES (29/03/1979-27/03/1983), PEDRO MODESTO SILVA
(05/11/1975-31/05/1977), PEDRO ONORIO FURTADO (03/04/1978-31/08/1979), PEDRO PAULO AIALA (25/03/1981-20/09/1981),
PIO SEBASTIÃO DA SILVA (15/12/1975-13/03/1984), QUINTINO IZIDIO DOS SANTOS NETO (02/03/1999-Ativo), RAFAEL ALMEIDA DA SILVA JUNIOR (01/09/2009-29/11/2009), RAFAEL LOBO SABER GUIMARÃES (01/04/2009-Ativo), RAIDIR VIEIRA
(17/04/1980-21/04/2013), RAIMUNDO INACIO DA SILVA (06/02/1980-25/01/1982), RAMÃO BATISTA DA COSTA (28/06/1989-Ativo), RAMÃO DE SOUZA ALMEIDA (28/09/1981-26/03/1982), RAMÃO JORGE MARIANO (28/06/1989-Ativo), RAMÃO MOACYR DE
SOUZA (07/11/1977-30/09/1981), RAMIRO BERNARDO DA SILVA FILHO (14/09/2009-Ativo), RAMONA DA SILVA MEDEIROS
(15/12/1975-03/04/1985), RAQUEL BETHANIA REZENDE ABREU (03/11/2011-Ativo), RAUL DOMINGUES DE ALMEIDA
(15/03/1982-Ativo), RENATA POLLAK BENITES (01/04/2009-Ativo), RENATO HENRIQUE MARCAL DE OLIVEIRA (01/08/2005-Ativo), RICARDO ALEXANDRE E. S. CAVALHEIRO (23/05/2002-Ativo), RICARDO FERREIRA (02/01/1985-02/02/1987), RICARDO LUIZ
PETRI (01/03/1990-Ativo), RICARDO SERPA (28/03/2005-Ativo), RINALDO DARIO BANDEIRA DUARTE (04/04/1983-Ativo), RITA
INES PETRYKOWSKI (06/04/1981-01/02/1985), RITA MIASATO (21/08/1978-16/02/1979), ROBERTO GOMES DA SILVA
(01/04/2008-11/03/2009), ROBERTO MAROSTICA (17/02/1997-Ativo), ROBERTO PEREIRA DE AVILA (01/02/1976-21/09/2009),
RODRIGO CARVALHO ALVA (18/10/2010-Ativo), RODRIGO DE OLIVEIRA CINTRA (06/11/2007-Ativo), RODRIGO LUIZ CHAVES DE
CAMPOS (14/03/2005-Ativo), ROGERIO PACHECO DA SILVA (09/01/1995-Ativo), RONALDO LUIZ DA SILVA (17/09/1981-Ativo),
RONNEY ROBSON MAMEDE (04/10/2010-Ativo), ROSA MARIA ALCEBIADES RIBEIRO (10/09/1979-31/01/1989), ROSALINO LOUVEIRA (02/01/1985-05/03/1987), ROSANA TERESINHA SANTIN DE ALMEIDA (04/09/1989-Ativo), ROSANE DA SILVA
(08/07/2004-Ativo), ROSANGELA CEZAR FIGUEIRA (07/06/2010-Ativo), ROZALINO CORVALAN SILVA (21/03/1978-16/09/1978),
RUBENS BELUZZO RIBEIRO (03/05/2010-Ativo), RUBENS DE ANDRADE FERREIRA (28/06/1989-01/04/1991), RUBENS LUIZ SOARES (03/08/1979-Ativo), RUI DA PAIXÃO BISCAYA (12/01/1976-31/10/1985), SALAZAR DUARTE (15/12/1975-02/05/1997), SAMUEL BARBOSA DA FONSECA (07/01/2003-Ativo), SAMUEL DA FONSECA FERREIRA (01/04/2008-02/07/2010), SANDRA APARECIDA CORREA NUNES (01/08/2005-Ativo), SANDRA HELENA RATIER (05/11/1997-Ativo), SANDRA MARA FREITAS JORGE
(03/07/1978-23/02/1979), SANDRO SILVIO PINHEIRO (25/03/2010-Ativo), SATURNINO DE ASSUNÇÃO PINTO (06/03/1980-Ativo), SEBASTIÃO ALMEIDA DA FONSECA (31/03/1981-Ativo), SEBASTIÃO CENTURION (20/01/1978-24/01/1979), SEBASTIÃO
