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SELEÇÃO
DESDE 1971
Desde 1971 selecionamos a raça Nelore. Por todo este tempo escrevemos 

nossa história com muito trabalho e com muita entrega de todos os 
profissionais. Tivemos muitas alegrias nas pistas de julgamento e também 
grandes resultados na performance do nosso Nelore a pasto.

Neste período todo, muita coisa mudou na pecuária. Mas o foco e os 
objetivos sempre foram os mesmos: um olho na pista, na raça, na beleza 
e outro na balança, na performance, no resultado efetivo.

Pensamos e agimos sempre de maneira a promover o encontro destes 
dois mundos, na busca de um Nelore com resultados sempre positivos.

Neste material especial da CARPA, você que chegou agora ao negócio 
Nelore, vai conhecer todos os nossos anos de atividades, criteriosamente 
apartados pela cronologia do tempo. E para você que já nos acompanha 
neste tempo todo, este documento irá funcionar como uma retrospectiva 
de tudo que fizemos nestas cinco décadas de seleção da raça Nelore.

Em ambos os casos, uma coisa é certa: ao término desta leitura, você terá 
a exata noção de que estamos preparados para o futuro. Afinal, nosso 
alicerce foi construído com a precisão dos que não tem pressa, com o 
rigor dos que não buscam atalhos fáceis, com a certeza de que a seleção 
é a melhor escolha.

Por isso, optamos por selecionar Nelore.

Por este motivo, optamos pelo Novilho Precoce Carpa, 100% Nelore. 

Uma escolha feita com convicção.

Salve o Nelore, uma raça do tamanho do Brasil.

Abraços e boa leitura a todos.

Eduardo Biagi
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SELECCIÓN 
DESDE 1971

SELECTION
SINCE 1971

Desde 1971 venimos seleccionando la raza Nelore. Durante este tiempo, 
escribimos la historia con mucho trabajo y con mucha entrega de todos 

los profesionales. Hemos tenido muchas alegrías en las pistas de juzgado y 
también excelentes resultados en el rendimiento de nuestro Nelore en pasto.

En todo este período, mucho ha cambiado en la ganadería. Pero el enfoque y 
los objetivos fueron siempre los mismos: un ojo en la pista, la raza, la belleza 
y otro en el equilibrio, en el rendimiento, el resultado efectivo.

Pensamos y actuamos siempre para divulgar el encuentro de estos dos 
mundos, en la búsqueda de un Nelore con resultados siempre positivos.

En este material especial de CARPA, usted que acaba de llegar al negocio 
Nelore, conocerá todos nuestros años de actividades, criteriosamente 
separados cronológicamente en el tiempo. Y para ti que nos acompañas 
todo este tiempo, este documento funcionará como retrospectiva de 
todo lo que hicimos en estas cinco décadas de selección de la raza Nelore.

En ambos casos, algo es cierto: al terminar esta lectura, tendrá la noción 
exacta de que estamos preparados para el futuro. A fin de cuentas, 
nuestros cimientos fueron construidos con la precisión de los que no 
están apurados, con el rigor de los que no buscan atajos fáciles, con la 
seguridad de que la selección es la mejor elección.

Por eso, optamos por seleccionar a Nelore.

Por este motivo, optamos por el Novillo Precoz Carpa, 100% Nelore. 

Una elección hecha con convicción.

Que viva Nelore, una raza del tamaño de Brasil.

Abrazo y una buena lectura para todos.

Eduardo Biagi

Since 1971 we have selected the Nelore breed. Throughout this time 
we have written our story with much work and a lot of dedication 

from all professionals. We had a lot of joy on the judging grounds and 
also great performance results of our Nelore on pasture.

During this period, much has changed in livestock. But the focus and goals 
have always been the same: one eye on the grounds, on the breed, on the 
beauty and another on the scale, on the performance, on the actual result.

We always think and act in such a way as to promote the meeting of 
those two worlds, in search of a Nelore with always positive results.

In this special material from CARPA, you as a newcomer to the Nelore 
business, will learn about our years of activities, carefully separated by 
the chronology of time. And if you have been following us all this time, 
this document will serve as a retrospective of everything we have done 
in these five decades of Nelore selection.

In either case, one thing is for sure: at the end of this reading, you will 
have the exact notion that we are prepared for the future. After all, our 
foundation was built with the precision of those who are not in a hurry, 
with the severity of those who do not seek easy shortcuts, with the 
certainty that selection is the best choice.

That is why we chose to select Nelore.

For this reason, we opted for the Early Calf Carpa, 100% Nelore.  

A choice made with conviction.

Save Nelore, a breed as big as Brazil.

Best regards and enjoy your reading.

Eduardo Biagi
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CRONOLOGIA /  CRONOLOGÍA  /  CHRONOLOGY

O TEMPO NÃO PARA
DESDE 1971

EL TIEMPO NO SE DETIENE
DESDE 1971

TIME WON’T STOP
SINCE 1971

1971
- A Carpa Serrana registra suas primeiras matrizes Nelore 
na ABCZ, na Fazenda Fazendinha (SP). Apartadas por Adir 
Leonel e registradas por Rômulo Kardec de Camargos.

- Inicia o uso de IA em parceria com a Lagoa da Serra, sob 
orientação de Luís Lunardi.

1972
- Nasce a matriz Bem Vinda da Fazendinha, a primeira 
fêmea registrada com a marca FF da Carpa Serrana.

- Início da assessoria do Dr. Fausto Pereira Lima.

1973
- Nasce Cinderela da Fazendinha, fêmea que iniciou uma 
dinastia de “barrigas de ouro” no plantel, filha de Badan 
Karvadi do Paraíso, importante reprodutor no rebanho da Carpa.

1971
- Carpa Serrana registra sus 
primeras matrices Nelore en 
ABCZ, en la Hacienda Fazendinha 
(SP). Apartadas por Adir Leonel y 
registradas por Rômulo Kardec de 
Camargos.

- Inicia el uso de IA en sociedad 
con Lagoa da Serra, bajo la 
orientación de Luís Lunardi.

1972
- Nace la matriz Bem Vinda de 
Fazendinha, la primera hembra 
registrada con la marca FF de 
Carpa Serrana.

- Inicio de la asesoría del Dr. 
Fausto Pereira Lima.

1973
- Nace Cinderela de Fazendinha, 
hembra que inició una dinastía 
de “vientres de de oro” en el 
plantel, hija de Badan Karvadi de 
Paraíso, importante reproductor 
en el rebaño de Carpa.

1971
- Carpa Serrana registers its 
first Nelore matrices at ABCZ, 
Fazendinha Farm (SP). Separated 
by Adir Leonel and registered by 
Rômulo Kardec de Camargos.

- Beginning of the use of AI in 
partnership with Lagoa da Serra, 
under the guidance of Luís Lunardi.

1972
- The Bem Vinda matrix from 
Fazendinha is born, the first 
female registered with the FF 
brand of Carpa Serrana.

- Beginning of the advisory 
provided by Dr. Fausto Pereira 
Lima.

1973
- Cinderella from Fazendinha 
is born, female that initiated a 
dynasty of “bellies of gold” in 
the establishment, daughter of 
Badan Karvadi from Paraíso, 
important reproducer in the 
Carpa herd.

1975
- O touro Boletim da Fazendinha entra em coleta na Lagoa 
da Serra.

1977
- Tem início a utilização do sêmen do Imperiante da Zeb. VR, 
touro que padronizou o rebanho Carpa.

1979
- Eduardo Biagi assume a presidência da Lagoa da Serra, 
permanecendo no cargo cinco anos.

1975
- El toro Boletim da Fazendinha 

entra en toma de muestra en 
Lagoa da Serra.

1977
- Inicia el uso del semen de 

Imperiante de Zeb. VR, toro que 
estandarizó el rebaño Carpa.

1979
- Eduardo Biagi asume la 

presidencia de Lagoa da Serra, 
permaneciendo en elo cargo por 

cinco años.

1975
- The bull Boletim from 
Fazendinha undergoes 

collection in Lagoa da Serra.

1977
- The semen of Imperiante from 
Zeb. VR, bull that standardized 

the Carpa herd, begins to be 
used.

1979
- Eduardo Biagi takes over the 
presidency of Lagoa da Serra, 
remaining in the position for 

five years.

8 9
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1982
- Tem início a utilização de sêmen de Gim de Garça nas 
filhas de Imperiante.

- Realiza na Fazenda Fazendinha a primeira transferência 
de embriões em solo brasileiro, com embriões trazidos da 
Alemanha pelo Dr. Valter Becker.

1985
- A Carpa adquire a Fazenda São Luiz em Barra do Garças 
(MT) e inicia o trabalho de cria, recria e engorda.

1987
- Realizado o primeiro Leilão Anual Carpa, pioneira no 
Brasil em leilões de produção.

- Adquire a Fazenda Cibrapa, anexa à São Luiz em Barra do 
Garças (MT) e transfere para lá, parte do plantel registrado 
da Fazendinha.

1982
- Se da inicio al uso del semen 
de Gim de Garça en las hijas de 
Imperiante.

- Se realiza en la Hacienda 
Fazendinha la primera 
transferencia de embriones en 
suelo brasileño, con embriones 
traídos de Alemania por el Dr. 
Valter Becker.

1985
- Carpa adquiere la Hacienda 
São Luiz en Barra do Garças 
(MT) e inicia el trabajo de cría, 
reproducción y engorde.

1987
- Realizado la primera Subasta 
Anual Carpa, pionero en Brasil 
en subastas de producción.

- Adquiere la Hacienda Cibrapa, 
anexa a São Luiz en Barra do 
Garças (MT) y traslada hacia 
allá, parte del plantel registrado 
de Fazendinha.

1982
- The use of semen of Gim from 
Garça begins to be used on 
Imperiante’s daughters.

- The first embryo transfer on 
Brazilian soil is performed on 
Fazendinha Farm, with embryos 
brought from Germany by Dr. 
Valter Becker.

1985
- Carpa acquires the São Luiz 
farm in Barra do Garças (MT) 
and begins the work of raising, 
rearing and fattening.

1987
- The first Annual Carpa Auction 
is held, a pioneer in Brazil in 
terms of production auctions.

