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IV – Entrevistado da vez: Área Animal 

 

GERALDO MAGELA CÔRTES CARVALHO 

 

Por: Afrânio Gazolla 

 

 

 

Graduado Zootecnista pela Faculdade de Zootecnia de 

Uberaba (FAZU – 1986); Me. em Zootecnia (1996) e Dr. em 

Ciência Animal (2000), pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), área de concentração em Genética e 

Melhoramento Animal. PhD pela ARS/USDA em Fort 

Collins, Colorado - USA. Desde 2004 é Pesquisador A da 

Embrapa Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte, 

Teresina, PI. Pesquisas com ênfase em genética molecular, 

melhoramento e produção animal, atuando principalmente 

em conservação e avaliação de recursos genéticos animais, 

sendo Curador da raça local Curraleiro Pé-Duro na 

Embrapa Meio-Norte. 

 

 

 

1. Qual a sua atuação na área de Conservação de Recursos Genéticos no Brasil?  

R.- Sou pesquisador da Embrapa, lotado no Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte 

em Teresina, Piauí, onde sou Curador do rebanho de bovinos Curraleiro Pé-Duro e responsável 

pelo núcleo de conservação in situ da raça em questão. Participo do Portfólio Gestão Estratégica 

de Recursos Genéticos para Alimentação, a Agricultura e a Bioindústria (REGEN) em execução 

pela Embrapa, na vertente animal, que tem como objetivo primordial a manutenção e 

caracterização dos recursos genéticos animais em risco de extinção no País. O REGEN é 

constituído pelas Vertentes Vegetal, Animal e Microrganismos. A Vertente Animal é composta 

pelos Projetos Componentes (PC), que são a “Gestão da Vertente Animal no Portfólio 

REGEN”, o “Gerenciamento e Curadoria Digital do Sistema Alelo Animal (Animal GRIN)”, 

a “Conservação ex situ de Recursos Genéticos Animais”, a Conservação in situ de Suínos, Aves 

e Caititus, “Conservação in situ de caprinos e ovinos” e a “Conservação in situ de Bovideos”. 

Sou o responsável pela gestão do PC “Conservação in situ de Bovídeos”, que além do Plano de 

Ação (PA) de Gestão, também acampa os PA’s de conservação de bovinos Curraleiro Pé-Duro 

no Piauí, (Embrapa Meio-Norte); de bovinos Pantaneiros (Embrapa Panatanal); bovinos Caracu 

(Embrapa Gado de Corte) e búfalos Carabao e Baio (Embrapa CPATU). O PA de “Conservação 

"in situ" de Bovinos Curraleiro Pé-Duro” é de minha responsabilidade. 
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2. Como é constituído e quais são as principais ações previstas no Projeto Componente (PC) 

“Conservação in situ de bovídeos” sob sua responsabilidade?  

R.- O presente PC é composto por cinco Planos de Ação (PA), incluindo o Plano de Gestão 

(PA1) liderado pela Embrapa Meio-Norte, com a previsão de criação de um Grupo Gestor, 

formado pelos responsáveis pelos demais PAs. O PA2, que compreende o NC de bovinos 

Curraleiro Pé-Duro, liderado pela Embrapa Meio-Norte. A raça foi reconhecida recentemente 

e encontra-se em processo de caracterização fenotípica e avaliação em cruzamentos com raças 

comerciais com vistas à sua inserção no Agronegócio pecuário, como um taurino tropicalmente 

adaptado, para uso no Meio-Norte (Maranhão e Piauí) do Brasil. O PA3 é constituído pelo NC 

de bovinos Pantaneiros, liderado pela Embrapa Pantanal, que vem sendo caracterizado e 

avaliado para sua inserção no mercado com produtos diferenciado com denominação de origem. 

O PA4 é formado pelo NC de bubalinos do tipo Baio e da raça Carabao, liderado pela Embrapa 

Amazônia Oriental e se encontra ainda em fase de caracterização, necessitando de maior apoio. 

O PA5, compreende o NC de bovinos da raça Caracu, liderado pela Embrapa Gado de Corte, 

cujos animais apresentam grande variabilidade. A raça também é reconhecida pelo MAPA, 

estando parcialmente inserida no agronegócio como raça pura ou em cruzamentos. Os 

mencionados NC se apresentam em diferentes níveis de caracterização justificando a não 

padronização de todas as atividades a serem executadas nos mesmos. Todavia, os manejos 

genético, reprodutivo, sanitário e nutricional, o enriquecimento, coleta e organização dos 

descritores fenotípicos e a documentação (Alelo) deverão ser prioridade na gestão de todos os 

NC “in situ” de Bovídeos mantidos pela Embrapa. 

