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Aproveitamos esse momento de empolgação pu-
xado pelo Núcleo de Criadores do Rio Grande do Nor-
te para celebrar o sucesso da nossa raça. 

Fizemos uma avaliação precoce de 2018 e conclu-
ímos que o Sindi supera a estabilidade. 

Todos os eventos comerciais do período tiveram 
liquidez total e os leilões já consolidados apresenta-
ram crescimento. Como exemplo citamos o remate 
promovido pela marca P em setembro que registrou 
evolução de 30% no faturamento. 

Nesta publicação o leitor poderá se informar 
sobre avanços em estudos e pesquisas, verificar a 
presença cada vez mais forte do Sindi em grandes 
exposições como é o caso da ExpoZebu, onde a raça 
é a terceira com maior número de animais inscritos 
e pelo terceiro ano consecutivo. 

Destacamos também a força do Sindi na pecuá-
ria comercial, na qual percebemos e constatamos 
um volume cada vez maior, de grandes rebanhos, 
optando pelo uso de touros ou sêmen de nossos 
plantéis. 

Sindi Brasil traz ainda artigos técnicos, entrevis-
tas com diversos criadores e registros de exposições, 
como o da grande festa de João Pessoa. 

Convidamos os criadores de Sindi de todo o país 
para se associarem a nossa entidade promocional 
e participarem das ações de fomento que são de-
senvolvidas em todas as regiões. Precisamos dessa 
união para assumir desafios ainda maiores. É im-
prescindível estarmos presentes em um número 
maior de exposições de referência, como Expoinel 
Mineira, Show Rural Coopavel, ExpoGrande, Expo 
Londrina, Expointer e outros eventos tradicionais 
que integrarão o calendário de 2019. 

Em tempo, agradecemos a participação e o apoio 
de todos, bem como o comprometimento com a 
raça e a ABCSindi.  

Boa leitura!

CARTA AO LEITOR
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SINDI

O SINDI CONQUISTA 
O RIO DE JANEIRO
A chegada da raça em solo carioca, se deu em função de 
uma parceria entre a UFRRJ 

Marcelo Cordeiro
Fotógrafo Agropecuário

Porta de entrada do Zebu no Brasil, berço his-
tórico do Nelore Lemgruber e do Guzerá JÁ, o 
Estado do Rio de Janeiro, que sempre esteve na 
van guarda em se tratando dos zebuínos, agora 

também se firma no cenário pecuário nacional 
como importante referência na seleção e melho-
ramento genético do Sindi e vem enrubescendo, 
seus pastos, currais e salas de ordenha, desde a 

FOTO/MARCELO CORDEIRO
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baixada fluminense, passando pela região serra-
na e se estendendo até os estados vizinhos.

A chegada da raça em solo carioca, se deu em 
função de uma parceria entre a UFRRJ (Universi-
dade Federal Rural do Rio de Janeiro) encravada 
no município de Seropédica, a 77km da capital, e 
a família Castilho de Novo Horizonte/SP, na dé-
cada de 90. 

Em 2011 os amigos e pecuaristas Angelo Giova-

ne Vianello e Gilberto Browne de Paula, fizeram a 
escolha pelo Sindi, após extenuante pesquisa na 
busca uma raça mais precoce, fértil, adaptada 
relevo da região serrana, às pastagens de braqui-
ária, com maior resistência aos parasitas e ao 
calor dos verões tropicais. 

Surgiria, então, os rebanhos particulares pio-
neiros, Sindi do Padre e Rajasthan, localizados 
na cidade de Duas Barras/RJ. Os primeiros ani-
mais foram adquiridos em Uberaba em maio de 
2011. No ano seguinte fizeram importantes in-
vestimentos em doadoras no Leilão A Essência 

Dia de Campo na fazenda do Sindi Rajastan 

Criadores de sindi visitando  a Exposição de Cordeiro
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SINDI

da Raça e ainda no mesmo ano veio o grande 
salto qualitativo e quantitativo para ambos os 
criatórios: a aquisição dezenas de matrizes, den-
tre elas famosas doadoras da renomada criadora 
Maria do Socorro, a qual realizara um trabalho 
exemplar no Sertão do Cariri cearense, em pleno 
semiárido nordestino e importantes criadores 
do Estado do Rio Grande do Norte. Daí por dian-
te, o volume de gado foi aumentando através de 
um criterioso projeto de seleção e multiplicação 
através das tecnologias de reprodução, aplican-
do o método da FIV. Orientados pelo assessor e 
consultor da raça, Arthur Targino.

O sucesso dos rebanhos chamou a atenção 
outros pecuaristas, podemos destacar: Marcelo 
Malvezzi, proprietário do rebanho Sindi La Bel-
le situado no município de Sumidouro/RJ, João 
Marcelo, Sindi do Eco em Maricá/RJ e Augusto J. 
Pecly Lavourinha, titular seleção JAKU em Santa 
Bárbara do Monte Verde/MG. Ensejando em 2016 
a criação do Núcleo Carioca dos Criadores de Sin-
di, vinculado a ABCSindi, a qual através do pre-
sidente Ronaldo Bichuette tem dado todo o apoio 
para a promoção e fomento da raça.  

Desde então dias de campo, a participação nas 
principais feiras e exposições como a do Cordei-
ro/RJ, mais tradicional e importante do estado, 
se tornaram palco de palestras, mesas redondas, 
debates e conversa tendo como tema a nobre 
raça do Paquistão. 

