
Mais de 250 pessoas, entre produtores 

e técnicos do setor leiteiro, de 11 dife-

rentes países, reuniram-se no estado 

de Nova Iorque, EUA, para o Alta Ad-

vantage Showcase. O objetivo do en-

contro foi visitar fazendas progressivas 

da região, integrantes do programa 

Alta Advantage, e conhecer o trabalho 

não só em genética, como também a 

rotina destas fazendas consideradas 

nos EUA referência em produtividade 

e gestão. Fizeram parte deste grupo 

12 brasileiros, de diferentes regiões do 

país.

O ponto de chegada e partida do ro-

teiro de 3 dias foi a cidade de Buffalo, 

a capital da área metropolitana de Bu-

ffalo-Niagara Falls. Buffalo é conhecida 

por seus invernos rigorosos. A região 

chega a acumular 5 metros de neve 

durante o inverno. Por outro lado, os 

verões são marcados pela luz solar 

abundante, com temperatura e umi-

dade moderadas.

Nesta primeira matéria sobre a via-

gem, conheça 3 das 7 fazendas visita-

das, suas práticas de manejo, e como 

direcionam seu plano genético em 

busca dos melhores resultados.

LAKESHORE DAIRY

Wilson, NY

Numero de cabeças: 2150

Produção de leite: 11.500 kg (305 dias)

Taxa de prenhez: 25%

CCS: 175 mil cél/ml

Culturas: milho, alfafa e trigo

Número de funcionários: 32

Os avós e pais dos irmãos Jonathan e 

Mateus Cordeiro vieram para a região 

em 1966, e iniciaram a produção com 

um rebanho de 80 vacas, fazendo ex-

pansões nas décadas seguintes. As-

sim que concluíram a graduação na 

Universidade de Cornell, no início dos 

anos 2000, os irmãos começaram a tra-

balhar nas fazendas da família. Nesta 

época, dois outros rebanhos tinham 

sido adquiridos, aumentando a pro-

dução nas fazendas. “Nos 5 primeiros 

anos aprendemos muito sobre o negó-

cio leiteiro e como conduzir a fazenda. 

O ano de 2007 foi um ano extraordiná-

rio para a atividade, e tivemos ótimos 

resultados com nossas próprias novi-

lhas começando a parir”, conta Mateus. 

Em 2009, em um dos piores anos da 

indústria leiteira, a fazenda aproveitou 

para adquirir outro rebanho que esta-

va sendo liquidado, sempre buscando 

expansão. Era a Lakeshore Dairy.

Atualmente, a família possui três fa-

zendas leiteiras, entre elas a Lakeshore 

e a Oakfield Corners, visitadas durante 

#LEITEINTEGRALPORAÍ

Um show de genética, 
manejo e tecnologia

Texto:  Marlizi Marineli Moruzzi

Durante os dias 21 a 23 de outubro, um 
grupo de 12 brasileiros uniu-se a mais de 
240 produtores e técnicos de 11 diferen-
tes países, durante o Showcase Alta Ge-
netics, no estado de Nova Iorque, EUA. 
Esse grupo representava um total de 
quase 1 milhão de vacas. O objetivo da 
viagem foi conhecer fazendas progressi-
vas, altamente tecnificadas, considera-
das referência em seleção genética.

Produtores e técnicos brasileiros no Showcase Alta Genetics
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o Showcase. Todas elas encontram-se 

no limite de capacidade de área. “Nos-

sa taxa de reposição é de 37% ao ano, 

considerando os 3 rebanhos. Mesmo 

assim nossa recria é maior, e agora po-

demos começar a vender novilhas pre-

nhas para outros rebanhos, aprovei-

tando o bom momento do mercado”, 

explicou Mateus, contando que o valor 

atual de uma novilha prenha varia en-

tre US$ 2.150 a 2.450/animal.

Em relação ao mercado lácteo, ele con-

ta que o preço recebido atualmente é 

de US$ 0,40/kg de leite. “Trabalhamos 

com diferentes mercados, inclusive 

com produtos Kosher, no qual temos 

a melhor remuneração”, contou Ma-

teus. “Paramos de usar bST nas vacas 

há quatro anos, e posso dizer que 

perdemos muito em produção. Mas 

queremos manter nossa parceria com 

as indústrias que trabalhamos hoje, 

as quais não permitem o uso do bST”, 

disse.