O objetivo principal a ser alcançado nesse PC é manter in situ os Núcleos de Conservação 

de bovinos Curraleiro Pé-Duro, Pantaneiro, Caracu e bubalinos do tipo Baio e Carabao, com 

vistas à caracterização, enriquecimento, documentação, divulgação para uso de recursos 

genéticos bovídeos localmente adaptados. Para tal será necessário manter os respectivos núcleos 

devidamente documentados, maximizando a variabilidade genética e evitando a endogamia. 

Assim, nesse Projeto Componente (PC), objetiva-se conservar, caracterizar, enriquecer, 

organizar e documentar os diversos Núcleos de Conservação (NC) “in situ” mantidos pela 

Embrapa em diversas Unidades descentralizadas espalhadas pelo País, nos locais e regiões onde 

esses grupamentos se originaram.  

3. Todos os núcleos de conservação em estudo pertencem à Embrapa?  

R.- Os núcleos de conservação in situ de bovinos Pantaneiro, Curraleiro Pé-Duro, Caracu e 

búfalos Baio e Carabao pertencem à Embrapa. Todavia, como o objetivo principal dos Projetos 

é manutenção da variabilidade genética de cada grupamento, é imprescindível que rebanhos 

associados de outras instituições de pesquisa, de criadores e de associações de Criadores de 

bovinos dessas respectivas raças participem dos trabalhos e dos objetivos. Um exemplo é a 

inclusão da raça Crioula Lageana, que vem sendo mantida, caracterizada e avaliada em 

rebanhos associados com o apoio da Associação Brasileiras de Criadores de Bovinos da Raça 

Criola Lageana em Santa Catarina, rebanhos associados de Pantaneiro e Caracu no Mato do 
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Sul e Mato Grosso e ainda também de Curraleiro Pé-Duro no Piauí, Maranhão, Goiás e 

Tocantins. 

 

4. Porque essas raças entraram em risco de extinção e devem ser conservadas? 

R.- Em meados do século XX o Brasil possuia diversas raças locais, entre elas o Caracu, Igarapé, 

Pedreiro, Turino, China, Mocho Nacional, Lageano, Pantaneiro, Junqueira, Franqueiro, 

Curraleiro e Malabar, sendo que a grande maioria desses bovinos locais eram considerados por 

técnicos e criadores como sendo de raça “comum”. Esses bovinos ditos “comuns” eram 

encontrados em todas as regiões do nosso Território e as diferenças de clima, solo, pastagens, 

sistemas de criação e manejo, entre outras, imprimiram modificações acentuadas formando 

populações adaptadas localmente. Entretanto, antes de se conhecer o real potencial das raças 

ditas crioulas ou comuns, a necessidade de raças maiores e mais produtivas para o agronegócio 

da carne no Brasil levou à importação de raças exóticas, principalmente zebuínas, a partir da 

metade do século XX. Cruzamentos absorventes, de maneira desordenada, levaram à 

substituição e erosão genética das raças locais, que mesmo bem adaptadas, apresentavam índices 

de produtividade inferior. Embora o rebanho Nacional seja numeroso, a intensa seleção de um 

pequeno número de características genéticas, e o uso de um pequeno grupo de touros 

selecionados nas raças zebuínas, levou a baixa diversidade genética. Esta baixa variabilidade se 

torna prejudicial visto que representa um alto risco para a segurança alimentar, pois diminuem 

as chances dos pecuaristas fazerem frente ao surgimento de novas enfermidades, mudanças 

climáticas, aquecimento global, mudanças no sistema de produção e responderem às 

preferências dos consumidores.  

Muitas vezes estimulados e financiados pelo poder governante, os rebanhos locais 

atingiram níveis críticos de sobrevivência, chegando à beira da extinção. O vigor híbrido 

(heterose) apresentado nos produtos resultantes daqueles cruzamentos foram mal interpretados, 

tendo sido atribuído apenas à introdução do Zebu, desqualificando o pequeno e tardio bovino 

Nacional. A necessidade de reter a erosão genética de raças em risco de extinção tem sido 

discutida desde a década de 1940 por agências internacionais de agricultura, pesquisadores e 

ainda por criadores de raças raras. As razões não foram somente técnicas e tem um forte apelo 

público devido a fatores culturais e históricos. A diminuição da variabilidade genética pode 

envolver uma raça inteira ou linhagens da mesma pela perda de genes pela consanguinidade, 

pressão de seleção e cruzamentos com outras raças, o que se verificou nos grupamentos bovinos 

locais bem como nos búfalos no tipo Baio e Carabao.  