No próximo dia 27 de outubro 
ocorrerá o encerramento da 1ª 
Prova de Ganho em Peso do RJ 
na Fazenda Campo Belo, sede 
do Sindi Rajasthan e coincidirá 
com um shopping, onde serão 
ofertados os tourinhos classi-
ficados como elite e superior. 
Disponibilizando, assim uma 
genética melhoradora para os 
criadores de gado comercial de 
corte e leiterias. Tais ações vêm 
promovendo a expansão da raça 
dentro Rio de Janeiro e em várias 
cidades limítrofes com dos esta-
dos de Minas Gerais e Espírito 

Santo. Por meio da comercialização de reprodu-
tores, matrizes, embriões, prenhezes, aspirações 
e sêmen. Internacionalmente a genética carioca 
já se faz presente em países da América Central 
por meio da exportação de embriões congelados.

Um dos projetos mais recentes da seleção Ra-
jasthan, do agropecuarista Gilberto Browne é o 
Sindolando 1/2 sangue, formado mediante o cru-
zamento das melhores matrizes leiteiras Sindi, 
homozigotas a2a2 do seu plantel, com sêmen 
sexado de touros Holandês Vermelho e Branco 
provados, também homozigotos para a beta-ca-
seína a2a2. Com o intuito de colocar no mercado 
vacas de leiteiras diferenciadas pela alta adapta-
bilidade e excelente produção a um custo baixo, 
que irá produzir um leite de qualidade superior 
e  altíssimo valor agregado, seja para consumo 
direto ou para a produção de queijos e demais 
derivados, visando atender uma demanda cres-
cente desta fatia de mercado. 

O Sindi no carioca cresce com planejamento, 
critério, inovação e genética sólida! Diretrizes as 
quais se traduzem na plena satisfação dos no-
vos criadores e clientes de touros ou sêmen, pois 
sabem que os resultados obtidos com a raça são 
concretos, dando o retorno zootécnico e econô-
mico acima do esperado, dentro de uma reali-
dade seletiva e de manejo com artificialismos, 
pressionada pela necessidade de uma atividade 
cada vez mais produtiva, eficiente e lucrativa.  

Pavilhão do Sindi na Exposição de Cordeiro
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CRUZAMENTO

SINDI X NELORE, UMA 
CRUZA DE RESULTADOS 
Experiências positivas na fazenda e estudos científicos 
comprovam as vantagens econômicas do F1 

Márcia Benevenuto 

A rusticidade, a tolerância ao calor, a habilida-
de materna são algumas das características que 
destacam o Sindi entre os bovinos criados com 
foco na produção de carne. Porém são as virtudes 
relacionadas a conversão alimentar, precocidade 
e talento para depositar gordura em cortes nobres 
que evidenciam a raça no cruzamento. 

A modalidade mais comum e de maior êxito 
atualmente é a que usa genética Sindi, com em-
prego de touros ou através da inseminação, na 

vacada Nelore.  
Muitos criadores e pecuaristas vem demons-

trando as vantagens desse gado F1 para abate.
Em Três Lagoas, município de Mato Grosso do 

Sul, o selecionador Angelo Tibery, de tradicional 
família de zebuzeiros, conhece de perto o Nelore 
e outros zebuínos que sempre foram criados pelo 
pai, Orestes Prata Tibery Junior. A proximidade da 
marca e dos titulares do criatório OT com o Sindi 
é recente, porém já rendeu paixões e premiações. 
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“Em 2013 estive em Uberaba e fiquei impressio-
nado com a raça, o acabamento e o predicado da 
dupla aptidão”, diz o criador que investiu em ani-
mais de alta genética e desde então vem traba-
lhando para multiplicar e firmar um padrão no 
plantel. O resultado que reúne, entre outros tro-
féus de pistas fortes de julgamento, o prêmio do 
Grande Campeonato de Fêmeas da ExpoZebu 2018 
impressiona na mesma proporção dos resultados 
da raça no corte. “A primeira boiada que eu man-
dei para o frigorífico deu  rendimento de 58,3% 
para uma média de 525 kg no peso vivo e 304 kg 
no peso morto”, destaca Ângelo.     

No interior de São Paulo, em seis edições de 
abates técnicos promovidos pela Reunidas Cas-
tilho entre 2006 e 2017, foram abatidos e avalia-
dos 183 animais, tanto puros quanto cruzados. As 
principais qualidades relatadas foram: excelente 
rendimento de carcaça, cobertura de gordura – 
classificada como superior, ossatura fina após o 
abate – característica altamente desejada em ani-
mais produtores de carne. Os 48 machos do abate 
mais recente (cruzados Sindi X Nelore) com mé-
dia de 23@ no peso vivo, apresentaram um rendi-
mento de carcaça de 58,5% na desossa e os técni-
cos verificaram uma cobertura de gordura de 75% 
com calibre variável de 7 a 10 milímetros, bem 

distribuídas pelos cortes nobres das carcaças. “O 
abate técnico me indica as qualidades dos nossos 
touros e me mostra que a raça é muito precoce no 
acabamento. Quando cruzamos Sindi com Nelore 
criamos um animal com todas as características 
produtivas que o pecuarista e o frigorífico dese-
jam”, afirma o criador Adaldio Castilho Filho. 

Na fazenda Mata Grande, que fica no municí-
pio de Rosário do Oeste, estado de Mato Grosso, 
o pecuarista Juliano Pompeo de Barros e o irmão 
Fernando Pompeo de Barros fazem pecuária de 
corte com a raça Nelore. O rebanho de cerca de 
600 cabeças foi formado com base em vacada PO.