- The Cibrapa farm is acquired, 
attached to São Luiz in Barra 
do Garças (MT) and transfers 
there, part of Fazendinha’s 
registered stock.

1990
- Estrutura um programa de TE e colhe excelentes resultados.

- Participa do Leilão Noite do Nelore Nacional e vende 
recordes, como Royal da Fazendinha, Radícula da Fazendinha 
e Papata da Fazendinha.

1991
- Vende, em Uberaba, Taça da Fazendinha.

1992
- Estrutura no Mato Grosso a produção integrada de 
pecuária de corte usando o rebanho de seleção e o 
rebanho comercial.

1990
- Estructura un programa de TE 
y obtiene resultados excelentes.

- Participa de la Subasta 
Noche del Nelore Nacional y 

vende records, como Royal 
de Fazendinha, Radícula 

de Fazendinha y Papata de 
Fazendinha.

1991
- Vende en Uberaba, Taça de 

Fazendinha.

1992
- Estructura en Mato Grosso 
la producción integrada de 
ganado de corte usando el 

rebaño de selección y el rebaño 
comercial.

1990
- A TE program is structured and 

it yields excellent results.

- Participation in the Nelore 
Night National Auction and 

records are sold, such as Royal 
from Fazendinha, Radícula from 

Fazendinha and Papata from 
Fazendinha.

1991
- Taça from Fazendinha is sold 

in Uberaba.

1992
- The integrated production of 
beef cattle using the selection 

herd and the commercial herd is 
structured in Mato Grosso.
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E Embora eu tenha sido o primeiro a me

interessar por pecuária dentro de minha

família, muito ligada à agroindústria

canavieira, nunca me faltou apoio de

meus pais, enquanto meu pai era vivo e

tampouco após sua morte em 1983.

Desde então, divido com meus irmãos e

cunhados a administração de todos os

negócios da família, num convívio diário

e harmonioso.

Esta união tem sido fundamental, como

também tem sido o apoio da Solange e dos

meninos dentro e fora de casa,

especialmente da Solange, que me ajuda

muito e está sempre junto nos inúmeros

eventos que participamos.

Duda e Solange

Duda, Solange e os filhos Victor e Marco

Baudilio e Dea Biagi

3
Carpa

Ano
s

Duda, Solange e Valter Becker Duda, Solange, Amadeu Borelli (Sogro) e Dulce F. Borelli (Sogra)

Dentre tantas pessoas importantes na

construção desta história bonita, quero dar

um destaque muito especial e saudoso a

dois grandes amigos: Valter Becker e

Amadeu Borelli.

DESDE 1971 / DESDE 1971 / SINCE 1971
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1993
- Fecha, em confinamento no MT, o primeiro lote de 
Nelore comercial.

- Eduardo Biagi assume a presidência da ACNB – Associação 
dos Criadores de Nelore do Brasil.

1995
- Passa a integrar o grupo do leilão Elo de Raça, em Uberaba.

- Primeiro abate técnico realizado no Brasil, com 1.280 
novilhos Nelore abatidos e 94% classificados como cota 
Hilton, abatidos com 24 meses.

- Nasce o Novilho Carpa - 100% Nelore.

1993
- Cierra, en confinamiento en 
MT, el primer lote de Nelore 
comercial.

- Eduardo Biagi asume la 
presidencia de la ACNB – 
Asociación de Criadores de 
Nelore de Brasil.

1995
- Integra el grupo de subasta 
Elo de Raza, en Uberaba.

- Primer beneficio técnico 
efectuado en Brasil, con 1,280 
novillos Nelore beneficiados y 
94% clasificados como cuota 
Hilton, beneficiados con 24 
meses.

- Nace el Novillo Carpa - 100% 
Nelore.

1993
- The first commercial 
batch of Nelore is closed in 
confinement in MT.

- Eduardo Biagi takes over 
the presidency of ACNB - 
Association of Nelore Breeders 
of Brazil.

1995
- Becomes part of the auction 
group Elo de Raça, in Uberaba.

- First technical slaughter 
performed in Brazil, with 1,280 
Nelore calves slaughtered and 
94% classified as Hilton quota, 
slaughtered at 24 months.

- The Carpa Calf is born - 100% 
Nelore.

1996
- Segundo abate técnico comparando machos inteiros e 
machos castrados.

- Inicia sua participação no Programa de Melhoramento 
Genético da USP, com orientação do Prof. Raysildo Lôbo.

1997
- Terceiro abate técnico viabilizando a terminação de 
Nelore Super Precoce (13 meses com 418 kg e com 57% 
de rendimento).

1998
- Inaugura o Recinto de Leilões Carpa com o 1º Leilão série 
MT, na Fazenda Cibrapa. E conquista recorde nacional de 
volume de vendas.

1999
- Maior oferta de Novilhos Precoces do Brasil: 4000 
Machos Nelore Carpa para recria e engorda no 1º Leilão 
Novilho Precoce.

- Vendida Xabota TE da Fazendinha, no Elo da Raça.

1996
- Segundo beneficio técnico 

comparando machos enteros 
y machos castrados.

- Inicia su participación en el 
Programa de Mejoramiento 

Genético de la USP 
(Universidad de Sao Paulo), 

con orientación del Prof. 
Raysildo Lôbo.

1997
- Tercer beneficio técnico 

viabilizando el término del 
Nelore Súper Precoz (13 

meses con 418 kg y 57% de 
rendimiento).

1998
- Se inaugura el Espacio 
de Subastas Carpa con 

la 1ª Subasta serie MT, en 
la Hacienda Cibrapa. Se 

conquista el record nacional 
de volumen de ventas.

1999
- Mayor oferta de Novillos 

Precoces de Brasil: 4,000 
Machos Nelore Carpa para 

reproducción y engorde en la 
1ª Subasta Novillo Precoz.

- Vendida Xabota TE de 
Fazendinha, en Elo da Raza.

1996
- Second technical slaughter 
comparing whole males and 

castrated males.

- Initiates its participation 
in the Program of Genetic 

Improvement by USP, under the 
guidance of Prof. Raysildo Lôbo.

1997
- Third technical slaughter 
enabling the termination 
of Super Early Nelore (13 

months with 418 kg and with 
57% yield).

1998
- Inaugurates the Carpa 

Auctions Enclosure with the 
1st MT Series Auction, at 

Cibrapa Farm. And it breaks 
the national record of sales 

volume.

1999
- Greatest supply of Early Calf 

in Brazil: 4000 Nelore Carpa 
Males for recreation and 

fattening in the 1st Early Calf 
Auction.

- Xabota TE from Fazendinha 
is sold at Elo da Raça.
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2000
- Ultrapassa a marca de 15.000 produtos nascidos e 
registrados na ABCZ.

- Fano TE da Fazedinha é o Campeão Touro Jovem na Expoinel.

- Billary da Fazendinha é vendida no Elo da Raça.

- Inaugura, em parceria com a Cenate, o Laboratório de TE 
na Fazenda Cibrapa.

2001
- 30 anos de seleção Nelore Carpa.

2000
- Se excede la marca de 15,000 
productos nacidos y registrados 
en ABCZ.

- Fano TE de Fazedinha es el 
Campeón Toro Joven en Expoinel.

- Billary de Fazendinha es 
vendida en Elo da Raza.

- Se inaugura, en sociedad con 
Cenate, el Laboratorio de TE en la 
Hacienda Cibrapa.

2001
- 30 años de selección del
Nelore Carpa.

2000
- The mark of 15,000 products 
born and registered at ABCZ is 
reached.

- Fano TE from Fazedinha is 
the Young Bull Champion at 
Expoinel.

- Billary from Fazendinha is sold 
at Elo da Raça.

- In partnership with Cenate, the 
TE Laboratory at Cibrapa farm 
is opened.

2001
- 30 years of Nelore
Carpa selection.

2002
- Inaugura o Recinto de Leilões Carpa em Serrana (SP).

- De 1971 a 2001, os animais da Carpa eram registrados 
com o sufixo “da Fazendinha”. A partir de 2002 passaram 
a usar somente o sufixo “Carpa”. A mudança ocorreu para 
que houvesse fidelização à marca do criatório.

2005
- A Carpa conquista o Grande Campeonato da raça Nelore 
na ExpoZebu com o reprodutor Lufo TE da Carpa, aos 21 
meses de idade.

2006
- A matriz Nelore Mogiana supera os 1.000 kg.

- 35 anos de seleção Nelore Carpa.

2002
- Se inaugura el Espacio de 

Subasta Carpa en Serrana (SP).

- De 1971 al 2001, los animales 
de Carpa se registraban con 

el sufijo “da Fazendinha”. A 
partir del 2002 pasan a usar 
solamente el sufijo “Carpa”. 

El cambio se dio para que 
se diera la fidelización de la 

marca del criador.

2005
- Carpa conquista el Gran 

Campeonato de raza Nelore en 
ExpoZebu con el reproductor 

Lufo TE de Carpa, a los 21 meses 
de edad.

2006
- La matriz Nelore Mogiana 

supera los 1,000 kg.
- 35 años de selección

Nelore Carpa.

2002
- The Carpa Auctions Precinct in 

Serrana (SP) is opened.

- From 1971 to 2001 the Carpa 
animals were registered with 
the suffix “from Fazendinha”. 

Starting in 2002, they used the 
suffix “Carpa” only. The change 

occurred so that we could 
generate loyalty to the brand of 

the rearing facility.

2005
- Carpa wins the Grand Nelore 

Championship at ExpoZebu 
with Carpa Lufo TE breeder, at 

21 months of age.

2006
- The Nelore Mogiana matrix 

exceeds 1,000 kg.
- 35 years of Nelore

Carpa selection.
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2007
- 1º Leilão Genética Carpa e convidados.

2008
- Leilão Mega Touros bate recorde de todas as edições 
realizadas.

2009
- Panny consagra-se Melhor Matriz Adulta do Ranking 
Matogrossense.

2010
- Ultrapassa a marca de 24.500 produtos nascidos e 
controlados na ABCZ.

- Eduardo Biagi assume a Presidência da ABCZ, para o 
triênio 2010/2013.

2007
- 1ª Subasta Genética Carpa e 
invitados.

2008
- Subasta Mega Toros marca el 
record de todas las ediciones 
realizadas.