A seleção genética da fazenda 

Lakeshore Dairy é baseada em TPI (To-

tal Performance Index), sendo o plano 

genético constituído em 46% para 

produção (com foco em proteína), 

28% saúde (principalmente repro-

dução) e 26% tipo (maior peso para 

conformação de úbere). “O uso do TPI 

nesta fazenda deve-se ao fato do pro-

prietário ter feito parte da Associação 

de Gado Holandês dos EUA, integran-

do o comitê que discute os avanços 

genéticos no país”, explica David Hill, 

Consultor Advantage Alta Genetics, 

responsável pela apresentação dos 

lotes de desempenho em todas as fa-

zendas visitadas.

Na Lakeshore foram vistas filhas de 

importantes touros da bateria Alta 

Genetics, entre eles AltaCEO, Alta-

ELLIOT, AltaSKODA e AltaSILVER. Alta-

ELLIOT é um touro para altos volumes 

de produção de proteína e gordura, 

condizente com o plano genético da 

fazenda. AltaSILVER produz filhas bem 

equilibradas, também de muita produ-

ção. AltaCEO é um animal de destaque 

para tipo, especialmente úberes, sen-

do que na fazenda há uma família mui-

to consistente deste touro.

São utilizados 4 a 5 touros Concept 

Plus nos acasalamentos do rebanho, 

com o objetivo de maximizar os índi-

ces reprodutivos. O manejo é feito por 

uma equipe da Alta Genetics, respon-

sável pelos acasalamentos, insemina-

ção artificial, confirmação de prenhez 

e todo acompanhamento reprodutivo. 

Quando a equipe Alta iniciou na fazen-

da, há cerca de dois anos, o índice de 

prenhez era de 15%, e hoje este índice 

é de 25%.

São realizados protocolos reproduti-

vos (Presynch e Ovsynch). Toda manhã, 

as vacas são marcadas na cauda, e 

no dia seguinte observa-se se houve 

monta ou não, e as vacas identificadas 

em cio são inseminadas. A IATF é rea-

lizada em 20% do rebanho, no intuito 

de aumentar a pressão reprodutiva. “O 

sucesso do manejo reprodutivo desta 

fazenda deve-se, principalmente, ao 

comprometimento dos inseminadores 

da equipe, que são muito bem treina-

dos e orientados para fazer da melhor 

forma possível seu trabalho”, disse o 

coordenador do grupo, afirmando que 

a equipe consegue emprenhar 75% 

das vacas até os 150 dias pós-parto. 

“Dos 150 aos 180 dias, conseguimos 

emprenhar mais 10% das vacas, e a 

partir disso utilizamos touros, com 

monta natural”, diz o coordenador, ex-

plicando que os touros utilizados para 

monta natural nestas 15% restantes 

são da própria fazenda, animais de ex-

Lakeshore Dairy: a seleção genética da fazenda é baseada em TPI

dezembro de 2015 | REVISTA LEITE INTEGRAL | 13



celente genética.

Os animais são alojados em galpões 

de free stall, com camas profundas (31 

cm), niveladas três vezes ao dia e com 

reposição a cada dois dias. O material 

das camas é composto pela fração só-

lida dos dejetos das vacas, que são co-

letados e passam por um processo de 

separação e secagem. Anteriormente 

eram utilizados colchões nas camas, 

e com a troca por camas profundas 

notou-se maior conforto dos animais, 

melhorando o nível de imunidade e, 

consequentemente, melhores índices 

de qualidade do leite, principalmente 

com diminuição dos casos de mastite 

clínica. O processo de separação e se-

cagem do material das camas não en-

volve nenhum tratamento químico. A 

fração líquida resultante da separação 

é utilizada para fertirrigação das áreas 

de lavoura.

A contagem média de células somáti-

cas (CCS) do rebanho da Lakeshore é 

de 175 mil cél/ml, com variações de 

até 210 mil cél/ml no período do verão 

e 140 mil cél/ml no inverno.