Por indicação e influência de conhecidos cria-
dores de Sindi, como o xará Juliano Almeida e 
Silva, de Goiás, ele decidiu investir nos touros 
zebuínos vermelhos para conferir em casa os re-
sultados do cruzamento. Os dois primeiros repro-
dutores foram adquiridos no leilão Reprodutores 
Sindi, durante a ExpoGenética 2018. Os touros im-
pressionaram já no desembarque.

“Meu Peão ligou e me disse que chegaram na 
fazenda ‘duas almôndegas’ (risos). Ele quis dizer 
que eram duas bolas de carne”, conta o pecuaris-
ta.  A musculatura evidenciada e a carcaça avan-
tajada não foram as únicas características que 
chamaram a atenção. “O pessoal da fazenda dis-
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CRUZAMENTO

se que os tourinhos desceram do caminhão e já 
queriam cobrir as vacas de leite que estavam no 
curral perto da casa. Depois no pasto eu mesmo 
acompanhei. A gente tem bracchiaria e oferece-
mos proteinado. A dupla Sindi não perdeu e eles 
servem as vacas o tempo todo sob um calor escal-
dante. Agora estamos ansiosos para ver os bezer-
ros que vão nascer”, finaliza Juliano Pompeo. 

Os programas de melhoramento genético pro-
metem explorar todo o potencial dos animais 
para fazer com que as raças evoluam mais em 
menos tempo e alavancar a produção aliada ao 
processo. Nesse ponto o cruzamento Industrial 
também se consolida como uma ferramenta 
muito interessante aos pecuaristas que querem 
melhorar a eficiência econômica das fazendas. 
“O Sindi deposita gordura muito fácil por ser bas-
tante precoce e confere um acabamento muito 
bom com Nelore. O Sindi tem conseguido suprir 
e compensar a carcaça da vacada que é mais en-
xuta. Vale salientar que não são todos os touros e 
nem todas as famílias que apresentam esse aca-
bamento evidenciado, mas no geral a capacidade 
para terminar bem a carcaça é elevada na raça. 

No confinado e no semiconfinado não temos no-
tícias de qualquer observação ruim, ao contrário, 
as carcaças são sempre muito bem avaliadas pelo 
acabamento”, avalia o diretor secretário da ABC-
Sindi, Arthur Targino.

O Sindi deposita 
gordura muito fácil 
por ser bastante 
precoce e confere um 
acabamento muito 
bom com Nelore
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SINDI, UMA 
SELEÇÃO MILENAR

A Região de Sindh é uma das quatro provin-
cias do Paquistão,  de clima subtropical. É quen-
te no verão (46ºC Maio a Agosto) e fria no inverno 
(2ºC Dezembro a Janeiro), e o índice pluviomé-
trico gira em média 250mm|ano.  Os primeiros 
rebanhos possivelmente zebuinos datam dessa 
região por volta de 13500 a.c.,  já a data da do-
mesticação do gado Sindi possivelmente passa 
dos 7000 a.c.  Em 1843 houve uma  sangrenta 
guerra e o exército inglês  invadiu a região de 
Sindh.  A partir dessa data, há relatos que  o 
exército  utilizava do gado sindi para transporte 
e alimentação das tropas. Desde essa época a 
raça Sindi já mostrava seu valor.

Considerado o mais antigo dos zebuinos , tem 
carcterísticas próprias como pernas curtas e os 

O SINDI

Cezar Mastrolorenzo
Núcleo Nordeste dos 
criadores de Sindi

chifres nascendo atrás da linha dos olhos. Gado 
muito precoce e produtivo, logo tomou destaque 
em seu país de origem. Por viver predominan-
temente nas montanhas do Baluchistão , local 
de dificil acesso, a raça se preservou milagrosa-
mente por milhares de anos.

As características do berço da raça Sindi  em 
muito se assemelham ao nosso semi árido nor-
destino , talvez dai esteja explicada a natural 
convivência da raça nesse ambiente de condiço-
es climáticas tão parecidas.  A inclemência eda-
foclimática  parece que,  ao invés de atingir o 
gado, pelo contrário, o  fortalece. São inumeros 
os relatos de produtores e pesquisadores  sobre 
a rusticidade,  precocidade , aptidão materna e 
conversão alimentar entre outras habilidades 
da raça que se destacam . Isso sem falar em sua 
melhor conversão alimentar entre os zebuinos!

Em 1952 o visionário  Engenheiro Agrônomo 
Felisberto de Camargo  fez uma épica viagem ao 
Paquistão com o intuito de trazer alguns exem-
plares da raça sindi para introduzir na Amazô-
nia uma raça zebuina leiteira. Mal sabia ele que, 
na verdade, estava importando o gado que iria 
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se encaixar como uma luva no sertão nordesti-
no, e ainda seria a base para o melhoramento 
genético de diversas raças para as mais varia-
das regiões do país. Uma parte desse rebanho 
ainda encontra-se intacta na EMBRAPA SEMIÁ-
RIDO, onde estudos e pesquisas sobre a raça são 
desenvolvidos sob a coordenação desse orgão.

Extremamente rústico, produtivo e de uma 
capacidade de adaptação incomum, o Sindi, 
tanto criado em rebanhos puros ou utilizado 
nos mais diversos cruzamentos, é uma fer-
ramenta multifuncional que transformou o 
semiárido em berço genético de uma raça mi-
lenar. Daqui , forjado  na rusticidade que só o 
bioma caatinga oferece, o Sindi da importação 
de 1952  está sendo a base de formação dos me-
lhores rebanhos do país.