2009
- Panny se consagra como Mejor 
Matriz Adulta del Ranking de
Mato Grosso.

2010
- Se sobrepasan los 24,500 
productos nacidos y controlados 
en ABCZ.

- Eduardo Biagi asume la 
Presidencia de ABCZ, para el trienio 
de 2010/2013.

2011
- 40 años de selección de Nelore 
Carpa.

2012
- Carpa innova su slogan “Carpa 
40+1 - El peso de la genética 
sostenible”, ya que ser sostenible 
es pensar en el mañana, haciendo 
lo mejor hoy; es cuidar, proteger y 
crecer. Es contar con un conjunto 
de beneficios que promuevan los 
resultados positivos para todos.

2007
- 1st Carpa Genetic Auction and 
guests.

2008
- Mega Bulls Auction breaks the 
records of all editions held.

2009
- Panny becomes the Best Adult 
Matrix of the Ranking in Mato 
Grosso.

2010
- The mark of 24,500 products born 
and controlled at ABCZ is reached.

- Eduardo Biagi takes over the 
Presidency of ABCZ, for the 
triennium 2010/2013.

2011
- 40 years of Nelore Carpa selection.

2012
- Carpa innovates its slogan “Carpa 
40+1 - The weight of sustainable 
genetics”, because being sustainable 
means thinking about tomorrow, 
doing the best today; caring, 
protecting and growing. It means 
having a set of benefits that 
promote positive results for all.

2011
- 40 anos de seleção Nelore Carpa.

2012
- A Carpa inova seu slogan “Carpa 40+1 - O peso da 
genética sustentável”, pois ser sustentável é pensar no 
amanhã, fazendo hoje o melhor; é cuidar, proteger e 
crescer. É ter um conjunto de benefícios que promovam 
resultados positivos para todos.

2013
- A Carpa amplia a Integração Lavoura/Pecuária na 
Fazenda Cibrapa, Barra do Garças (MT).

2014
- Inicia o trabalho de selecionar receptoras Nelore por 
temperamento e habilidade materna.

2015
- 20 anos do primeiro Abate Técnico.

- Volverine sagra-se Grande Campeão na Expoinel MG.

2016
- 45 anos de seleção Nelore Carpa.

- Mais de 35.000 animais registrados na ABCZ com a 
marca Carpa.

2017
- 30 anos de Leilão Anual Carpa.

2018
- A Carpa se consolida como referência em Touros Nelore 
de alta produtividade, versáteis e adaptados.

...

2013
- Carpa amplia la Integración 

Labranza/Ganadería en la 
Hacienda Cibrapa, Barra do 

Garças (MT).

2014
- Se inicia el trabajo de 

seleccionar receptoras Nelore 
por temperamento y habilidad 

materna.

2015
- 20 años del primer

Beneficio Técnico.

- Volverine se consagra como Gran 
Campeón en la Expoinel MG.

2016
- 45 años de selección de

Nelore Carpa.

- Más de 35,000 animales 
registrados en ABCZ con la

marca Carpa.

2017
- 30 años de Subasta Anual Carpa.

2018
- Carpa se consolida como 

referencia en Toros Nelore de 
alta productividad, versátiles y 

adaptados.

2013
- Carpa expands the Integration of 

Agriculture/Livestock at Cibrapa 
Farm, Barra do Garças (MT).

2014
- The work of selecting Nelore 

recipients by temperament and 
maternal ability starts.

2015
- 20 years of the first
Technical Slaughter.

- Volverine is named Grand 
Champion at Expoinel MG.

2016
- 45 years of Nelore

Carpa selection.

- More than 35,000 animals 
registered at ABCZ under the 

Carpa brand.

2017
- 30 years of Annual

Carpa Auction.

2018
- Carpa is consolidated as a 

reference in Nelore bulls of high 
productivity, versatile

and adapted.

Eduardo Biagi e José Olavo Borges Mendes, durante a posse da diretoria da 
ABCZ para o triênio 2010/2013.
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FAMÍLIA / FAMILIA  /  FAMILY

FAMÍLIA
E A PAIXÃO
PELO NELORE

LA FAMILIA Y LA

PASIÓN POR EL NELORE

FAMILY AND THE

PASSION FOR NELORE

Embora eu tenha sido o primeiro a me 

interessar por pecuária dentro da minha 

família, muito ligada à agroindústria canavieira, 

nunca me faltou apoio de meus pais, enquanto 

meu pai era vivo e tampouco após sua morte em 1983. 

Desde então, divido com meus irmãos e cunhados a 

administração de todos os negócios da família, num 

convívio diário e harmonioso. Esta união tem sido 

fundamental, como também tem sido o apoio da Solange 

e dos meus filhos.

Eduardo Biagi

Aunque yo haya sido el 
primero en interesarme 

en la ganadería de mi 
familia, que era muy ligada 

a la agroindustria del cultivo de caña, nunca 
me faltó el apoyo de mis padres; mientras 
estuvo vivo mi padre ni tampoco después 
de su muerte en 1983. Desde entonces 
divido, con mis hermanos y cuñados, la 
administración de todos los negocios 
de la familia, en una convivencia diaria y 
armoniosa. Esta unión ha sido fundamental, 
como además lo ha sido el apoyo de Solange 
y de mis hijos.

Eduardo Biagi

Although I was the first 
to be interested in 

livestock farming in my 
family, which is very much 

associated with the sugar cane industry, 
I never lacked support from my parents, 
while my father was alive and also after his 
passing in 1983. Since then, I have shared 
with my brothers and brothers-in-law the 
administration of all the family business, 
in a harmonious daily living. This union 
has been fundamental, as has been the 
support of Solange and my children.

Eduardo Biagi
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Esta união tem sido fundamental, como

também tem sido o apoio da Solange e dos

meninos dentro e fora de casa,

especialmente da Solange, que me ajuda

muito e está sempre junto nos inúmeros

eventos que participamos.

Duda e Solange

Duda, Solange e os filhos Victor e Marco

Baudilio e Dea Biagi

3
Carpa

Ano
s

Duda, Solange e Valter Becker Duda, Solange, Amadeu Borelli (Sogro) e Dulce F. Borelli (Sogra)

Dentre tantas pessoas importantes na

construção desta história bonita, quero dar

um destaque muito especial e saudoso a

dois grandes amigos: Valter Becker e

Amadeu Borelli.
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Solange, Amadeu Borelli (sogro), Dulce F. Borelli (sogra) e Duda

Solange, Amadeu Borelli (suegro), Dulce F. Borelli (suegra) y Duda

Solange, Amadeu Borelli (father-in-law), Dulce F. Borelli (mother-in-law) and Duda Baudilio Biagi

Dea BiagiDuda, Solange y sus hijos, Marco y Victor

Duda, Solange y los hijos, Marco y Victor

Duda, Solange and the children, Marco and Victor
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AMIGOS / AMIGOS  /  FRIENDS

Sebastião Carlos Carnelossi, 
mais conhecido como “Toco” (in 
memoriam): trabalhou na Carpa 
por mais de 34 anos.

Sebastião Carlos Carnelossi, más 
conocido como “Toco” (in memoriam): 
trabajó en Carpa por más de 34 años.

Sebastião Carlos Carnelossi, better known 
as “Toco” (in memoriam): worked at Carpa 
for more than 34 years.

Marcos Junqueira Cardoso, administrador da Fazenda 
Cibrapa, em Barra do Garças, MT.

Marcos Junqueira Cardoso, administrador de la Hacienda 
Cibrapa, en Barra do Garças, MT.

Marcos Junqueira Cardoso, administrator of Cibrapa Farm, in 
Barra do Garças, MT.

Luis Otávio Pereira Lima, médico veterinário e gerente 
de Pecuária da Fazenda  Fazendinha, Serrana, SP.

Luis Otávio Pereira Lima, médico veterinario y gerente 
de Ganadería de la Hacienda Fazendinha, Serrana, SP.

Luis Otávio Pereira Lima, veterinary doctor and manager 
of Fazendinha Farm Livestock, Serrana, SP.
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S Os primeiros amigos, aqueles de

primeira hora, além de amigos,

mestres. Se sempre trilhamos o

caminho certo, devemos muito a eles. A

todos, o nosso muito obrigado, nossa

gratidão eterna e nossa homenagem.

Aos antigos mestres e criadores do

nelore, também nossa imensa gratidão

por terem nos proporcionado entrar

para este mundo de emoções ricas e

intensas da raça nelore.

Duda e Adir

Nossas primeiras matrizes foram apartadas

pelo amigo Adir.

Duda e Fausto Pereira Lima

Dr. Fausto é nosso orientador técnico desde os

primeiros dias até hoje.

Duda e Ângelo Del Papa

O Ângelo é um grande zootecnista que está

conosco desde que saiu da faculdade, sendo

parte importante do nosso sucesso.

Duda e Marcão

O Marcão é o gerente geral da Fazenda

Cibrapa em Barra do Garças.

Jaime Miranda

Ele era ímpar. Ele era único. Talvez por isso, Deus o premiou com

a felicidade de poder criar um mito. Jaimão, onde você estiver,

receba esta homenagem de seu grande amigo que aqui ficou.

Maurílio Biagi e Luis Lunardi

Fundadores da Lagoa da Serra e conselheiros de sempre.
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Duda e Ângelo Del Papa

O Ângelo é um grande zootecnista que está
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parte importante do nosso sucesso.

Duda e Marcão

O Marcão é o gerente geral da Fazenda
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Jaime Miranda

Ele era ímpar. Ele era único. Talvez por isso, Deus o premiou com

a felicidade de poder criar um mito. Jaimão, onde você estiver,

receba esta homenagem de seu grande amigo que aqui ficou.

Maurílio Biagi e Luis Lunardi

Fundadores da Lagoa da Serra e conselheiros de sempre.

Maurílio Biagi e Luis Lunardi, fundadores da Lagoa da Serra, 
atualmente CRV Lagoa.
Maurílio Biagi y Luis Lunardi, fundadores de Lagoa da Serra, 
actualmente CRV Lagoa.

Maurílio Biagi and Luis Lunardi, founders of Lagoa da Serra, currently 
CRV Lagoa.