A Oakfield Corners Dairy é uma das 

fazendas da família, focada na venda 

de genética. Por ano, são transferidos 

cerca de 4.500 embriões, com obje-

tivo de produzir touros para centrais 

de inseminação e também bezerras 

para exposição. A empresa Trans Ova 

Genetics é a responsável pela reali-

zação das biotécnicas reprodutivas, 

principalmente a aspiração folicular 

e fertilização in vitro, mas também a 

transferência direta de embriões. A 

veterinária responsável explicou que 

é feita a programação dos protocolos 

das doadoras, das datas de coleta, pro-

cedimentos laboratoriais e do conge-

lamento ou transferência dos embri-

ões. A fazenda recebe da empresa o 

protocolo hormonal que deve ser feito 

nas doadoras e, no dia estipulado, a 

técnica responsável realiza a aspiração 

dos oócitos e leva para o laboratório, 

onde é feita a fertilização in vitro. Seis 

dias depois as estruturas são avaliadas, 

e no 7º dia os embriões ou são conge-

lados ou transferidos a fresco. Segun-

do Jonathan, irmão de Mateus, “a van-

tagem desta técnica é que é possível 

trabalhar com animais jovens, a partir 

dos 7 meses, assim como com animais 

em produção, vacas prenhas e animais 

mais velhos”.

O teste genômico é realizado em to-

das as doadoras de embriões, e para 

escolha daquelas com potencial para 

produzir os tourinhos, a avaliação é 

baseada no índice de GTPI. O teste 

também é feito nos bezerros, para se-

lecionar aqueles de maior mérito ge-

nético. Já para a escolha das doadoras 

para produção de animais de pista, a 

seleção é feita por avaliação da confor-

mação e pedigree.

POST FARMS

Oakfield, NY

Vacas em lactação: 350

Produção de leite: 11.983 kg (305 dias)

Taxa de prenhez: 32%

CCS: 150 mil cél/ml

Culturas: milho, alfafa, trigo e feijão

Número de funcionários: 5

A Post Farms iniciou a produção lei-

teira em 1890, tendo já a 5ª geração 

presente na fazenda. Além dos pro-

prietários, existem apenas cinco fun-

cionários adicionais para lidar com 

#LEITEINTEGRALPORAÍ
Um show de genética, manejo e tecnologia

Lakeshore Dairy: o material das camas do free stall são os próprios de-
jetos das vacas, após passarem por um processo de separação e secagem
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todo o trabalho diário da fazenda. Das 

cinco gerações, três estão atuando na 

fazenda, e incluem Kenneth Post, seus 

filhos Dan e John Post (que gerenciam 

as lavouras), e o filho de Dan, Jeff Post, 

que é o Gerente.

Pela primeira vez em um Showcase foi 

apresentada uma fazenda com orde-

nha robotizada. Na Post Farms são 4 

unidades “Lely Astronaut”, com capaci-

dade para ordenhar 60 vacas/unidade, 

considerando uma média de 3 orde-

nhas/vaca/dia. Além da pesagem do 

leite, o equipamento mede também 

a condutividade elétrica, coloração e 

temperatura do leite, além de mensu-

rar o teor de proteína.

Há cinco anos, um novo free stall foi 

construído considerando a instalação 

dos robôs. O galpão antigo permanece 

em funcionamento, com uma ordenha 

espinha de peixe duplo 8, para orde-

nha das primíparas (cerca de 120 ani-

mais), duas vezes ao dia. “Vimos que 

as novilhas de primeira cria produzem 

menos leite e demoram mais na orde-

nha, então optamos por deixa-las na 

estrutura antiga, para não interferir na 

eficiência dos robôs”, explicou Jeff.

No novo galpão, as 230 vacas em lac-

tação entram nos robôs para serem or-

denhadas, em média, 2,8 vezes ao dia. 

A produção diária por vaca é de 36,5 

Kg, com CCS média de 150 mil cél/ml, 

e CBT sempre inferior a 2 mil ufc/ml.

As bezerras são criadas em sistema co-

letivo, em lotes com 8 a 9 animais, até 

os 2 meses de idade. As camas são fei-

tas com papel picado, e segundo a res-

ponsável pelo bezerreiro, com a troca 

do material anterior (feno) por papel 

picado, a incidência de pneumonia foi 

drasticamente reduzida.

As bezerras são separadas das mães 

assim que nascem e recebem colostro 

em pó, para garantir que as mesmas 

não adquiram enfermidades como 

micoplasmose ou até mesmo paratu-

berculose.

O leite fornecido às bezerras é previa-

mente acidificado, o que permite que 

o mesmo seja mantido em tambores 

com bicos artificiais e um agitador, 

sem refrigeração, por até 3 dias. Cada 

lote possui um tanque de leite, e as be-

zerras mamam à vontade, sendo que 

na média a ingestão varia de 8 a 12 li-

tros/cab/dia.