 Com o intuito de preservar a pureza dessa 
raça milenar, alguns selecionadores se uniram 
em julho de 2015 e criaram o Nucleo Nordeste 
de Criadores de Sindi, que tem como objetivo a 
preservação dos animais oriundos da importa-
ção de 1952, promovendo e divulgando a raça  , 
participando e cooperando em conjunto com 

outros núcleos e com  a ABCSINDI Associação 
Brasileira de Criadores de Sindi, sempre no in-
tuito de fazer o uso dessa genética de maneira 
equilibrada e democrática. 

Entre as diversas ações , cursos , palestras 
e controles realizados, tanto para leite como 
para carne, o objetivo principal do Núcleo é le-
var a genética dessa extraordinária raça sem 
artificialismos, entregar ao produtor um ani-
mal criado a campo, selecionado no ambien-
te ideal, com o máximo de pureza genética e 
sobretudo a preço justo. Pelo seu objetivo ino-
vador e a sua indentificação com o produtor 
rural comum, o Núcleo hoje já se faz represen-
tado em diversos estados nordestinos, reduzin-
do a distância entre o selecionador de ponta e o 
homem do campo.

Seja para carne ou leite, a produtividade a 
baixo custo é a marca registrada do Sindi 52, e 
o que para muitos é uma grande dificuldade, 
o clima inóspito do semiárido , é para ele um 
selecionador natural , fazendo ano após ano, 
parto após parto, nascerem individuos cada vez 
mais adaptados ao nosso “Paquistão Brasileiro”.
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O que existe de recomendação na raça Sindi para sua 
utilização no Semiárido? 

Tudo!
Primeiro temos que entender o que proporciona me-

lhores condições de adaptação a este ambiente. A Biocli-
matologia Animal explica como o clima age e o animal 
reage a este mesmo clima. Existem diversos fatores es-
truturais biológicos que possibilitam a melhor adapta-
ção ao clima quente e seco do Semiárido.

Primeiro, temos que entender que o clima quente e 
seco é composto de diversas características intrínsecas, 
tais como temperatura, umidade do ar, regime pluvio-
métrico, vegetação, ventos, topografia, tipos de solos, 
disponibilidade de água, etc..  

Segundo temos de entender que um animal tem ca-
racterísticas que lhe são também intrínsecas e que o do-
tam de condições de vida e produção em um ambiente 
específico e que vem de sua origem na sua formação 
biológica.

Partindo destes pressupostos, podemos identificar a 
raça Sindi, como a que representa a melhor recomen-
dação dentre as raças bovinas para o semiárido em 
adaptação e produção animal.  Grifei propositadamen-
te adaptação e produção animal, porque existem raças 
rústicas, mas não produtivas, assim como existem ra-
ças produtivas, mas não rusticas neste ambiente.  Para 
o pecuarista, a dificuldade de escolha de uma raça mais 
eficiente para o Semiárido, está em não saber distin-
guir estas diferenças, deixando gostos pessoais fazerem 
atrocidades econômicas com sua atividade rural.

O Semiárido possui um clima quente e seco onde as 
temperaturas diurnas e noturnas são quentes, o que 

OPINIÃO

Luis Tude Saback  
de Almeida
Engenheiro Agrônomo 
e Zootecnista

o difere do clima desértico (isto é importantíssimo). A 
baixa umidade do ar aliada aos ventos, sob ação des-
tas altas temperaturas tem um efeito desidratante nas 
forragens e nos animais que se repercute em maiores 
teores de fibras nas forrageiras e maiores consumos de 
água nos animais respectivamente, sendo que a topo-
grafia plana intensifica este efeito desidratante se não 
houver uma vegetação nativa arbórea que proporcione 
elevação dos ventos da superfície do solo, o que torna 
pastagens exclusivas em monocultura de gramíneas tal 
como pradarias, um desastre de recomendação pro Se-
miárido. O baixo regime pluviométrico reduz o numero 
de rebrotes anuais da pastagem, além de elevar o teor 
de fibras nas forragens, portanto a produção de massa 
forrageira é bastante limitada e a nutrição animal fica 
comprometida. 

A disponibilidade de água para consumo animal 
também é muito limitada. Temos assim um quadro es-
pecífico e diferente de outras regiões, que necessitamos 
conhecer para sabermos que tipo de animal podemos 
utilizar sob estas condições e como podemos elaborar 
estratégias viáveis de produção econômica mais ade-
quadas a esta região.

Nas estratégias principais da atividade pecuária com 
bovinos neste ambiente, a escolha do tipo de animal, 
sua raça ou (e) cruzamentos, se torna fundamental co-
nhecer o que faz uma bovino ser melhor adequada à 
melhor rentabilidade financeira. 

Podemos aqui citar as cores de pelagem, tamanhos, 
volumes e anatomias corporais dos animais silvestres 
do semiárido como uma base para o que iremos de-
monstrar.

A homeotermia é a capacidade de equilibrar a tem-
peratura corporal, sendo uma característica de mamí-
feros, possibilitando uma melhor estabilização da tem-
peratura corporal do animal sob os efeitos do clima em 
seu organismo. Nos animais adaptados ao ambiente 
quente, principalmente quando temperaturas mais al-
tas tem efeito mais duradouro durante o dia e à noite 
como ocorre no Semiárido (diferente de desertos), a ho-

A RAÇA SINDI 
E O SEMIÁRIDO
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meotermia ocorre de forma muito tranquila no meta-
bolismo animal.