Adir do Carmo Leonel, pecuarista, profundo 
conhecedor de animais e responsável pelas 
primeiras matrizes apartadas da seleção Carpa.

Adir do Carmo Leonel, ganadero, profundo 
conocedor de animales y responsable de las 
primeras matrices apartadas de la selección Carpa.

Adir do Carmo Leonel, cattle breeder, animal 
expert and responsible for the first separate 
matrices of the Carpa selection.

Duda e o Dr. Fausto Pereira Lima, nosso orientador técnico 
desde o início.
Duda y el Dr. Fausto Pereira Lima, nuestro orientador técnico 
desde el principio.

Duda and Dr. Fausto Pereira Lima, our technical advisor from 
the beginning.

Jaime Miranda, o mito e único “Jaimão”.

Jaime Miranda, el mito y único “Jaimão”.

Jaime Miranda, the myth and unique “Jaimão”.

Parte da equipe da Carpa em Barra do Garças, MT - Fazenda Cibrapa.
Parte del equipo de Carpa en Barra do Garças, MT - Hacienda Cibrapa.
Part of the Carp team in Barra do Garças, MT - Cibrapa Farm.

Parte da equipe da Carpa Em Serrana, SP - Fazenda Fazendinha.

Parte del equipo de Carpa en Serrana, SP - Hacienda Fazendinha.

Part of the Carpa team im Serrana, SP - Fazendinha Farm.

ANTIGOS MESTRES
E VELHOS COMPANHEIROS

ANTIGUOS MAESTROS

Y VIEJOS COMPAÑEROS

OLD MASTERS

AND OLD COMRADES

Os primeiros amigos, aqueles de primeira hora, 
além de amigos, mestres. Se sempre trilhamos 

o caminho certo, devemos muito a eles. A todos o 
nosso muito obrigado, nossa gratidão eterna e nossa 

homenagem. Aos antigos mestres e criadores de Nelore, também 
nossa imensa gratidão por terem nos proporcionado entrar para 
este mundo de emoções ricas e intensas da raça Nelore.

Eduardo Biagi

The first friends, those first-time friends, who are also masters. If we have always walked the 
right path, we owe a lot to them. To all of them, our thanks, our eternal gratitude and our 

tribute. To the old Nelore masters and breeders, also our huge gratitude for having enabled us 
to enter the Nelore world, a world of rich and intense feelings.

Eduardo Biagi

Los primeros amigos, aquellos de un primer momento, además de amigos, maestros. Si 
siempre caminamos por el sendero correcto, eso se lo debemos a ellos. A todos nuestras 

muchas gracias, nuestra gratitud eterna y nuestro homenaje. A los antiguos maestros y 
criadores de Nelore, también nuestra inmensa gratitud por habernos proporcionado el poder 
ingresar en este mundo de ricas e intensas emociones de la raza Nelore.

Eduardo Biagi
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FILOSOFIA / FILOSOFÍA  /  PHILOSOPHY

UM OLHO NA BALANÇA,

OUTRO NA PISTA
O trabalho com o Nelore por quase 5 décadas conta com 15 gerações 

de animais da raça com registro definitivo. Já são mais de 37.500  
animais inscritos no Serviço de Registro Genealógico das Raças Zebuínas 
da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ ). Ao longo do 
tempo, a exigência era cada vez maior sobre a performance dos ventres 
da seleção. E foi assim que se chegou a formar no plantel dinastias de 
grandes mães.

A Carpa trabalha com avaliação genética por Diferenças Esperadas 
de Progênie (DEPs) há mais de 20 anos, primeiro pelo Nelore Brasil, 
programa da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP) 
e depois pelo Programa de Melhoramento Genético das raças Zebuínas 
(PMGZ) da ABCZ.

Na Fazenda Cibrapa, em Barra do Garças (MT), o núcleo PO trabalha 
com 1.000 matrizes e 600 receptoras de FIV, técnica na qual a marca é 
percursora no País. Todo o rebanho comercial é 100% Nelore.  A seleção 
busca animais produtivos, de grande desempenho frigorífico, sem 
perder as características raciais.

Na Fazenda Fazendinha, em Serrana (SP), a Carpa trabalha com 40 
doadoras selecionadas principalmente pela qualidade de sua produção, 

além dos animais destaques da geração que participam de testes de 
performance e julgamentos nas mais pesadas pistas do pais.

A Carpa tem comercializado por volta de 400 touros/ano. Os touros só 
são comercializados por volta de três anos, quando já trabalharam em 
uma estação de monta e deixaram sua contribuição genética no rebanho 
comercial do Mato Grosso. “É uma forma de testá-los e dar garantia de 
qualidade aos nossos clientes. Aliás, a Carpa é a maior cliente dela mesma”, 
reforça Luís Otávio Pereira Lima, gerente de pecuária da Fazenda Fazendinha.

Lima destaca ainda a importância das duas coisas caminharem juntas. 
“Buscamos equilíbrio morfológico e zootécnico. Isso não pode ser dado 
só por DEPs. O bom exemplo que podemos dar é Volverine FIV Carpa, 
Medalha de Ouro do Ranking da ACNB 2014/2015, na categoria Macho 
Adulto e ao mesmo tempo TOP 1%”, explica.

Tudo isto, aliado ao trabalho eficiente e apaixonado de uma equipe 
de técnicos e funcionários, é que garantiu uma constante evolução na 
qualidade do rebanho, selecionado sempre com ênfase no trinômio raça, 
peso e precocidade e ancorado num rigoroso controle sanitário. Este 
trabalho conquistou muitas vitórias nas pistas de exposições.

A partir de 1985, com a integração do Programa de Seleção do Novilho 
Precoce Carpa – 100% Nelore, passou-se a receber uma carga preciosa 
de dados e informações vindas do feedback do processo de produção de 
animais para corte, o que fez aumentar ainda mais a confiança na filosofia da 
CARPA: selecionar com um olho na balança e outro nas pistas de julgamento.

22 23
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El trabajo con Nelore por casi 5 décadas cuenta con 15 generaciones de animales 

de la raza con registro definitivo. Ya son más de 37,500 animales inscritos en el 

Servicio de Registro Genealógico de Razas Cebuinas de la Asociación Brasileña de 

Criadores de Cebú (ABCZ). A lo largo del tiempo, la exigencia sobre el desempeño de 

los vientres de la selección era cada vez más grande. Fue así que se llegaron a crear en 

el plantel dinastías de grandes madres.

Carpa trabaja con evaluación genética por Diferencias Esperadas de Progenie (DEPs) 

hace más de 20 años, primero por Nelore Brasil, programa de la Asociación Nacional 

de Criadores e Investigadores (por sus siglas en portugués ANCP), y luego por el 

Programa de Mejoramiento Genético de razas Cebuinas (PMGZ) de la ABCZ.

En la Hacienda Cibrapa, en Barra do Garças (MT), el núcleo PO trabaja con 1,000 

matrices y 600 receptoras de FIV, técnica en la que la marca é precursora en el País. 

Todo el rebaño comercial es 100% Nelore.  La selección busca animales productivos, 

de gran desempeño frigorífico, sin perder las características de raza.

En la Hacienda Fazendinha, en Serrana (SP), Carpa trabaja con 40 donadoras 

seleccionadas principalmente por su calidad producción, además de los animales de 

destaque de la generación que participan de pruebas de desempeño y competencias 

más fuertes en pistas del país.

Carpa ha comercializado alrededor de 400 toros/año. Los toros solo se comercializan 

por alrededor de tres años, cuando trabajaron en una estación de monta y dejaron 

su contribución genética en el rebaño comercial de Mato Grosso. “Es un modo de 

probarlos y garantizar la calidad a nuestros clientes. Es más, Carpa es el cliente más 

grande de él mismo”, reafirma Luís Otávio Pereira Lima, gerente de ganadería de la 

Hacienda Fazendinha.

Lima destaca además la importancia de que ambas cosas caminen juntas. “Buscamos 

equilibrio morfológico y zootécnico. Eso no puede darse solo por DEPs. El buen 

ejemplo que podemos dar es Volverine FIV Carpa, Medalla de Oro del Ranking de la 

ACNB 2014/2015, en la categoría Macho Adulto y TOP 1% a la vez”, explica.

Todo esto, junto al trabajo eficiente y apasionado de un equipo de técnicos y 

funcionarios, es lo que garantizó una constante evolución en la calidad del rebaño, 

seleccionado siempre con hincapié en el trinomio raza, peso y precocidad, basado en 

un estricto y riguroso control sanitario. Este trabajo conquistó muchas victorias en las 

pistas de exposición.

A partir de 1985, con la integración del Programa de Selección del Novillo Precoz 

Carpa – 100% Nelore, se empezó a recibir una preciosa carga de datos e informaciones 

que venían del feedback del proceso de producción de animales para corte, lo que 

hizo que aumentara aún más la confianza en la filosofía de CARPA: seleccionar con un 

ojo en la balanza y el otro en las pistas de competencia.

The work with the Nelore for almost 5 decades has 15 generations of animals of the 

breed with definitive record. There are already more than 37,500 animals enrolled 

in the Genealogical Record of the Zebu Breeds of the Brazilian Association of Zebu 

Breeders (ABCZ). Over time, the demand was increasing on the performance of the 

selected womb. And that was how it came to form in the establishment dynasties of 

great mothers.

Carpa has been working with Genetic Assessment for Expected Progeny Differences 

(EPDs) for more than 20 years, first by Nelore Brasil, a program of the National 

Association of Breeders and Researchers (ANCP) and later by the Zebu Breeds Genetic 

Improvement Program (PMGZ). from ABCZ.

At Cibrapa Farm, in Barra do Garças (MT), the PO center works with 1,000 matrices 

and 600 IVF recipients, a technique in which the brand is a precursor in the country. 

The entire commercial herd is 100% Nelore.  The selection looks for productive, high 

performance breeding animals, without losing the racial characteristics.

At Fazendinha Farm, in Serrana (SP), Carpa works with 40 donors selected mainly 

for the quality of their production, besides the animals which are highlights of their 

generation that participate in performance tests and judging on the heaviest grounds 

in the country.