A desmama é feita de forma gradual, 

a partir da 6ª semana de vida. As be-

zerras que estão sendo desmamadas 

ficam sem acesso ao leite durante a 

noite, até que o consumo seja bem 

reduzido.

Sendo a qualidade da alimentação um 

dos focos da gestão dos Posts, eles 

investem constantemente em equi-

pamentos necessários para terem um 

total controle na capacidade de pro-

dução. Realizam o sistema de plantio 

direto em 100% da área, e se orgulham 

dos seus esforços na sustentabilidade 

da produção.

Em relação ao manejo reprodutivo, 

para alcançar a impressionante taxa 

de prenhez de 32%, eles fazem o pro-

tocolo padrão Presync-Ovsync, insemi-

nando cada vaca assim que demons-

Post Farms: bezerreiro com cama de papel picado, e tambor com leite acidificado para ingestão à vontade
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tra cio. No momento da checagem de 

prenhez, as vacas que estiverem vazias 

recebem implantes e entram em pro-

tocolos de IATF. Este último procedi-

mento aumentou a taxa média de pre-

nhez em 1 ponto percentual.

A Post Farm apresenta um plano ge-

nético totalmente focado em produ-

ção (60%) e saúde (40%). Em relação 

à produção, a prioridade é para o vo-

lume de proteína. Em saúde, a grande 

ênfase é em fertilidade das filhas (DPR) 

e facilidade de parto.

No lote de desempenho foram apre-

sentadas filhas de touros que se encai-

xam muito bem no plano genético da 

fazenda, entre eles: AltaSUPERFLY, um 

touro que produz vacas de produções 

extraordinárias; AltaBANFF, animal 

com genética que alia alta produção 

com fertilidade das filhas; AltaDONNIE, 

excelente nas características de saúde 

buscadas; AltaSAMOA, um touro de 

boa produção de sólidos, com interes-

santes índices para as características 

de saúde; AltaJUPITER, um touro com 

índice alto para produção de leite e 

proteína, assim como para facilidade 

de parto e bons úberes. “O melhora-

mento é focado naquilo que melhor 

nos remunera. Queremos um rebanho 

de vacas sólidas e rentáveis”, ressaltou 

Jeff Post.

TWIN BIRCH DAIRY

Skaneateles, NY

Número de vacas: 1.375

Produção de leite: 12.900 kg (305 dias)

Taxa prenhez: 22%

CCS: 170 mil cél/ml

Culturas: milho, alfafa, trigo

Número de funcionários: 25

Localizada no coração de Nova Iorque, 

a área original da Twin Birch Dairy foi 

adquirida num leilão no ano de 1960, 

por Ken e Georgienna Young. Desde 

então, a fazenda foi expandida gradu-

almente, e em 1981 uma Sociedade 

Limitada (Ltda.) foi formada entre Ken 

e seu filho Dirk. Hoje, os proprietários 

da Twin Birch Dairy são Dirk Young, 

Diretor Geral; Pat Kehoe, Gerente da 

Reprodução; e Todd Evans, Gerente 

das Culturas e Dejetos. A mais recen-

te adição à equipe de gerenciamento 

foi Jeremy Brown, que começou como 

Gerente da Pecuária.

O rebanho em lactação, com 1.375 va-

cas, é alojado em galpões de free stalls, 

com camas de esterco reciclado do 

biodigestor. A ordenha, ampliada em 

2014, possui 36 conjuntos (duplo 18).

A parceria da Twin Birch Dairy com a 

Alta Genetics estende-se desde 2001. 

O plano genético atual (70% Produ-

ção e 30% Saúde) difere do plano de 

alguns anos atrás (40% Produção, 30% 

Saúde, 30% Conformação). Essa mu-

dança deu-se em função da sociedade 

em uma indústria de laticínios e, con-

sequentemente, da necessidade em 

focar em produção (sólidos, especial-

mente proteína).