FERREIRA SOARES (02/09/1974-08/04/1997), SEBASTIÃO JORGE FRANCO (01/03/1990-Ativo), SEBASTIÃO JOZUEL DA SILVA
(18/07/1978-09/03/2009), SEVERINO MANUEL DOS SANTOS (01/04/1976-08/08/1977), SHIRLEY APARECIDA ORTIZ (15/09/1977
- 05/06/1978), SHIRLEY SOARES DA SILVA (25/10/1989 -31/01/1993), SIDONAL ALBINO DE OLIVEIRA (10/01/1978 - 01/07/1998),
SILCO BRITO (16/02/1978-31/01/1985), SILVANO CALIXTO (27/07/1987-Ativo), SILVESTRE FERREIRA BORGES (01/12/197530/07/1990), SIMPLICIO MONÇÃO (06/03/1980-23/02/1982), SIRLEI DICCHOFF (15/09/1989-25/09/1990), SUELI MOSQUEIRA
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(04/08/1997-01/11/1997), SUELY YAMACITA DIAS (25/04/1978-31/12/1980), TENISSON WALDOW DE SOUZA (18/10/199931/05/2009), TEODORO MANCUELO DE SOUZA (16/10/1989-22/09/2010), THEA MARIVAL TAVARES (10/12/1999-09/05/2002),
THOMAZ CABANHA (03/07/1978-29/12/1978), VAGNER APARECIDO DA SILVA MARTINS (17/03/2009-Ativo), VAGNER RAMALHO NUNES(30/11/2005-Ativo), VALDEC ROBERTO SOARES (21/02/1980-09/02/1982), VALDIMIRO PAULO DOS SANTOS
(03/07/1978-29/12/1978), VALDIR DANTAS JUNIOR (30/07/1997-Ativo), VALDIR DE OLIVEIRA ACOSTA (05/07/1978-Ativo),
VALDOMIRO MARQUES CORREA (29/03/1979-30/09/1998), VALENTIM FERREIRA REIS (07/02/1980-07/08/1996), VALTER ALVES RIBEIRO (13/10/1986-Ativo), VANDERLEI MARTINS LEITE (09/03/1977-30/06/1977), VANDERLEI SEVERINO DA SILVA
(23/05/2002-Ativo), VANIA HELENA DE ANDRADE RAINCHE (11/01/1982-30/04/1987), VERGILIO CARLOS LOPES (26/03/197921/09/1979), VERIATO ESPINDOLA DA COSTA (04/07/1978-30/12/1978), VICENTE GOMES DOS SANTOS (01/03/197725/03/1981), VICENTE PAULO VALERIO BITTENCOURT (01/08/1975-08/08/1978), VILMA BLANCO DE ALENCAR (01/03/197830/06/1980), VIRGINIA TAKAYASSU (03/02/1976-15/03/1978), VITOR GONCALVES DOS SANTOS (16/03/1979-13/07/1981),
VITORINO CARDOSO (01/08/1978-28/02/1983), WAGNER BRAGA HILDEBRAND (19/10/1989-01/06/1993), WAGNER DOS SANTOS ZANONI (01/04/2008-Ativo), WALDOMIRO VALERIO BITTENCOURT (01/02/1976-16/02/1979), WALTER LUIZ IORIO
(15/12/1975-18/03/2004), WANDA OLIVEIRA DA SILVA (01/12/1975-09/06/2003), WEBSTEN CESARIO DA SILVA (14/07/200817/01/2016), WESLEN DE SOUZA MARTINS (15/05/2002-01/06/2004), WILSON FERNANDES DA SILVA(01/01/2017-Ativo), WILSON LOUREIRO DE ALMEIDA (01/03/1977-30/12/1978), WILSON LOURIVAL WOLF (18/08/1975-10/06/1980), ZIVALDO ALVES
DE ALMEIDA (17/09/1986-Ativo).
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