Carpa has commercialized around 400 bulls/year. Bulls are only marketed at about 

three years of age, when they have already worked in a breeding season and left their 

genetic contribution in the commercial herd of Mato Grosso. “It’s a way of testing 

them and providing quality assurance to our customers. In fact, Carpa is the biggest 

customer of itself”, reinforces Luís Otávio Pereira Lima, livestock manager from 

Fazendinha Farm.

Lima also emphasizes the importance of both things walking together. “We seek 

morphological and zootechnical balance. This cannot be given only by EPDs. The 

good example we can provide is Volverine IVF Carpa, Gold Medal in the 2014/2015 

ACNB Ranking, in the Adult Male category and at the same time TOP 1%”, he explains.

All of that, combined with the efficient and passionate work of a team of 

technicians and employees, has ensured a constant evolution in the quality of 

the herd, always selected with an emphasis on the trinity of: breed, weight and 

precocity and anchored by a rigorous sanitary control. This work has earned many 

victories on the exhibition grounds.

From 1985 onwards, with the integration of the Carpa - 100% Nelore Calf 

Selection Program, a valuable load of data and information came from the 

feedback from the production process of beef cattle, which increased even 

more the confidence in CARPA’s philosophy: to select with one eye on the scale 

and another on the award.

UN OJO EN LA BALANZA,

OTRO EN LA PISTA
ONE EYE ON THE SCALE,

ANOTHER ON THE AWARD

24 25



26 27

FILOSOFIA / FILOSOFÍA  /  PHILOSOPHY

C A P Í T U L O I

S
E

L
E

C
IO

N
A

R
C

O
M

U
M

O
L

H
O

N
A

B
A

L
A

N
Ç

A
E

O
U

T
R

O
N

A
P

IS
T

A
. Desde que começou, em 1971, nosso

rebanho foi pautado pelo constante

trabalho de melhoramento genético. Ao

longo do tempo, fomos exigindo cada vez

mais performance de nossos ventres. E

eles sempre responderam com mais

qualidade, chegando a formar, inclusive,

dinastias de grandes mães.

Sempre selecionamos o nosso rebanho de

julgamento acreditando muito no potencial

da Raça Nelore e acreditando sempre no

uso das mais modernas tecnologias

disponíveis no mercado. Assim sendo,

ainda em 1971, iniciamos o uso da

inseminação artificial; em 1982, realizamos

o primeiro trabalho de TE feito no Brasil;

fomos os pioneiros no uso de melhoramento

genético e da Fertilização In Vitro.

Tudo isto, aliado ao trabalho eficiente e

apaixonado de uma equipe de técnicos e

funcionários é que garantiu uma constante

evolução na qualidade de nosso rebanho,

selecionando sempre com ênfase no

trinômio raça, peso e precocidade e

ancorado num rigoroso controle sanitário.

E este trabalho conquistou muitas vitórias

nas pistas de exposições.

A partir de 1985, com a integração do

Programa de Seleção do Novilho Precoce

Carpa – 100% Nelore, passamos a

receber uma carga preciosa de dados e

informações vindas do feedback do

processo de produção de animais para

corte, o que fez aumentar ainda mais a

confiança na filosofia da CARPA:

selecionar com um olho na balança e

outro nas pistas de julgamento.”

Hebraíca e Pacar Cinderela, Hebraíca, Pacar e Radícula

Hebraíca

Campeão TE da Fazendinha

Docente

Fano da Fazendinha

Cabide

Levante

Ghodar da Fazendinha

3
Carpa

Ano
s
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Sempre selecionamos o nosso rebanho de

julgamento acreditando muito no potencial

da Raça Nelore e acreditando sempre no

uso das mais modernas tecnologias

disponíveis no mercado. Assim sendo,

ainda em 1971, iniciamos o uso da

inseminação artificial; em 1982, realizamos

o primeiro trabalho de TE feito no Brasil;

fomos os pioneiros no uso de melhoramento

genético e da Fertilização In Vitro.

Tudo isto, aliado ao trabalho eficiente e

apaixonado de uma equipe de técnicos e

funcionários é que garantiu uma constante

evolução na qualidade de nosso rebanho,

selecionando sempre com ênfase no

trinômio raça, peso e precocidade e

ancorado num rigoroso controle sanitário.

E este trabalho conquistou muitas vitórias

nas pistas de exposições.

A partir de 1985, com a integração do

Programa de Seleção do Novilho Precoce

Carpa – 100% Nelore, passamos a

receber uma carga preciosa de dados e

informações vindas do feedback do

processo de produção de animais para

corte, o que fez aumentar ainda mais a

confiança na filosofia da CARPA:

selecionar com um olho na balança e

outro nas pistas de julgamento.”

Hebraíca e Pacar Cinderela, Hebraíca, Pacar e Radícula

Hebraíca

Campeão TE da Fazendinha

Docente

Fano da Fazendinha

Cabide

Levante

Ghodar da Fazendinha
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. Desde que começou, em 1971, nosso

rebanho foi pautado pelo constante

trabalho de melhoramento genético. Ao

longo do tempo, fomos exigindo cada vez

mais performance de nossos ventres. E

eles sempre responderam com mais

qualidade, chegando a formar, inclusive,

dinastias de grandes mães.

Sempre selecionamos o nosso rebanho de

julgamento acreditando muito no potencial

da Raça Nelore e acreditando sempre no

uso das mais modernas tecnologias

disponíveis no mercado. Assim sendo,

ainda em 1971, iniciamos o uso da

inseminação artificial; em 1982, realizamos

o primeiro trabalho de TE feito no Brasil;

fomos os pioneiros no uso de melhoramento

genético e da Fertilização In Vitro.

Tudo isto, aliado ao trabalho eficiente e

apaixonado de uma equipe de técnicos e

funcionários é que garantiu uma constante

evolução na qualidade de nosso rebanho,

selecionando sempre com ênfase no

trinômio raça, peso e precocidade e

ancorado num rigoroso controle sanitário.

E este trabalho conquistou muitas vitórias

nas pistas de exposições.

A partir de 1985, com a integração do

Programa de Seleção do Novilho Precoce

Carpa – 100% Nelore, passamos a

receber uma carga preciosa de dados e

informações vindas do feedback do

processo de produção de animais para

corte, o que fez aumentar ainda mais a

confiança na filosofia da CARPA:

selecionar com um olho na balança e

outro nas pistas de julgamento.”

Hebraíca e Pacar Cinderela, Hebraíca, Pacar e Radícula

Hebraíca

Campeão TE da Fazendinha

Docente

Fano da Fazendinha

Cabide

Levante

Ghodar da Fazendinha
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Carpa
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Docente

Volverine FIV Carpa

Hebraica

Campeão TE da Fazendinha

Lufo TE da Carpa

Hebraica e Pacar

Fano TE da Fazendinha

Godhar da Fazendinha
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ABATES TÉCNICOS
SÃO FERRAMENTAS
DE INTEGRAÇÃO
Tempo é dinheiro! Esta expressão aplicada à pecuária de corte 
significa diminuir o ciclo de produção na busca de melhores níveis de 
produtividade como único caminho para vencer a competição cada 
vez maior do mundo globalizado. A Carpa trabalha há cinco décadas 
com esta filosofia e, a partir daí, oferece aos seus clientes uma solução 
simples, rentável e moderna. Os excelentes resultados alcançados nos 
quatro abates técnicos relizados pela Carpa (1995, 1996, 1997 e 2015), 
já conhecidos da grande maioria dos pecuaristas brasileiros, provam 
que a seleção da raça Nelore, monitorada pelo que há de mais moderno 
em termos de tecnologia disponível no mercado, propicia o máximo de 
lucratividade com o mínimo de dependência.

Carpa, precursora 
dos abates técnicos: 
ferramentas de
seleção integrada.

Carpa,  precursora de 
los beneficios técnicos: 
herramientas de 
selección integrada.

Carpa, precursor to 
technical slaughters: 
integrated selection 
tools.

A Carpa foi precursora nos abates técnicos em larga escala que comprovam 
a eficiência da raça Nelore na produção de carne de qualidade, dando uma 

contribuição decisiva para a auto-afirmação da raça. Por outro lado, a utilizacão 
constante do Programa da ANCP/USP e do PMGZ, Programa de Melhoramento 
Genético de Zebuínos da ABCZ, propiciaram resultados surpreendentes na 
ponta final do processo, fornecendo dados consistentes para o avanço contínuo 
da seleção. Este trabalho permite afirmar que a seleção bem orientada da raça 
Nelore traz resultados a curto prazo e deixa a certeza que a sua manutenção e 
aperfeiçoamento trará frutos ainda maiores e melhores no futuro, garantindo 
aos pecuaristas brasileiros um caminho simples e tranquilo na produção de 
carne tenra, saborosa, com baixo teor de gordura e a baixos custos, como é 
característica da raça Nelore.

O CICLO DE PRODUÇÃO DE CARNE

Convencida de que o ciclo de produção da carne não pode passar de 2 anos, a 
Carpa adotou tecnologias modernas e investiu em pesquisas que lhe permitiram 
atingir e manter este patamar alto de produtividade.

Desta forma, o trabalho, hoje realizado, procura agir seletivamente em várias 
frentes ao mesmo tempo, buscando uma riqueza de resultados muito favorável, 
em termos de custo e de desfrute do rebanho. Ao tempo em que se aumentam 
os índices do rebanho seletivo, apertando os números de fertilidade, peso à 
desmama, qualidade de carcaça, testes de libido e medidas de circunferência 
escrotal melhora-se, também, a qualidade do rebanho comercial, através dos 
tourinhos melhoradores, renovados ano a ano e da reposição constante das 
fêmeas, sistematicamente selecionadas.

Ano de 2015: Eduardo Biagi, Marcão, gerente da Fazenda Cibrapa e os três grandes profissionais do 
agro, responsáveis pelo abate técnico realizado há 20 anos na Fazenda Cibrapa, em Barra do Garças 
(MT): Alexandre Jacewicz, José Barbosa dos Anjos e Antônio Sérgio Marques Teles Lobo.

Año 2015: Eduardo Biagi, Marcão, gerente de la Hacienda Cibrapa y los tres grandes profesionales del agro, responsables 

por el beneficio técnico realizado hace 20 años en la Hacienda Cibrapa, en Barra do Garças (MT): Alexandre Jacewicz, José 

Barbosa dos Anjos y Antônio Sérgio Marques Teles Lobo.