No lote de desempenho apresentado 

foi possível ver vacas resultantes dos 

#LEITEINTEGRALPORAÍ
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Post Farms: unidade de ordenha robotizada
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dois planos genéticos. Entre elas, filhas 

de: AltaJOHNSON e AltaJACKMAN, ir-

mãos inteiros com filhas que diferem 

levemente em volume de produção, 

mas todas com boa conformação e 

muito simétricas; AltaSUSTAIN e Alta-

BRANDON, ambos com altos índices 

para produção de leite e volume de 

sólidos, dois animais que se encaixam 

perfeitamente no plano genético atual 

da fazenda; AltaBANFF, um touro que 

se encaixava mais no plano genético 

anterior, com vacas fortes, com mais 

estrutura, no entanto, também se ade-

qua ao plano atual, pelas característi-

cas de alta vida produtiva e fertilidade 

das filhas, além da facilidade de parto; 

AltaAIRNET, utilizado na fazenda em 

função da facilidade de parto das fi-

lhas, produzindo vacas muito funcio-

nais e saudáveis; e AltaMETEOR, com 

filhas de excelente estrutura, bons 

úberes, pernas e pés.

O rebanho da Twin Birch Dairy mos-

tra claramente que devemos fazer um 

plano genético personalizado, mas 

que também é possível ajustá-lo de 

acordo com as necessidades do pro-

dutor, como neste caso, em função do 

mercado.

Pat Kehoe, gerente da área reproduti-

va, está na fazenda há 15 anos, ou seja, 

desde o início do trabalho com a Alta 

Genetics. “De 2006 a 2009 recebemos 

touros para realização de testes de 

progênie. Com o início da tecnologia 

da genômica, reformulamos nosso 

plano genético, e passamos a traba-

lhar com grupos de cinco touros, que 

se encaixam nos objetivos da fazenda”, 

contou Kehoe.

No manejo reprodutivo são utilizados 

protocolos de sincronização de cio, 

visando maximizar a taxa de prenhez. 

“Nas primíparas utilizamos o duplo 

Ovsynch, por terem lactações mais 

consistentes, e nas vacas mais madu-

ras fazemos o Pre-synch e Ovsynch, 

para que fiquem prenhas mais rapi-

damente, em torno dos 50 dias pós-

-parto”, explicou o gerente.

As vacas recém-paridas ficam em lote 

separado até os 10 dias pós-parto, em 

média, onde são monitoradas diaria-

mente. Na ausência de qualquer enfer-

midade ou problema metabólico, pas-

sam a integrar os lotes de produção.

A fazenda possui um tronco casque-

ador hidráulico específico, feito sob 

medida pela Appleton Steel Company. 

O aparelho utiliza um elevador hidráu-

lico que levanta verticalmente a vaca, 

sem inclina-la. Esta configuração per-

mite uma experiência única para um 

casqueamento mais confortável, tan-

to para a vaca, como para o homem 

#LEITEINTEGRALPORAÍ
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Twin Birch: lote de vacas recém-paridas
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Sergio Soriano - Médico Veterinário, Gerente 

de Pecuária na Fazenda Colorado (Araras-SP) 

- 1.700 vacas em produção/dia.

“A viagem foi extremamente agradável, 

pela oportunidade de conhecer outras 

culturas e formas de encarar os desafios da 

pecuária leiteira. Além disso, pudemos ver 

diferentes avaliações para escolha da genética 

a ser utilizada em cada rebanho, traçando um plano 

para isso. Algo que chama muito a atenção é o fato deles realmente se em-

penharem a fazer aquilo que foi proposto. E por esse motivo os resultados 

são muito positivos.

O formato das visitas permite uma visão geral do manejo das fazendas, e 

isso é extremamente valioso, pois se não entendermos as necessidades das 

nossas fazendas em termos de manejo, nós nunca vamos conseguir usar a 

genética como um fator melhorador. Não adianta usar a melhor genética, se 

tivermos muitas falhas de manejo.

Fiquei de certa forma assustado em ver que na maioria das fazendas as va-

cas deitam em cima de fezes. Ao mesmo tempo em que se fala num controle 

cada vez maior de mastite e CCS, as fazendas optam por usar a maior quan-

tidade possível de substratos vindos da própria vaca, após um processo de 

reciclagem. E isso tem funcionado muito bem.

Além disso, a agressividade no manejo reprodutivo também chamou a 

atenção, com taxas de serviço acima de 60-65%. Isso não é fácil conseguir, 

mesmo com IATF, e nas fazendas visitadas é uma taxa média comum”.

Twin Birch: o tronco casqueador hidráulico levanta verticalmente a vaca, sem inclina-la
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que está casqueando. Dois funcioná-

rios trabalham exclusivamente com o 

casqueamento do rebanho, de forma 

preventiva. Esse manejo permitiu um 

maior controle das afecções podais, 

reduzindo drasticamente a incidência 

de vacas mancas.