A chance de se perder genes se inicia quando uma população ou raça, menos 

competitiva comercialmente, é reduzida. Fato verificado nas diversas raças locais ou ainda 

quando a número de animais em reprodução, ou tamanho efetivo de uma raça é reduzido devido 

à inseminação artificial e transferência de embriões, que tem ocorrido nas raças comerciais. 

Como a pressão de seleção foi diferente em cada ambiente do Brasil, as raças locais brasileiras 

apresentam características fisiológicas de adaptação diversas, uma vez que foram formadas em 
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ambientes tão diversos e adversos como a caatinga, o pantanal e o cerrado. Esses recursos 

genéticos animais de grande porte são uma “carta” estratégica para a pecuária Nacional em um 

cenário de aquecimento global e para a manutenção da segurança alimentar da população 

brasileira em um futuro incerto. Em qualquer caso, pode-se esperar que apenas o germoplasma 

bem caracterizado seja utilizado visando elevar a adaptabilidade de raças comerciais de alto 

rendimento. 

 

5. Como está a situação em cada núcleo de conservação de bovídeos? 

R.- Na região Nordeste a maioria dos bovinos não tem raça definida e estão presentes em 

praticamente todas as propriedades rurais. No semiárido o desenvolvimento da pecuária bovina 

encontra sérias limitações à introdução de raças exóticas especializadas em virtude dos fatores 

climáticos próprios da região como a sazonalidade das chuvas, forragens grosseiras, instalações 

inadequadas e ausência de programas realistas de melhoramento genético. Os bovinos 

Curraleiro Pé-Duro poderiam ser utilizados como raça pura e em cruzamentos assistidos para 

produção de carne e leite nessas parágens, que para ele são boas. O núcleo de conservação in 

situ está sob a responsabilidade da Embrapa Meio-Norte em seus campos experimentais em São 

João do Piauí no semiárido, e Campo Maior, transição de cerrado, campos e florestas, com 

cerca de 200 animais. 

No pantanal matogrossense as fazendas de criação de gado de corte compreendem cerca 

de 95% da planície pantaneira, consequentemente, o principal desafio dos tomadores de decisão 

é a produção de gado de corte de maneira sustentável que não cause grandes impactos 

ambientais como também o desenvolvimento de boas práticas de manejo associadas com 

estratégias de marketing que valorizem os produtores provenientes da região. O bovino 

Pantaneiro apresenta características únicas de adaptação à essa região, que se manifestam na 

rusticidade, na prolificidade e na habilidade para sobreviver em condições de estresse alimentar, 

que foram desenvolvidas pela pressão da seleção natural. Estão no Pantanal há quase três 

séculos, onde se adaptaram plenamente às condições edafoclimáticas da região, reproduzindo-

se e multiplicando-se naturalmente nessa vasta região inundável. Esses animais apresentam 

características únicas por pastarem debaixo d`água e utilizarem assim todos os recursos vegetais 

disponíveis na região. São animais dóceis e de fácil manejo e, até o momento, não foi observado 

comportamento alimentar similar com os zebuínos nas mesmas condições de manejo. O núcleo 

de conservação in situ está sob a responsabilidade da Embrapa Pantanal em seu campo 

experimental da fazenda Nhumirim, com cerca de 100 animais. 

A raça Caracu se formou no Sudeste brasileiro a partir de animais oriundos de Portugal 

aportados em São Vicente-SP, em 1534. Foram criados durante vários séculos enfrentando todos 

os tipos de dificuldades como: alimentação, doenças, clima e parasitas. Em 1909 formou-se o 

posto de seleção de raças nacionais Caracu e Mocho Nacional em Nova Odessa – SP; em 1916 

foi fundada a Associação Brasileira de Criadores de Caracu; e posteriormente, o Mocho 

Nacional foi incluído ao Caracu originando a variedade mocha. A raça teve seu apogeu nas 
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décadas de 30 e 40 quando se iniciou um período de declínio com a introdução de zebuínos e o 

mérito dos cruzamentos, que deveria ser das duas raças, foi dado todo para o Zebu, como nas 

demais raças locais. Assim em 19/11/1969 foi fechada a Associação de Criadores. 