2015: Eduardo Biagi, Marcão, manager of Cibrapa Farm and the three big agricultural professionals responsible for the 

technical slaughter that took place 20 years ago at Cibrapa Farm, Barra do Garças (MT): Alexandre Jacewicz, José Barbosa 

dos Anjos and Antônio Sérgio Marques Teles Lobo.
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BENEFICIOS TÉCNICOS
SON HERRAMIENTAS
DE INTEGRACIÓN

TECHNICAL SLAUGHTERS 
ARE INTEGRATION
TOOLS

¡Tiempo es dinero! Esta expresión aplicada al ganado de corte significa 
disminuir el ciclo de producción en la búsqueda de mejores niveles de 
productividad como único camino para vencer la cada vez más grande 
competencia del mundo globalizado. Carpa trabaja hace cinco décadas 
con esta filosofía y, desde allí, ofrece a sus clientes una solución simple, 
rentable y moderna. Los excelentes resultados obtenidos en los cuatro 
beneficios técnicos realizados por Carpa (1995, 1996, 1997 y 2015), 
conocidos por la gran mayoría de ganaderos brasileños, prueban que 
la selección de la raza Nelore, monitoreada por lo que existe de más 
moderno en términos de tecnología disponible en el mercado, propicia 
el lucro máximo con la mínima dependencia.

Time is money! This expression when applied to beef cattle means 
decreasing the production cycle in search of better levels of productivity 
as the only way to win the ever-increasing competition of the globalized 
world. Carpa has been working with this philosophy for the past five 
decades and offers a simple, cost-effective and modern solution to its 
customers. The excellent results achieved in the four technical slaughters 
carried out by Carpa (1995, 1996, 1997 and 2015), already known by the 
great majority of Brazilian cattle breeders, prove that the selection of 
Nelore breed, monitored by the most modern technology in the market, 
provides maximum profitability with minimal dependence.

Carpa fue precursora en los beneficios técnicos en gran escala que 
comprueban la eficiencia de la raza Nelore en producción de carne de 

calidad, ofreciendo una contribución decisiva para la autoafirmación de la raza. 
Por otro lado, la constante utilización del Programa de la ANCP/USP y  de PMGZ, 
Programa de Mejoramiento Genético de Cebuinos de la ABCZ, favorecieron 
resultados sorprendentes en el tramo final del proceso, suministrando datos 
consistentes para el avance continuo de la selección. Este trabajo permite 
afirmar que la selección bien orientada de la raza Nelore trae resultados a corto 
plazo y deja la seguridad de que su mantenimiento y perfeccionamiento dará 
frutos aún mayores y mejores a futuro, garantizando a los ganaderos brasileños 
un camino simple y tranquilo en la producción de carne tierna, sabrosa, con 
bajo tenor de grasa y a costos bajos, como es característica de la raza Nelore.

EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE CARNE

Convencida de que el ciclo de producción de la carne no pode pasar de los 2 
años, Carpa adoptó tecnologías modernas e invirtió en investigaciones que le 
permitieron alcanzar y mantener este alto nivel de productividad.

De esta forma, el trabajo hoy realizado, procura actuar selectivamente en varios 
frentes al mismo tiempo, buscando una riqueza de resultados muy favorable en 
términos de costo y de disfrute del rebaño. En tiempos en los que se aumentan 
los índices del rebaño selectivo, ajustando los números de fertilidad, peso 
a destete, calidad de canal, pruebas de libido y medidas de circunferencia 
escrotal se mejora también la calidad del rebaño comercial, a través de los 
toritos mejoradores, renovados año a año, y de la reposición constante de las 
hembras, sistemáticamente seleccionadas.

Carpa was a forerunner in large-scale technical slaughters proving the 
efficiency of the Nelore breed in producing quality meat, making 

a decisive contribution to breed self-assertion. On the other hand, the 
constant use of the ANCP/USP Program and the PMGZ, the Zebu Breeds 
Genetic Improvement Program from ABCZ, had surprising results at the 
end of the process, providing consistent data for the continuous selection 
advancement. This work allows us to affirm that the well-targeted 
selection of Nelore breed brings short-term results and makes sure that its 
maintenance and improvement will bring even greater and better results 
in the future, assuring Brazilian cattle breeders a simple and quiet way of 
producing tender, tasty, low-fat and low-cost meat, as it is characteristic of 
the Nelore breed.

THE MEAT PRODUCTION CYCLE

Convinced that the meat production cycle cannot exceed 2 years, Carpa has 
adopted modern technologies and invested in research that allowed it to 
reach and maintain this high level of productivity.

In this way, the work performed today seeks to act selectively on several 
fronts at the same time, seeking a wealth of results which are very favorable 
in terms of cost and enjoyment of the herd. At the same time as the indexes 
of the selective herd are increased, tightening the numbers of fertility, 
weaning weight, carcass quality, libido tests and measures of scrotal 
circumference also improve the quality of the commercial herd by improved 
young bulls, renewed year by year and by constant replacement of females, 
systematically selected.
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ABATE TÉCNICO 1995 | BENEFICIO TÉCNICO 1995  /  TECHNICAL SLAUGHTER 1995

Primeiro abate técnico realizado no Brasil com 1.280 novilhos 
Nelore abatidos e 94% classificados como cota Hilton.

Primer beneficio técnico realizado en Brasil con 1,280 novillos Nelore beneficiados 
y 94% clasificados como cuota Hilton.

First technical slaughter performed in Brazil, with 1,280 Nelore calves slaughtered 
and 94% classified as Hilton quota.

Terceiro abate técnico viabilizando a terminação
de Nelore Super Precoce.

Tercer beneficio técnico viabilizando el término de Nelore Súper Precoz.

Third technical slaughter which enabled the termination of Nelore Super Early.

Segundo abate técnico comparando machos
inteiros e machos castrados.

Segundo beneficio técnico comparando machos enteros y machos castrados.

Second technical slaughter comparing whole males and castrated males.

Quarto abate técnico: 100 % dos bezerros obtiveram o melhor 
tipo do Sistema Nacional de Tipificação de Carcaças, o Tipo B.

Cuarto beneficio técnico: 100% de becerros obtuvieron el mejor tipo del Sistema 
Nacional de Tipificación de Canales, o Tipo B.

Fourth technical slaughter: 100% of the calves obtained the best type of the 
National Carcass Typing System, Type B.

ABATE TÉCNICO 1997 | BENEFICIO TÉCNICO 1997  /  TECHNICAL SLAUGHTER 1997

ABATE TÉCNICO 1996 | BENEFICIO TÉCNICO 1996  /  TECHNICAL SLAUGHTER 1996

ABATE TÉCNICO 2015 | BENEFICIO TÉCNICO 2015  /  TECHNICAL SLAUGHTER 2015
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PROGRAMA INTEGRADO 
DE SELEÇÃO

NOVILHO CARPA 
100% NELORE
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A Carpa é considerada uma das melhores seleções da raça Nelore 

do Brasil, especialmente quando o assunto é novilho precoce. 

A empresa ganhou notoriedade pela seleção integrada, tanto na 

área de elite passando pela cria e engorda de seus animais cara 

limpa. Tem um rebanho de mais de 30 mil cabeças em Barra do 

Garças (MT).

FUNCIONALIDADE INTEGRADA

Todos os touros produzidos pela Carpa são testados no rebanho 

comercial,  são colocados à venda após criteriosa avaliação 

dos aspectos de funcionalidade: aprumos corretos, testículos 

funcionais e fertilidade comprovada por exame andrológico, além 

de avaliação genética positiva. Em média os touros são aprovados 

em exames andrológicos aos 20 meses - isso é precocidade. O 

histórico de descarte em andrológico não ultrapassa 5% dos 

touros jovens - isso é seleção. Nos exames realizados anualmente 

nos touros adultos do rebanho, apenas 5% são descartados - isso 

é longevidade reprodutiva.

RECRIA E REPRODUÇÃO

O confinamento de capacidade estática para 5,2 mil cabeças foi 

construído em 1993 para aumentar a produtividade da fazenda, 

reduzindo a demanda de pasto. “Durante muito tempo nos auxilia”, 

diz Marcos Junqueira Cardoso, administrador da Fazenda Cibrapa, em 

Barra do Garças, MT. Foi construído para o abate de animais precoces e 

superprecoces, no passado. Atualmente a Carpa parou de fazer engorda 

dos machos, comercializa os bezerros em leilões.

O foco do confinamento atual é o preparo de animais para os leilões e 

a suplementação das fêmeas, no período mais critico da estação seca, 

trazendo melhores índices reprodutivos.

Marcos Junqueira Cardoso, administrador da Fazenda Cibrapa

Marcos Junqueira Cardoso, administrador da Fazenda Cibrapa

Marcos Junqueira Cardoso, administrador da Fazenda Cibrapa
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O modelo de Integração Lavoura/Pecuária utilizado na Carpa melhorou 

em muito os números de todas as categorias, mas em especial das 

novilhas. Entre as primíparas, um dos grandes gargalos do sistema, 

houve uma melhora significante. As primíparas também recebem um 

suporte e ficam nas melhores áreas fixas de pasto. Só há descarte quando 

criaram mal seu bezerro. A taxa de reposição é de 28%. A Carpa não 

vende fêmeas antes de darem a primeira cria. Entre as multíparas, 100% 

das vazias são descartadas.
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Carpa es considerada una de las mejores selecciones de la raza Nelore 
de Brasil, especialmente cuando el tema se refiere al novillo precoz. La 
empresa ganó notoriedad por la selección integrada, tanto en el área de 
élite pasando por la crianza y engorde de sus animales “cara limpia” (PO). 
Posee un rebaño de más de 30 mil cabezas en Barra do Garças (MT).

FUNCIONALIDAD INTEGRADA

Todos los toros producidos por Carpa son probados en rebaño comercial, 
son colocados a la venta luego de una evaluación criteriosa de los 
aspectos de funcionalidad: aplomos correctos, testículos funcionales y 
fertilidad comprobada por examen andrológico, además de evaluación 
genética positiva. En promedio los toros son aprobados en exámenes 
andrológicos a los 20 meses - eso es precocidad. El histórico de descarte 
en andrológico no sobrepasa el 5% de los toros jóvenes - eso es selección. 
En los exámenes realizados anualmente en toros adultos del rebaño, 
apenas 5% son descartados - eso es longevidad reproductiva.