*Na próxima edição da Revista Leite In-

tegral, serão apresentadas as outras 4 

fazendas visitadas durante o Showcase 

NY Alta Genetics. Não deixe de ler!

CAYUGA MILK INGREDIENTS

Em 1986, oito produtores de leite na 

região de Finger Lakes se reuniram 

para discutir o mercado do leite atual. 

Eles finalmente se uniram e formaram 

a Cayuga Marketing Ltd., para nego-

ciação coletiva objetivando preços 

mais elevados no leite, ao cumprirem 

a missão de oferecer os melhores pro-

dutos lácteos possíveis.

Com o seu grande sucesso, a socieda-

de cresceu com a inclusão de 29 fazen-

das como membros do grupo, todas 

localizadas na região de Finger Lakes. 

Cayuga Marketing Ltd. continuou a 

explorar formas de aumentar a sua 

responsabilidade e rastreabilidade em 

toda a cadeia do leite.

Em 24 de abril de 2012, 21 dos produ-

tores associados a Cayuga Marketing 

criaram a Cayuga Milk Ingredients 

(CMI). A CMI faz o possível para garan-

tir produtos lácteos de qualidade, e de 

fontes altamente rastreáveis. O leite 

fresco, das quase 30 fazendas leiteiras 

locais, é entregue diretamente para a 

unidade de processamento.

Segundo Bill Morgan, proprietário 

da Scipio Springs e um dos sócios da 

Cayuga, “o mercado interno dos EUA 

mostra-se estagnado, enquanto que 

as vendas ao mercado internacional 

têm um crescimento muito mais acele-

rado. Atualmente, os EUA estão expor-

tando 18% de sua produção, e por isso 

a Cayuga tem colocado todos seus es-

forços para estar nesse mercado, com 
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Um ônibus com 5 milhões de litros de leite!
Os participantes do Showcase Alta Genetics foram divididos em 
grupos, de forma a organizar a visita nas fazendas. Foram 5 ôni-
bus, com pessoas de várias nacionalidades. No mesmo grupo 
em que se encontravam os brasileiros, estavam alguns produ-
tores americanos e holandeses que possuem seus rebanhos na 
Polônia. Em uma breve enquete realizada dentro do ônibus, 
constatou-se que ali dentro estavam representados 26 reba-
nhos, com 75.000 vacas no total, variando entre rebanhos com 
100 até 20.000 vacas. O volume diário total de produção destes 
rebanhos foi de 5.100.000 litros, com a produtividade média di-
ária variando de 23 litros/vaca/dia até 41 litros/vaca/dia.

Carlos Augusto Pereira – Produtor de leite, Fa-

zendas Reunidas ACP e Filhos (Carmo do Rio 

Claro-MG) – 1.300 vacas em produção/dia.

“Foi uma viagem de muito aprendizado e 

companheirismo. As fazendas visitadas são 

perfeitamente compatíveis com a nossa reali-

dade, ou seja, muito do que vimos pode servir 

como base para vários aprimoramentos em nossos 

sistemas.

Nosso manejo, no caso de confinamento em free stall, não difere muito; no 

entanto, as condições de clima da região visitada são bem mais favoráveis, e 

pudemos ver os animais com muito mais conforto.

A genética dos rebanhos é realmente impressionante. Animais de qualidade 

superior, com produtividades altíssimas, e ao mesmo tempo com índices re-

produtivos excelentes. Além disso, apesar da maioria dos planos genéticos 

não selecionarem para tipo, os animais possuem excelente conformação.

Outro ponto é que a maioria das fazendas utiliza os dejetos dos animais 

como substrato para as camas dos free stalls, algo muito diferente do que 

estamos acostumados a trabalhar. E ainda, questões relacionadas à criação 

de bezerros, alimentação, entre tantos outros detalhes que pudemos ver 

durante o Showcase”. 
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a comercialização de sete diferentes 

tipos de leite em pó”. A matéria-prima 

industrializada é totalmente oriunda 

das propriedades parceiras, e todo o 

processo de promoção e comercializa-

ção dos produtos é realizado por uma 

empresa francesa. Metade da produ-

ção é exportada, e metade é comercia-

lizada internamente. “Nossa missão é 

trabalhar a Cayuga como uma coope-

rativa, em que todos os sócios possam 

se beneficiar e desfrutar dessa força 

conjunta, com um progresso vertical 

através de um negócio de grandes 

proporções”, disse Bill Morgan.