Paralelamente a este desastre oficial, criadores que acreditavam no potencial destes animais 

além de preservarem o material genético, promoveram o melhoramento, tanto para o 

desempenho de crescimento, quanto para a produção de leite. A Associação foi reaberta em 

1980 e reconhecida oficialmente em 1983. O rebanho de Nova Odessa foi parcialmente 

recuperado e com a aquisição de novo material de diversas origens formou-se o rebanho, desta 

vez no Instituto de Zootecnia (IZ) de Sertãozinho - SP. Com uma visão mais prática e com 

metodologia adequada, o Caracu vem tendo uma melhora acentuada em desempenho e 

conformação frigorífica. O rebanho da Embrapa Gado de Corte foi formado a partir de 40 vacas 

descendentes de matrizes Caracu do IZ que foram registradas, além de mais 115 novilhas que 

foram adquiridas de 10 criadores diferentes em três estados (PR, MG e SP), filhas de 53 touros 

diferentes. Hoje o rebanho de vacas submetidas a monta e as novilhas disponíveis (165 fêmeas) 

são filhas de 73 touros diferentes, tem 40% de animais mochos e a cada safra são utilizados de 

12 a 15 touros diferentes com vistas à manutenção da variabilidade genética. 

A Amazônia, não obstante a sua grande biodiversidade, sofre graves ameaças nos seus 

nichos naturais, onde espécies animais e vegetais nativos desaparecem antes mesmo de serem 

conhecidos e catalogados. Isso ocorre também entre os animais domésticos introduzidos, onde 

a ação antrópica danosa está mais evidente, destacando-se dois grupos de búfalos, a raça 

Carabao e o tipo Baio, os quais foram introduzidos ou se desenvolveram há, pelo menos, dois 

séculos, no arquipélago do Marajó, no extremo Norte do Pará. Além de conter a maior ilha 

flúvio-marinha do mundo, destaca-se pela grande variação de ecossistemas, que vão desde as 

savanas mal e bem drenadas, até as matas ciliares de rios e manguezais com influência marinha, 

transformando-a numa região única. O Núcleo de Conservação de Animais de Grande Porte da 

Amazônia Oriental / Banco de Germoplasma Animal da Amazônia Oriental - BAGAM, 

localizado na Ilha de Marajó, município de Salvaterra - Pará, constando de 169 búfalos, sendo 

57 animais do tipo Baio e 112 da raça Carabao está sob a responsabilidade da Embrapa 

Amazônia Oriental (CPATU). 

 

6. Como essas raças locais podem ser utilizadas pelo agronegócio e como podem ajudar a 

tornar a pecuária Nacional sustentável e rentável ao mesmo tempo? 

R.- Diversos pesquisadores afirmam que elementos importantes nos programas nacionais de 

conservação incluem o inventário, a caracterização e a documentação dos dados obtidos. Em 

termos de pesquisa, as prioridades devem ser dadas à caracterização e avaliação das populações 

locais e a mensuração das diferenças entre e dentro das populações. Além disso, as 

características qualitativas e quantitativas são essenciais para se estabelecer o real potencial de 

um germoplasma como alternativa genética para ser usado pelo agronegócio. Caso se confirme 

as previsões de aquecimento global, o interesse e procura por raças raras adaptadas será 
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incrementado e levará a uma reavaliação do valor das raças locais e cruzamentos estratégicos 

poderão ocorrer.  

No entanto, os resultados de diferentes situações e modelos implicam em diferentes 

espécies ou disponibilidade de raças adaptadas. Em qualquer caso, pode-se esperar que apenas 

o germoplasma bem caracterizados seja utilizado visando elevar a adaptabilidade de raças de 

alto rendimento. Assim, o objetivo principal de projeto é a conservação e manutenção dos 

núcleos de conservação in situ da Embrapa nos locais e regiões onde esses grupamentos se 

originaram para continuidade de pesquisa e busca por soluções tecnológicas em prol da pecuária 

Nacional e segurança alimentar de nosso povo. O exemplo mais recente é o uso do Curraleiro 

Pé-Duro, como um taurino tropicalmente adaptado, em cruzamentos. Aa criação do boi 

Tropical (composto com Nelore, Angus e Senepol), com vistas à produção de carne com 

qualidade nas regiões Norte e Nordeste do Brasil em sistema de integração lavoura-pecuária-

floresta. O uso comercial desses recursos, ora em vias de extinção, é a garantia de sua 

manutenção para a posteridade. 

 

 

 

 

Nossos sinceros agradecimentos ao amigo Geraldo, pela gentileza em aceitar esta 

entrevista que muito nos honra e abre possibilidades para se conhecer um pouco mais de 

nossa área de recursos genéticos animais. Nos consideramos também homenageados através 

do seu conhecimento! 

 