CRIANZA Y REPRODUCCIÓN 

El confinamiento de capacidad estática para 5,2 mil cabezas fue 
construido en 1993 para aumentar la productividad de la Hacienda, 
reduciendo la demanda de pasto. “Durante mucho tiempo nos auxilia”, 
dice Marcos Junqueira Cardoso, administrador de la Hacienda Cibrapa, 
en Barra do Garças, MT. Fue construido para el beneficio de animales 
precoces y súper precoces, en el pasado. Actualmente Carpa dejó de 
realizar el engorde de machos, comercializa los becerros en subastas.

El propósito del confinamiento actual es el preparo de animales para las 
subastas y la suplementación de las hembras, en el período más crítico 
de la estación seca, representando mejores índices reproductivos.

El modelo de Integración Labranza/Ganadería utilizado en Carpa 
mejoró mucho los números de todas las categorías, especialmente 
de las novillas. Entre las primíparas, uno de los grandes problemas del 
sistema, hubo una significante mejora. Las primíparas reciben también 
un soporte y permanecen en las mejores áreas fijas de pasto. Solo existe 
descarte cuando crearon mal a sus becerros. La tasa de reposición es de 
28%. Carpa no vende hembras antes de que tengan su primera cría. Entre 
las multíparas, 100% de las vacías son descartadas.

Carpa is considered one of the best selections of the Nelore breed 
in Brazil, especially when it comes to early calf. The company 

gained notoriety by the integrated selection, both in the elite area 
passing by the breeding and fattening of their animals. It has a herd 
of more than 30 thousand heads in Barra do Garças (MT).

INTEGRATED FUNCTIONALITY

All bulls produced by Carpa are tested in the commercial herd and are 
offered for sale after careful evaluation of the aspects of functionality: 
correct poise, functional testicles and fertility proven by andrological 
examination, as well as positive genetic evaluation. On average, bulls 
are approved for andrological examinations at 20 months of age - this 
is precocity. The andrological discharge history does not exceed 5% of 
young bulls - this is selection. In annual tests performed on adult bulls 
in the herd, only 5% are discarded - that is reproductive longevity.

RECREATION AND REPRODUCTION

The static capacity confinement for 5,200 heads was built in 1993 
to increase the farm productivity, reducing pasture demand. “It has 
helped us for a long time”, observes Marcos Junqueira Cardoso, 
administrator of Cibrapa Farm, in Barra do Garças, MT. It was built for 
the slaughter of early and super-early animals in the past. Currently, 
Carpa has stopped fattening males, selling the calves at auctions.

The focus of the current confinement is the preparation of animals 
for the auctions and the supplementation of the females, in the most 
critical period of the dry season, bringing better reproductive indexes.

The model of Crop/Livestock integration used at Carpa has greatly 
improved the numbers of all categories, but especially of heifers. 
Among the primiparous, one of the great bottlenecks of the 
system, there was a significant improvement. The primiparous 
also receive support and stay in the best fixed areas of pasture. 
Discarding takes place only when the calf has been poorly bred. 
The replacement rate is 28%. Carpa does not sell females before 
they have given their first baby. Among the multiparous, 100% of 
the empty ones are discarded.

PROGRAMA INTEGRADO DE SELECCIÓN

NOVILLO CARPA 100% NELORE
100% NELORE INTEGRATED

CALF SELECTION PROGRAM
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MEGA CARPA,
UM NOVO CONCEITO
DE COMERCIALIZAÇÃO 
ANUAL DE BEZERROS

A Carpa é inovadora em tudo que faz. E mais uma vez 

inova mudando sua pecuária, deixando de fazer o ciclo 

completo e focando seu negócio na produção de bezerros de 

corte de alta qualidade genética, 100% Nelore. Em setembro 

de 2015, em mais um lance inovador, realizou na Fazenda 

Cibrapa em Barra do Garças (MT), o seu Primeiro Leilão neste 

novo conceito, o Mega Carpa, vendendo toda a sua produção 

anual de bezerros num horário para lá de inovador, das dez 

da manhã ao meio dia. Resultado: não deu pra quem quis. 

Os 2.973 bezerros ofertados tiveram extraordinária liquidez e 

preços super valorizados, mostrando uma tendência: a de que 

investir em genética de qualidade dá retorno garantido. Como 

mostrou, aliás, o estudo feito pela ABCZ em parceria com o 

CEPEA, USP. Segundo os especialistas, investir em genética de 

ponta é o caminho mais rápido e eficiente que o produtor tem 

para lucrar mais.

Compradores como Kiko Quagliatto, Paulo Abreu e Wellington 

Zucatto, três dos maiores pecuaristas do Brasil, atestam a 

força e o vigor dos bezerros ofertados por este novo conceito. 

“Comprei em 2015 e tive excelentes resultados”, confirma Kiko.

“O Mega Carpa é sucesso porque o criador que comprou bezerros está 

obtendo resultados surpreendentes em seu rebanho e, agora, retorna 

para comprar mais. Isso é o reconhecimento aos nossos quase 50 anos 

de seleção com foco no conceito 100% Nelore. Só temos a agradecer 

pela confiança e vamos seguir investindo sempre, com força na raça, 

que é o resumo da pecuária brasileira”, afirma Eduardo Biagi.
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Carpa es innovadora en todo lo que hace. Una vez más innova 
cambiando su ganadería, dejando de hacer el ciclo completo 

y enfocando su negocio en la producción de becerros de corte 
de alta calidad genética, 100% Nelore. En septiembre de 2015, en 
más un lance innovador, realizó en la Hacienda Cibrapa en Barra 
do Garças (MT), su Primera Subasta bajo este nuevo concepto, la 
Mega Carpa, vendiendo toda su producción anual de becerros 
en un horario más que innovador, de diez de la mañana hasta 
el mediodía. Resultado: no alcanzó para el que quería. Los 2,973 
becerros ofertados tuvieron una liquidez extraordinaria y precios 
súper valorizados, mostrando una tendencia: la de que invertir 
en genética de calidad significa un retorno garantizado. Como 
demostró además, el estudio hecho por la ABCZ en conjunto con 
CEPEA, USP. Según los especialistas, invertir en genética de punta 
es el camino más rápido y eficiente que tiene el productor para 
lucrar más.

Compradores como Kiko Quagliatto, Paulo Abreu y Wellington 
Zucatto, tres de los mayores ganaderos de Brasil, certifican la 
fuerza y vigor de los becerros ofertados por este nuevo concepto. 
“Compré en el 2015 y tuve excelentes resultados”, confirma Kiko.

“La Mega Carpa es un éxito porque el criador que compró becerros 
está obteniendo resultados sorprendentes en su rebaño y ahora 
vuelve para comprar más. Ese es el reconocimiento a nuestros 
casi 50 años de selección con enfoque en el concepto 100% 
Nelore. Solo agradecemos por la confianza y continuaremos 
invirtiendo siempre con fuerza en la raza, que es el resumen de la 
ganadería brasileña”, afirma Eduardo Biagi.

Carpa is innovative in everything it does. And once again 
it innovates by changing its livestock, not completing 

the cycle and focusing its business on the production of high 
genetic quality calves, 100% Nelore. In September 2015, in 
another innovative effort, Carpa held at Cibrapa Farm in Barra 
do Garças (MT), its First Auction in this new concept, Mega 
Carpa, selling all its annual production of calves in a period 
of time beyond innovative: from ten in the morning to noon. 
The outcome: it was not enough. The 2,973 calves offered 
had extraordinary liquidity at high prices, showing a trend: 
investing in quality genetics ensures financial feedback. As 
shown, in fact, by the study conducted by ABCZ in partnership 
with CEPEA, USP. According to experts, investing in cutting-
edge genetics is the fastest and most efficient way for the 
farmer to profit more.

Buyers like Kiko Quagliatto, Paulo Abreu and Wellington 
Zucatto, three of Brazil’s largest cattle breeders, attest to 
the strength and vigor of the calves offered by this new 
concept. “I bought it in 2015 and I had excellent results”, 
Kiko confirms.

“Mega Carpa is successful because the breeder who bought 
calves is getting amazing results in his herd and now returns 
to buy more. This means acknowledgment for our almost 
50 years of selection focused on the 100% Nelore concept. 
We have a lot to thank for the trust and we will continue by 
always investing, with strength in the breed, which is what the 
Brazilian livestock is all about”, states Eduardo Biagi.

MEGA CARPA,
UN NUEVO CONCEPTO 
DE COMERCIALIZACIÓN 
ANUAL DE BECERROS

MEGA CARPA,
A NEW CONCEPT
OF CALF ANNUAL
MARKETING
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AGRICULTURA
A SERVIÇO
DA PRODUÇÃO
DE CARNE
Integração Lavoura e Pecuária (ILP) é 
ferramenta para garantir alta produção 
animal dos bovinos Carpa Serrana

Para técnicos, pesquisadores, empresários de vários setores e 

importadores, a criatividade do produtor rural brasileiro é indiscutível. 

São muitas as contribuições nas últimas décadas, às vezes provenientes 

de tecnologias conquistadas fora e dentro do País, mas adaptadas aos 

vários ambientes dos trópicos pelos nossos homens da terra. Uma dessas 

iniciativas diz respeito a um modelo singular de Integração Lavoura e 

Pecuária (ILP), no Cerrado brasileiro. O sistema está em uso na Fazenda 

Cibrapa, situada em Barra do Garças (MT). No lugar da tradicional 

implantação de lavoura – preparação de solo para cultivo de duas ou três 

safras e posterior entrada de pasto – a propriedade adota uma espécie de 

consórcio entre soja e brachiaria em áreas fixas. Os primeiros resultados 

são animadores não só na balança, mas também nos índices reprodutivos; 

de modo que a expansão do projeto está garantida. Quem conta é o 

gerente de pecuária da Cibrapa, Marcos Junqueira Cardoso. “Iniciamos a 

integração pela necessidade de reformar de maneira mais efetiva nossas 

pastagens. Para ter uma ideia sempre fizemos reforma direta. Tirávamos o 

pasto, fazíamos toda a preparação, correção com fósforo, calcário e tudo 

de direito, para depois plantarmos as sementes do novo pasto. Essas áreas 

eram trabalhadas por até 12 anos. No entanto, com o tempo o rendimento 

foi caindo, até chegar aos quatro ou cinco anos, inviabilizando a prática”, 

lembra Cardoso. Diante deste cenário, em 2008 decidiram entrar com a 

soja para promover as reformas, já que a presença desta cultura devolvia 

características importantes ao solo – em termos de nutrientes  perdidos 

com a degradação dos solos.