Contudo, a homeotermia necessita de característi-
cas que a tornem mais eficiente permitindo um melhor 
conforto animal em um ambiente específico. Caracte-
rísticas preferenciais como da cor da pele sendo negra, 
assim como mucosas e cascos (pelo maior teor de mela-
nina) possibilitam maior dureza e resistência dos teci-
dos animais e também protegem contra os efeitos can-
cerígenos da penetração raios ultravioleta em camadas 
abaixo da pele. A pele rósea e a despigmentada recebem 
forte impacto negativo destes raios solares. A cor branca 
dos pelos tem a maior capacidade de refletir os raios 
infravermelhos de calor, sendo que a vermelha tem re-
flexão intermediária e a cor preta dos pelos é a que me-
nos reflete o calor do sol causando grande desconforto 
animal, além de atrair mais ectoparasitos.

Em zebuínos, a presença de glóbulos sanguíneos em 
melhor quali-quantidade na corrente sanguínea permi-
te uma maior oxigenação e nutrição dos tecidos e ór-
gãos internos. Alie-se a esta característica uma maior 
superfície de pele por volume corporal o que promove 
uma irrigação sanguínea mais eficiente.

A maior quali-quantidade de glândulas sudoríparas 
em zebuínos proporcionando uma maior e melhor su-
dorese, em troca calórica para conforto corporal.

 Um aspecto pouco conhecido e que tem grande im-
portância, é que no caso de zebuínos o comprimento 
dos intestinos é 8 metros menor, o que os qualifica ao 
melhor aproveitamento no consumo de forragens com 
menores teores de umidade e maiores teores de fibra.

O maior volume corporal tem alto impacto negativo 
tanto no alto custo de manutenção corporal nutricio-
nal e na geração de maior calor do metabolismo animal 

uma vez que animais muito volumosos tem grande di-
ficuldade de trocar seu desagradável calor interno me-
tabólico com o ambiente. Este calor interno é produzido 
pelo funcionamento de seus órgãos internos, digestão, 
movimentos e mesmo pelo simples processo de respi-
ração. Animais adaptados ao ambiente Semiárido são 
menos volumosos, porém de constituição robusta.

O grande porte animal, também é fator de alto im-
pacto negativo na adaptação animal para o Semiárido. 
Animais com porte médio a pequeno apresentam me-
nores exigências nutricionais individuais, maior fertili-
dade (O maior fator econômico é a fertilidade) e renta-
bilidade econômica. Maiores taxas de lotação animal/
área pelo menor porte são indicativos de maior rentabi-
lidade em produtividade.

A função produtiva de dupla aptidão é essencial não 
só como fator de sanidade animal, mas também de 
maior rentabilidade financeira e segurança econômica 
da propriedade. Animais extremados para carne apre-
sentam menor taxa de lucratividade que os extrema-
dos para leite, entretanto os custos com animais extre-
mados para leite são maiores, tanto com alimentação 
como com medicamentos, porque apresentam saúde 
mais delicada. 

Os argumentos aqui apresentados tem base cientifi-
ca e econômica, por isto devem ser levados em conside-
ração por quem deseja produzir com eficiência zootéc-
nica e econômica no Semiárido brasileiro. Recomendo 
que busquem conhecer o que a bioclimatologia animal 
pode contribuir na orientação de seus sistemas produ-
tivos. É uma leitura bastante esclarecedora  do que é 
melhor para produção animal no ambiente Semiárido.

Quando reunimos as características presentes na 
Bioclimatologia Animal aqui descritas e que são as mais 
recomendadas para adaptação de bovinos no ambiente 
Semiárido, uma raça bovina se destaca entre todas as 
demais por agregar primorosamente, a maior quanti-
dade e qualidade de características adaptativas e produ-
tivas para o Semiárido brasileiro, a raça Sindi!

OPINIÃO

Maior rentabilidade por taxa de lotação animal com animais de porte médio 
a pequeno. (Arquivo do Autor).

Raça Sindi no Semiárido (Cortesia BRS - Bahia Red Sindhi) 
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Julgar Sindi é aprender sobre carne 
e leite de qualidade
No 72º Curso de Noções em Morfologia e Julgamen-

to de Zebuínos, realizado no mês de julho, em Ubera-
ba, Triângulo Mineiro, o Sindi foi um dos destaques. 
Ao todo, 90 pessoas participam das aulas teóricas e 
práticas. O técnico da ABCZ e superintendente da ACZP 
(Associação de Criadores de Zebu do Planalto), Marce-
lo Toledo, foi o responsável por explicar as caracterís-
ticas morfológicas e zootécnicas ao público formado 

SINDI

Márcia Benevenuto 

O SINDI CRESCE 
E APARECE 
O Sindi se mantém atual e essencial para a pecuária produtiva pela alta rusticidade 
e adaptação plena em ambientes desafiadores. A raça é destaque por onde passa 
e os animais chamam a atenção. Em eventos como Curso de Julgamento e na 
ExpoZebu 2018 as imagens comprovam o sucesso do rebanho vermelho 

por profissionais e estudantes das ciências agrárias 
e criadores. 

