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ALTA PERFORMANCE TUFUBARINA  

Avaliação de Animais Jovens da Raça Senepol 

 

 

REGULAMENTO 2015 

4ª Edição do Teste de Performance  
 

 

1. Apresentação 

 

Este documento tem por finalidade apresentar o regulamento da “4ª Edição do Teste 

de Performance de Animais Jovens da Raça Senepol” a ser realizado na fazenda 

Tufubarina com avaliação técnica e científica da Universidade Federal de Uberlândia.  

Serão avaliados animais jovens, machos e fêmeas, em regime de confinamento, com a 

mensuração das seguintes características: (a) peso e ganho em peso; (b) características de 

carcaça avaliadas por ultrassonografia (área de olho de lombo, acabamento e marmoreio); (c) 

altura do posterior; (d) biotipo animal; e (f) precocidade sexual e fertilidade em fêmeas (tônus 

uterino, desenvolvimento ovariano e quantidade folicular) e machos (perímetro escrotal e 

avaliação andrológica). 

Após o período de avaliação, para a identificação e classificação dos melhores 

genótipos, serão elaborados dois índices de seleção baseados em ponderadores específicos 

para cada característica fenotípica, contemplada na avaliação. Os animais serão classificados 

em Elite, Superior, Regular e Inferior, conforme o desvio padrão do grupo, em referência ao 

Índice de Seleção do Teste de Performance (Índice Touros Jovens Senepol e Índice Fêmeas 

Jovens Senepol).  

 

2. Regulamento 

 

a) O início da Prova será em 18 de maio de 2015, na fazenda Tufubarina em Monte Alegre 

de Minas. 

  

b) Poderão participar animais da raça Senepol, puros de origem, nascidos entre 22/08/2014 

e 20/11/2014 (90 dias de intervalo de idade, ou seja, 6 a 9 meses de idade), sendo, no 

mínimo, 2 (dois) animais por criatório participante. 
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c) Os animais deverão ser pré-selecionados no criatório de origem pelo zootecnista e/ou 

médico veterinário responsável, observando, principalmente, os seguintes aspectos: 

desempenho animal na fase de cria; caracterização racial; aprumos e desenvolvimento 

testicular. Ressalta-se a importância da alta pressão de seleção na escolha dos animais 

participantes. 

 

d) Os animais selecionados deverão apresentar, obrigatoriamente, atestado negativo para 

brucelose (machos) ou atestado de vacinação para brucelose (fêmeas) e atestado negativo 

para tuberculose bovina (machos e fêmeas).  

 

e) Durante a vigência do Teste de Performance, qualquer animal que sofrer traumatismos ou 

qualquer outra alteração que prejudique seu desempenho, bem como, apresentar problemas 

reprodutivos, sanitários ou morfológicos, serão desclassificados. 

 

f) A ração (volumoso e concentrado) a ser fornecida aos animais será formulada com o 

intuito de simular uma pastagem de boa qualidade, com previsão de ganho médio diário de 

1,2 kg/animal/dia. 

 

2.1. Cronograma do Teste de Performance 

 

Entrada dos animais: 11 a 17 de maio de 2015 

Início: 18 de maio de 2015 

Período de adaptação: 56 dias 

Mensurações intermediárias: intervalos de 28 dias 

Período de avaliação: 112 dias 

Duração: 168 dias 

Término: 2 de novembro de 2015 

Publicação da classificação dos animais: 13 de novembro de 2015 

Datas das pesagens e demais mensurações:  

a) mensuração de entrada dos animais: 18/05/2015; 

b) mensuração inicial (após período de adaptação): 13/07/2015; 

c) mensurações intermediárias: 10/08/2015, 07/09/2015, 05/10/2015;  

d) mensuração final: 02/11/2015 
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Coleta de dados: mensurações pela manhã após jejum de 12 horas.  

Relatórios de Desempenho: os relatórios serão emitidos pela equipe técnica da UFU 

responsável pela avaliação. 

 

2.2 Documentação necessária 

 

a) Ficha de inscrição preenchida 

b) Documento original do registro de nascimento dos animais participantes 

c) Atestado negativo de brucelose e tuberculose bovina para machos 

d) Atestado negativo de tuberculose bovina e atestado de vacinação de brucelose para fêmeas 

 

Realização 

Fazenda Tufubarina 

Alta Genetics 

 

Avaliação Técnica 

Universidade Federal de Uberlândia 

 

 


