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Devido à crescente demanda em produzir alimentos com qualidade de forma 

sustentável, atender a uma população cada vez mais exigente e a constante 

preocupação com fatores que atuam na forma de produzir esses alimentos, ao longo 

dos anos as tecnologias aplicadas no campo passam por aperfeiçoamentos. Frente à 

este cenário, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) oficializou esta 

semana o PROGRAMA CARNE DE QUALIDADE 2020: PRODUÇÃO DE CARNE DE 

QUALIDADE COM EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE. 

Trata-se de um projeto que visa avaliar em profundidade o sistema de 

produção de carne bovina nacional utilizando a genética zebuína, através de machos 

PO que serão recriados e abatidos ao final, para se medir o diferencial econômico do 

uso de genética zebuína PO de qualidade. 

O Programa será conduzido na Fazenda Experimental da ABCZ - Orestes Prata 

Tibery Júnior, localizada na rodovia MG 427, município de Uberaba-MG. Todo o 

investimento em infraestrutura, equipamentos tecnológicos, implantação de 

pastagens, logística de transporte dos animais (frete) e de recursos humanos 

qualificados demandados para condução deste Programa serão de responsabilidade da 

ABCZ. Entretanto a entidade gentilmente solicita aos seus associados participantes do 

PMGZ Corte, a doação dos animais. Nesta primeira fase o programa será conduzido 

com animais da raça nelore e, nestas etapas seguintes, contemplará todas as raças 

zebuínas. Para participar, os animais devem atender aos seguintes critérios: 

 Animais do sexo masculino, portador de RGN na categoria PO (puro de 

origem) ou aptos a recebê-lo, 

 idade compreendida entre 6 (seis) e 8 (oito) meses no início da prova,  

 peso ajustado aos 210 dias de no mínimo 200 quilos 

 avaliação EPMURAS com resultado pelo menos “Bom” 

 até DECA 2 na DEP PS-ED (peso ao sobreano, efeito direto) 

 até DECA 4 nas DEPs para AOL e ACAB 
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Para facilitar a sua avaliação em doar os animais para o programa, segue anexa a lista 

de animais já definidos segundo os critérios mencionados acima, à exceção do peso 

ajustado a desmama, o que será feito posteriormente a manifestação do interesse em 

colaborar com o programa. 

Sobre o PROGRAMA CARNE DE QUALIDADE 2020: PRODUÇÃO DE CARNE DE 

QUALIDADE COM EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE. 

O Programa possui 3 (três) etapas: 1) recria da desmama ao sobreano a pasto; 

2) confinamento, e 3) abate técnico. 

A recria da desmana ao sobreano será realizada a pasto, com início em abril de 

2020 e se estenderá até março do ano seguinte. Durante esta etapa, os animais serão 

submetidos a uma prova de ganho em peso, de acordo com o regulamento desta prova 

zootécnica adotado pela ABCZ no que concerne à frequência de pesagens, fórmulas de 

cálculos obtidas através das seguintes informações: Escore de Avaliação Visual (tipo) 

pelo método EPMURAS, aplicando-se apenas EPM (AT), Peso Calculado aos 550 dias de 

idade (PC550), Ganho em Peso Diário (GPD), Ganho em Peso (GP), Ganho Médio Diário 

(GMD), Área de Olho de Lombo (AOL), Espessura de Gordura Subcutânea entre a 12ª e 

13ª costela (EGS) e na picanha (P8). Ao final da prova, o ranking classificatório desta 

etapa será divulgado em todas as mídias da ABCZ. 

A segunda etapa será conduzida em confinamento do sobreano ao abate, com 

duração de 120 (cento e vinte) dias. Nesta etapa além da mensuração da eficiência 

alimentar (consumo alimentar residual – CAR), serão tomadas medidas de peso (PC 

ajustado à idade média do grupo), ganho em peso (GP), ultrassonografia de carcaça 

para área de olho de lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea (EGS), espessura 

de gordura na picanha (P8) e marmoreio (MAR). Da mesma forma, ao final do 

confinamento, o ranking classificatório desta etapa será divulgado em todas as mídias 

da ABCZ. 
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Ao final da etapa do confinamento todos os animais serão submetidos a 

terceira e última etapa, o abate técnico, conduzido por profissionais da área, quando as 

seguintes características quantitativas e qualitativas da carcaça serão mensuradas: 

Peso de Carcaça Quente (PCQ); Espessura de Gordura Subcutânea- EGS; Rendimento de 

Abate – RA (PCQ/Peso Vivo); Gordura Intramuscular, marmoreio – MAR; Carne 

Aproveitável Total – CAT (AOL, EGS e PCQ); e, Maciez Instrumental – MI. Para mais 

informações dos critérios estabelecidos e os índices adotados para cada etapa do  

PROGRAMA CARNE DE QUALIDADE 2020: PRODUÇÃO DE CARNE DE QUALIDADE COM 

EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE, consulte o regulamento completo disponível no 

nosso site. 

Os resultados obtidos na prova serão publicamente divulgados, assim como 

todos os resultados médios do lote.  

A equipe técnica responsável pelo programa é multidisciplinar e conta com 

pesquisadores e técnicos da ABCZ, EPAMIG, EMBRAPA, FAZU, UFV, UNICAMP e USP. 

 

COMO PARTICIPAR DO PROGRAMA 

 O número máximo de animais é de 100 animais, cujas vagas serão 

preenchidas por ordem de recebimento de inscrições. 

 Cada criador poderá doar até 2 (dois) bezerros constante da lista 

(dentro dos critérios de escolha pré-definidos). 

 As inscrições dos animais serão recebidas até o dia 31 de março de 

2020, ou antes se esgotadas as vagas. 

 Um número maior de bezerros poderá ser doado caso o máximo de 

animais não seja completado até a data limite de 31 de março de 2020. 

 Uma vez definido os animais, o criador deverá enviar, previamente, os 

seus respectivos pesos para verificação por parte da ABCZ se eles 

atendem ao critério de peso mínimo ajustado aos 210 dias. 
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 Como o programa busca desenvolver um sistema de produção de carne 

zebuína utilizando as melhores técnicas disponíveis e viáveis e, em 

especial, a qualidade genética dos animais, a ABCZ se reserva o direito 

de não aceitar animais que não reúnam condições morfológicas 

adequadas quando de sua recepção no local da prova. Neste caso, os 

animais ficarão à disposição dos criadores para a destinação que 

melhor lhes convier, mas sob suas expensas. 

Entre em contato conosco através de resposta a esta mensagem ou pelos telefones 

(34)3319-3886, 3319-3880, 3319-3888 ou 3319-3915. 

Contamos com a sua participação. 

 

Luiz Antonio Josahkian 
Superintendente Técnico 