Entre outros temas relevantes, Marcelo destacou 
as qualidades do Sindi no cruzamento e demonstrou 
na carcaça de um touro a grande musculosidade, 
principalmente em áreas de cortes nobres. O profes-
sor fez uma analogia positiva com a raça europeia 
mais famosa na produção de carne. “Esqueçam a ca-
beça e a caracterização. Olhem apenas para o corpo 
do animal e o imaginem sem o cupim e sem a bar-
bela. O que lhes parece? Pois até na cor é igual, com a 
vantagem de ser muito mais econômico e eficiente a 
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pasto!”, disse Marcelo provocando risos e comentários 
de admiração entre os alunos.

A ExpoZebu, mais importante mostra 
de zebuínos do mundo, consagra o Sindi 
Na edição de 2018, o Sindi foi a terceira raça com 

maior número de animais inscritos, pelo terceiro ano 
consecutivo. Além do julgamento de morfologia, o gado 
trazido para Uberaba foi apresentado pelos criadores 
em leilões, ações de divulgação em Centrais e Dias de 
Campo. Os selecionadores também participaram com 
entusiasmo da Vitrine do Leite, Concurso Leiteiro de 
Fazenda, e do Torneio Leiteiro da ExpoZebu – que este 
ano contou com a participação inédita de novilhas 
Sindolando. “A raça Sindi vai muito bem em qualquer 
tipo de cruzamento. Nos CCG temos uma sensível evo-
lução nos plantéis Sindonel, Singer, Sindi X Gir X Nelo-
re, Sindi X Brahman e Sindolando. Os bezerros dessas 
vacas têm mais valorização no mercado e se o produ-
tor souber escolher e usar nelas um touro provado na 
produção de leite o volume se mantém bastante sa-
tisfatório, ainda há a vantagem de ter vacas que mui-
to provavelmente serão positivas para o A2”, explica o 
diretor secretário da ABCSindi, Arthur Abdon Targino. 
O criador Adaldio José Castilho, vice-presidente da As-
sociação, ficou satisfeito com a premiação da matriz 
Sindi AJCF 257 Damaris (média de 23,14 kg) e da Sindo-
lando Arte FIV da Estiva (média 37,87kg). “Os grandes 
campeonatos e reservados coroaram um trabalho que 
vem de muitos anos e tem exigido muita persistência 
para acreditar no potencial econômico da produção 
leiteira com Sindi e Sindolando”, afirmou Adaldio que 
também vibrou com o título de Matriz Modelo da vaca 
Branca FIV AJCF. 

No Recinto de Avaliações das Raças Zebuínas a 

maior expectativa da família sindirista era pelo anún-
cio dos Grandes Campeões de 2018. O favoritismo con-
firmou Campina FIV OT, do espólio de Orestes Prata 
Tibery Junior entre as fêmeas e Guerreiro AJCF, de 
Adaldio Castilho que, emocionado, elogiou o animal 
“É o melhor touro que já surgiu na nossa criação em 
80 anos”. O presidente da ABCSindi e vice-presidente 
da ABCZ, Ronaldo Bichuette, avalia que o sucesso do 
Sindi se deve aos seus variados talentos. “Temos visto 
continuamente essa força na ExpoZebu e em todas as 
outras feiras que o Sindi está presente. A pecuária re-
conhece uma raça que é pouco exigente e que dá resul-
tado na fazenda, tanto na pecuária de seleção, quanto 
nas atividades de cruzamento, com gado leiteiro ou de 
corte”, diz o presidente. 
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A 5ª ExpoSindi - Exposição Nordestina da Raça Sindi, 
realizada em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 16 e 23 
de setembro de 2018, por ocasião da ExpoFeira – Paraíba 
Agronegócios, conseguiu reunir 180 animais no Parque 
Henrique Vieira de Melo. Na pista a definição dos me-
lhores animais, inscritos por 10 criadores de 3 estados, 
ficou sob responsabilidade do jurado Célio Arantes Heim 
pelo segundo ano consecutivo. “Eu achei que o gado me-
lhorou no ano passado para cá, mesmo nos plantéis que 
já selecionam há muito tempo percebi evolução. Sempre 
levamos em conta a diferença do trato pois conhecemos 
as condições da oferta de alimentos típicos da região, 
mas identifiquei indivíduos muito bons. As fêmeas que 
ganharam demonstraram características positivas para 
a dupla aptidão, com úberes bons na produção de leite 
e carcaças destacadas. Nos machos, o grande campeão 
era bastante equilibrado, mesmo sendo um touro novo 
concorrendo com touros adultos e sênior também muito 
bons, foi o júnior menor que levou. Percebi muita com-

EXPOSINDI

Márcia Benevenuto 

A NORDESTINA 
FOI UM SHOW! 

petitividade e muita uniformidade. Nesse julgamento fi-
quei focado nas características do Sindi, afastando extre-
mos e mantendo padrão de semelhança. Nesse trabalho 
procurei correlações de boa carcaça com bom volume, 
bons aprumos e precocidade. Nos machos valorizamos 
bons testículos e notamos uma melhoria na correção de 
umbigo. No leite tentei valorizar as vacas bem paridas, 
sem perder as características de carcaça e da parte ra-
cial”, comenta o jurado. 

O Grande Campeão de João Pessoa é Hélio P, um touro 
jovem, de 2016, que pesou 573 quilos. O animal do rebanho 
Pompeu Borba vai ao reprodutor Vinagre P e matriz Uva P. 

Já o Reservado Grande Campeão, também um touro 
jovem, foi Oregon. O macho de 687 quilos, filho do Disca-
rado Cariri e da matriz Idealista, foi criado e exposto por 
Josemar França. 