EVOLUÇÃO GENÉTICA E

PRIORIDADES DE SELEÇÃO

Nate Zwald, Diretor Sênior em Estra-

tégia Global e Gerente de Vendas EUA 

da Alta Genetics, apresentou duran-

te o Showcase dados sobre evolução 

genética, demonstrando o avanço 

permitido com o uso de touros genô-

micos. Nate explicou que progresso 

genético nada mais é do que obter 

avanços em seleção, no menor perío-

do de tempo possível. “Antes da exis-

tência da técnica da genômica, nós 

considerávamos que touros irmãos 

inteiros eram geneticamente iguais, e 

os selecionávamos por produção de 

sêmen e conformação, basicamente. 

Hoje, cruzando os dados genéticos e 

as informações fenotípicas das filhas 

dos touros, confirmamos que isso 

não é verdade”, explicou. “Analisando 

a informação do DNA destes animais, 

junto aos dados produtivos das filhas, 

vemos o quão confiáveis eles são, e 

o progresso genético que isso repre-

senta. Se pensarmos daqui a 10 anos, 

certamente os novos touros serão me-

lhores que os que temos agora. Isso é 

evolução genética”, ressaltou.

Nate falou também sobre alguns mi-

tos em relação à seleção genética. 

“Havia a crença de que as vacas boni-

tas eram as que davam mais leite. No 

passado, a seleção tinha seu maior 

foco na conformação dos animais, 

acreditando que este era o caminho 

para maior produção. Hoje sabemos 

que nem sempre as vacas mais ‘boni-

tas’ são as mais produtivas, e inclusi-

ve há uma correlação de -0,33 entre 

conformação e longevidade, ou seja, 

quando selecionamos para uma ca-

racterística, a outra terá um comporta-

mento inverso. Outro fato está na cor-

relação positiva (0,70) existente entre 

a conformação e altura das vacas. No 

caso de correlação positiva, quando 

selecionamos para uma indiretamen-

te estaremos para a outra também. E 

atualmente sabemos que vacas com 

grandes estruturas não são as mais 

desejáveis”, explicou. “Por outro lado, o 

que não se imagina é que há uma cor-

relação positiva entre estatura e úbere, 

de 0,50. Então ao selecionarmos para 

úbere, indiretamente estamos selecio-

nando para vacas de maior estatura”, 

contou. Outro tema polêmico diz res-

peito à consanguinidade. O fato é que 

nem sempre ela é ruim! Na verdade, 

em alguns casos, a consanguinidade 

pode ser positiva. Como um exemplo, 

há 20 anos as vacas eram bem menos 

produtivas, e não havia muitos casos 

de consanguinidade. Ao contrário, se 

pensarmos nos próximos 20 anos, elas 

serão ainda mais produtivas, e tam-

bém mais consanguíneas. O correto, 

então, segundo Nate, é ter cuidado ao 

manejar essa consanguinidade, e não 

necessariamente evitá-la a qualquer 

custo. “É preciso avaliar quando ela é 

interessante, no intuito de melhorar a 

produtividade”, ressaltou.

Molly Sloan, Gerente Global de Trei-

namento e Programas Alta Genetics, 

mostrou dados denotando os avan-

ços em ganho genético, usando como 

exemplo os ganhos em TPI. Ela ques-

tionou os participantes sobre quais 

eram suas prioridades de seleção, e 

cada um mostrou ter objetivos dife-

rentes de acordo ao seu sistema de 

produção. Molly explicou que, para 

obter os resultados desejados, é pre-

ciso ter claro os objetivos de seleção 

para cada rebanho. “Aquilo que é ex-

tremamente vantajoso para um siste-

ma produtivo pode não ser tão neces-

sário em outro. Então, o melhor plano 

genético é aquele que atende os ob-

jetivos e necessidades de um sistema 

especifico”, afirmou. “É preciso manter 

o foco no trabalho de seleção e, des-

ta forma, alcançar os avanços espera-

dos”. Além disso, Molly ressaltou que 

é importante sempre avaliar a média 

dos resultados das filhas do grupo de 

touros escolhidos dentro do plano ge-

nético. 

Marlizi Marineli Moruzzi
Médica Veterinária
Editora da Revista Leite Integral
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