Nas fêmeas, a Grande Campeã é Caroatá LFB Barbie, 
nascida em 06/10/2014, da categoria Vaca Adulta. Barbie 
foi eleita com 617 quilos e prenhe. Filha do Ucelo P na vaca 
Duquesa, do expositor: Marcelo Tavares de Melo e criador 
Caroatá Agronegócios S/A. 

A Reservada Grande Campeã foi Mirela Sindi da FTI, 
nascida em 10/11/2016, com 22M e 7D, da categoria Novi-
lha Maior. O peso dela era de 457 quilos e estava parida. A 
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novilha, filha do Querente da Estiva na doadora Zilu P, foi 
criada e exposta por Marcelo Tavares de Melo.

No torneio leiteiro, campeonato vaca adulta, a pri-
meira colocada foi Vanguarda D, 13 anos, da seleção Ta-
peroá de Manoel Dantas Vilar. Em segundo lugar ficou a 
Jurada JJFS, 7 anos, uma femea de Josemar França, do 
Rio Grande do Norte e em terceiro lugar Idita E, de 8 anos, 
que é uma fêmea do criatório da Emepa da Paraíba. 

Veja os valores obtidos nas análises do leite: 
1º - média de 18,154 kg com 8,53 
de gordura, 11,70 de sólidos. 
2º - média de 13,272 kg com 9,24 
de gordura, 11,54 de sólidos. 
3º - média de 13,114 kg com 5,315 
de gordura, 8,635 de sólidos. 

LEILÃO POMEU BORBA: 
Em sua 3ª edição, o Leilão Pompeu Borba se provou 

como uma grande oportunidade para o mercado investir 
em genética de ponta da raça Sindi, selecionada em im-
portantes plantéis brasileiros. 

Os 38 lotes comercializados, entre touros, doadoras, 
novilhas e bezerras, representando a qualidade máxi-
ma do rebanho P e dos convidados, foram comerciali-
zados para compradores dos estados de Minas Gerais, 
Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará 
e Mato Grosso do Sul e atingiram o faturamento de R$ 
576.000,00.

A média de valorização dos lotes ficou em R$ 14.800,00.  
Enlevo P foi o animal mais disputado e o que alcançou 

o maior preço na batida do martelo. O touro de 2013, filho 
de Bolero P na fêmea Alcatifa P, é Top 7% no PMGZ com 
avaliação positiva para habilidade materna, precocida-
de sexual, desempenho, estrutura, musculatura, além 
da linhagem leiteira comprovada, foi arrematado por 
R$ 90.000 e segue para iniciar o novo criatório do inves-
tidor paraibano Walmir Cavalcanti.  “Nós tivemos uma 
evolução de 30% no faturamento. A participação de mui-
tos criadores de todo o Brasil e a presença de dezenas de 
amigos aqui em João Pessoa para prestigiar o trabalho do 
rebanho P agem como uma injeção de ânimo. Acredita-
mos muito na raça Sindi e temos orgulho de ver como ela 
tem crescido e avançado sobre o território brasileiro para 
melhorar a nossa pecuária”, diz o promotor Álvaro Borba.  

A SAUDADE DE POMPEU
O nome do criador Pompeu Borba, falecido em junho 

de 2018 aos 85 anos, foi lembrado em duas homenagens 
especiais. 

Na sede paraibana da raça Sindi, que fica no Parque 
de Exposições Henrique Vieira de Melo, representantes da 
Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), 
da ABCSindi, amigos e a família descerraram uma pla-
ca póstuma com o texto: “A homenagem da ABCSindi, ao 
nosso inesquecível companheiro, amigo, sócio fundador 
e membro da diretoria Pompeu Gouveia Borba. Pompeu, 
o cidadão intemerato, que era orgulho e patrimônio de 
nossa Associação e de seus inúmeros amigos e familia-
res. Deixa um legado, uma história a ser narrada por 
muitas gerações, de exemplo e probidade.” 

“Foi uma homenagem mais do que justa a quem re-
presenta um orgulho para todos que fazem agropecuária. 
A história de Pompeu e do Sindi P irá longe”, destacou o 
presidente do Sistema Faepa Senar Paraíba, Mário Borba, 
que também é primo de Pompeu. O presidente do ABC-
Sindi, Ronaldo Andrade Bichuette, falou da importância 
de Pompeu para a pecuária do país. “Todos os grandes 
criatórios do Brasil têm a marca ‘Sindi P’. Mas não se tra-
ta apenas de uma marca, os animais também se desta-
cam e o senhor Pompeu fez isso pela raça”, afirmou.

No Centro de Eventos do Parque Henrique Vieira de 
Melo, o tatersal foi rebatizado como “Arena de Leilões 
Pompeu Borba” pela SEDAP (Secretaria de Desenvolvi-
mento Agropecuário e da Pesca da Paraíba). “Esse ano 
não tivemos o aperto de mão confiável, o sorriso largo na 
chegada, os causos engraçados, as conversas, o abraço do 
pai e amigo que contava sábias lições sobre a pecuária 
nesse bioma tão característico que é a caatinga. Nosso 
patriarca não está mais conosco fisicamente, mas, claro, 
em energia, pensamento e inspiração sim. Para sempre. 
Essas homenagens são muito emocionantes para a fa-
mília”, diz o criador Sérgio Borba. 

Pompeu Borba nasceu no Engenho Oriente em Itam-
bé, interior do Estado de Pernambuco na mesma época 
da entrada da raça Sindi no Brasil. A paixão pela pecuá-
ria foi despertada ainda na infância, seguindo os passos 
dos pais que mantinham além da plantação de cana-de-
-açúcar uma criação de gado. Na Paraíba sua trajetória 
de sucesso foi norteada pela ideologia de manter viva a 
pecuária nordestina, propagando a força do Sindi. Entre 
muitos prêmios e reconhecimentos, Pompeu Borba rece-
beu a Medalha de Mérito ABCZ em 2017, homenagem que 
equivale a um Nobel da pecuária e é concedida aos mais 
relevantes criadores do Brasil e do mundo.   

Pompeu conduziu a seleção do Sindi P por quase qua-
tro décadas até seu falecimento em junho, aos 85 anos de 
idade. Seu legado está protegido e terá continuidade pelas 
mãos dos seus sucessores e de tantos admiradores das 
linhagens criadas na Fazenda Riacho do Navio.

EXPOSINDI
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Dentre os zebuínos a raça Sindi é tida como 
aquela que melhor representa a dupla aptidão, 
exatamente por evidenciar de forma muito equi-
librada as características ligadas à produção de 
leite e de uma carcaça tipicamente frigorífica. 
Qualidades as quais estão milenarmente fixadas 
em seus gens, assegurando assim uma domi-
nância efetiva e a fácil transmissão dessas qua-
lidades nos cruzamentos com as demais raças, 
sejam visando produtos F1 (meio sangue) ou F2 
(tricross).

A vaca Sindi se destaca como uma mãe com 
alta habilidade em conceber, criar e desmamar 
anualmente um bezerro sadio e precoce tanto 

CARNE E LEITE

VACA DE LEITE E 
BEZERRO DE CORTE

sexualmente quanto morfologicamente, desma-
mados com aproximadamente 63% do peso das 
matrizes. 

Quando a pressão de seleção é bem feita e 
voltada para se maximizar a produção de lei-
teira, as matrizes vão a cada geração, obtendo 
ganhos relacionados à quantidade de leite/vaca/
dia, persistência de lactação e qualidade do lei-
te, principalmente no que diz respeito melhores 
teores de gordura que na raça gira ao redor de 
4.7%, proteína 4.2% e sólidos totais, os quais es-
tão ligados diretamente ao melhor sabor e maior 
rendimento nos laticínios e indústrias quando 
do beneficiamento e processamento para a ob-
tenção dos inúmeros derivados, como: queijos, 
manteiga, requeijão, leite em pó iogurte etc. Bem 

Arthur Targino
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como a diminuição da CCS (contagem de célu-
las somáticas), principal indicador de sanidade, 
pois sua presença em grande número revela pro-
blemas de infecção e/ou inflamação na glândula 
mamária. São assinaladas pela presença no lei-
te de leucócitos (células de defesa do organismo) 
que passam do sangue para o úbere e por células 
de descamação do epitélio da própria glândula. 

Como vemos as fêmeas Sindi são verdadeiras 
máquinas de transformar pasto em alimento 
leite gordo e sadio, em função da sua rusticida-
de e elevada conversão alimentar. As vacas Sindi 
em sua maioria produzem de 5 a 7 kg/leite/dia 
em regime de pastejo, quando a há um incre-
mento de concentrados na dieta, essa produção 
atinge de 10 a 15kg, algumas matrizes cujas fa-
mílias submetidas a uma seleção focada no leite 
e recebem um manejo nutricional mais intensi-
vo, alcançam os 20kg/dia. Nesse diapasão, tendo 
em vista que a média nacional por vaca leiteira 
é de aproximadamente 5.40 kg/dia, o Sindi se 

1.650kg de leite ÷ 305 dias = 5.40kg/leite/dia

enquadra sem dificuldade como uma raça eco-
nomicamente atrativa como produtora de leite, 
sobretudo nas fazendas onde o pasto é a base da 
dieta, baixo a médio nível tecnológico, caracte-
rísticas comuns à quase totalidade das proprie-
dades do Brasil.

Quando o cenário são as regiões sob a influ-
ência do clima semiárido, tais como o norte de 
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Minas Gerais e grande parte da área de oito 
dos nove estados nordestinos, abrangendo 
982.563km², representando 11% do território 
nacional. De maneira que a indicação do 
Sindi, em função das suas características 
de rusticidade superiores às demais raças 
é um elemento essencial para a viabilidade 
econômica dos projetos de pecuária bovi-
na. Pois a receita gerada com a produção 
do leite cobre boa parte dos custos fixos e 
os excelentes bezerros desmamados anual-
mente garantem um reforço significativo 
no orçamento das fazendas. Assegurando, 
portanto, o sucesso da atividade, gerando 
renda e desenvolvimento.

Partindo para o potencial de corte do 
Sindi e seus cruzados, temos em mais de 
10 abates técnicos realizados desde 2006 até 
2017 realizados pelas Fazendas Reunidas 
Castilho, a confirmação de rendimentos de 
carcaça na ordem de a 59,62% para machos 
meio sangue Sindi x Nelore e 58,53% para 
machos Sindi PO, os animais foram cria-
dos e recriados a pasto, apenas a termina-
ção ocorreu em confinamento. Tais resul-
tados são tão expressivos quanto os obtidos 
por raças especializadas, todavia estamos 
falando sobre uma raça zebuína extrema-
mente rústica e fértil, capaz de produzir 
sob as mais duras condições. Mostrando-
-se uma opção comprovadamente indicada 
para contribuir com a produtividade do re-
banho nacional e imperativa para o tórrido 
sertão nordestino.

CARNE E LEITE
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MOMENTO DO SINDI
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MOMENTO DO SINDI
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