No verão sempre há o plantio de soja, disponibilizando capim no inverno 

para trabalhar o rebanho. Quando a soja começa a “alourar” – uma 

expressão gaúcha para o momento em que ela começa a amarelar – no 

mês de fevereiro (com um plantio iniciado em novembro), um avião lança 

as sementes de pasto sobre a lavoura de soja. “Elas germinam, brotam, mas 

não desenvolvem porque estão abafadas, sem a luminosidade necessária”, 

relata Cardoso. É necessário explicar que a região leste do Mato Grosso 

não trabalha com soja precoce, mas com as variedades de ciclo médio 

para longo. Quando é realizada a colheita da oleaginosa, em meados de 

março e abril, a máquina vem, faz o serviço, mas acaba cortando também 

o capim. Com a lavoura colhida, ele passa a receber luz direta e “explode” 

em vigor. “Vem com uma força monstro”, afirma o gerente. O material 

orgânico deixado sobre o solo colabora muito para a pastagem que se 

forma. Entre o final do mês de maio, início de junho, a área fica pronta 

para receber o gado que permanece ali até final de agosto ou começo de 

ILP CARPA / ILP CARPA - INTEGRACIÓN LABRANZA/GANADERÍA
/ ALI CARPA - AGRICULTURE/LIVESTOCK INTEGRATION
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setembro, dependendo do início das chuvas. O começo do período das 

águas marca o tempo de preparar nova lavoura. Retiram-se os animais, 

espera-se a rebrota do capim, realiza-se o dessecamento e faz-se, 

por fim, o plantio direto da soja. No Vale do Araguaia não é possível 

fazer safrinha de grãos, pois não há chuva. Mas com a integração, a 

Cibrapa acabou instituindo a safrinha de carne. Essas áreas, no entanto, 

só engordam fêmeas de descarte e, assim mesmo, quando sobra, 

pois o foco é trabalhar os bezerros desmamados, exatamente uma 

categoria animal que oferece uma fartura naquele momento. O teor 

de proteína do capim é de 14%, considerado altíssimo para a região. O 

desmame acontece entre maio e julho. Os bezerros chegam de todos 

os retiros, de pastagens que estão muito distantes da condição que 

irão encontrar. A partir dali, como já não chove, os animais ganham 

mais peso se forem apartados de suas mães. Além disso, recebem uma 

mineralização proteinada (reduzida em farelo de soja) e energética 

(com milho) como suplemento. Quando chegam as águas e eles 

precisam sair para a entrada da soja, Cardoso usa o confinamento para 

aliviar a fazenda. As crias passam a receber uma espécie de “silagem 

corrigida”, que nada mais é que silagem de capim Mombaça, com um 

pouco de ureia e alguma coisa modesta de concentrado. Dessa forma, 

não se perde o que se ganhou na seca até que as chuvas façam seu 

trabalho de recuperação das pastagens fixas. Com os investimentos 

em solo, a cada ano a produtividade da lavoura aumenta, assim como 

a do capim. 

Marcos Junqueira Cardoso: ponto de corte ideal do capim.

Marcos Junqueira Cardoso: punto de corte ideal del pasto.

Marcos Junqueira Cardoso: ideal cutting point of the grass.
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Para técnicos, investigadores, empresarios de varios sectores e 
importadores, la creatividad del productor rural brasileño es 

indiscutible. Son muchas las contribuciones en las últimas décadas, 
a veces provenientes de tecnologías conquistadas dentro y fuera 
del país, pero adaptadas a los diversos ambientes de los trópicos 
por nuestros hombres de la tierra. Una de esas iniciativas se refiere 
a un modelo singular de Integración Labranza y Ganadería (ILP), en 
el Cerrado brasileño. El sistema está siendo usado en la Hacienda 
Cibrapa, ubicada en Barra do Garças (MT). En vez de la tradicional 
implantación de labranza – preparación de suelo para cultivo de 
dos o tres zafras, y posterior entrada de pasto – la propiedad adopta 
una especie de consorcio entre soya y brachiaria en áreas fijas. Los 
primeros resultados son animadores no solo en la balanza, pero 
además en los índices reproductivos; de modo que la expansión 
del proyecto está garantizada. Quien lo cuenta es el gerente de 
ganadería de Cibrapa, Marcos Junqueira Cardoso. “Iniciamos la 
integración por la necesidad de reformar de modo más efectivo 
nuestros pastos. Para tener una idea, hicimos una reforma directa. 
Sacábamos el pasto, hacíamos toda la preparación, corrección con 
fósforo, calcáreo y todo lo que corresponde, para después plantar 
las semillas del nuevo pasto. Esas áreas eran trabajadas por hasta 12 
años. Sin embargo, con el tiempo el rendimiento fue cayendo, hasta 
llegar a los cuatro o cinco años, inviabilizando la práctica”, recuerda 
Cardoso. Frente a este escenario, en el 2008 decidieron entrar con 
soya para promover las reformas, pues la presencia de esta cultura 
devolvía características importantes al suelo – en términos de 
nutrientes perdidos con la degradación de los suelos.

En verano está siempre la plantación de soya, disponiendo de 
pasto en invierno para trabajar el rebaño. Cuando la soya empieza 
a “amarillearse” – una expresión gaucha para o momento en que 
empieza a ponerse amarilla – en el mes de febrero (con una plantación 
iniciada en noviembre), un avión lanza las semillas de pasto sobre la 
labranza de soya. “Ellas germinan, brotan, pero no desarrollan porque 
están sofocadas, sin la luminosidad necesaria”, relata Cardoso. Es 
necesario explicar que la región este de Mato Grosso no trabaja con 
soya precoz, mas con variedades de ciclo mediano a largo. Cuando 
se realizada la cosecha de la oleaginosa, a mediados de marzo y abril, 
la máquina viene, hace el trabajo, pero termina cortando también 
el pasto. Con la siembra cosechada, el pasto empieza a recibir luz 
directa y “explota” en vigor. “Viene con una fuerza monstruosa”, 
afirma el gerente. El material orgánico dejado sobre el suelo colabora 
mucho para que se forme el pasto. Entre el fin de mes de mayo, inicio 
de junio, el área queda lista para recibir al ganado que permanece 
allí hasta fin de agosto o inicio de septiembre, dependiendo del 
inicio de lluvias. El inicio del periodo de aguas marca el tiempo 
de preparar la nueva siembre. Se retiran los animales, se espera el 
rebrote del pasto, se realiza el desecamiento y se hace finalmente 
la plantación directa de soya. En el Valle de Araguaia no es posible 
hacer cosecha de granos, pues no llueve. Pero con la integración, 
Cibrapa instituyó la cosecha de carne. Esas áreas, sin embargo, solo 
se engordan hembras de descarte y, aun así, cuando sobra, pues el 
objetivo es trabajar becerros destetados, exactamente una categoría 
animal que ofrece una abundancia en ese momento. La proporción 
de proteína del pasto es de 14%, considerado altísimo para la región. 
El destete se da entre mayo y julio. Los becerros llegan de todos 
los retiros, de pastos que están muy distantes a la condición que 
encontrarán. Desde ese momento, como ya no llueve, los animales 
ganan más peso si son separados de sus madres. Además, reciben 
una mineralización proteinada (reducida en salvado de soya), 
y energética (con maíz) como suplemento. Cuando llegan las 
aguas y necesitan salir para la entrada de la soja, Cardoso usa el 
confinamiento para aliviar a la Hacienda. Las crías pasan a recibir 
un tipo de “ensilaje corregido”, que no es más que el ensilaje de 
pasto Mombaça, con un poco de urea y una cantidad modesta 
de concentrado. De ese modo no se pierde lo que se ganó en la 
seca hasta que las lluvias hagan su trabajo de recuperación de 
los pastos perennes. Con las inversiones en suelo, cada año la 
productividad de la cosecha aumenta, así como la del pasto.

AGRICULTURA AL
SERVICIO DE LA
PRODUCCIÓN DE CARNE

ILP CARPA

Integración Labranza y Ganadería (por sus siglas en 

portugués ILP) es la herramienta para garantizar la alta 

producción animal de los bovinos Carpa Serrana

/ ILP CARPA - INTEGRACIÓN LABRANZA/GANADERÍA
/ ALI CARPA - AGRICULTURE/LIVESTOCK INTEGRATION
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For technicians, researchers, entrepreneurs of various sectors 
and importers, the creativity of the Brazilian rural producer is 
indisputable. There are many contributions in the last decades, 
sometimes coming from technologies earned abroad and within 
the country, but adapted to the various environments of the 
tropics by our men of the land. One of these initiatives concerns a 
unique model of agriculture and livestock integration (ALI) in the 
Brazilian Cerrado. The system is in use at Cibrapa farm, located 
in Barra do Garças (MT). Instead of the traditional implantation 
of agriculture - preparation of the soil for two or three harvests 
cultivation and later pasture - the property adopts a kind of 
consortium between soybean and brachiaria in fixed areas. The 
first results are encouraging not only on the scales, but also 
in reproductive indexes; so that the expansion of the project 
is guaranteed. As told by cattle manager of Cibrapa, Marcos 
Junqueira Cardoso. “We started the integration because of the 
need to renovate our pastures more effectively. We have always 
had direct renovation. We would remove the pasture, we would 
do all the preparation, correction with phosphorus, limestone 
and everything else, and then we would plant the seeds of 
the new pasture. Those areas were worked for up to 12 years. 
However, over time the yield was decreasing, until reaching four 
or five years, rendering the practice unfeasible”, recalls Cardoso. 
Given this scenario, in 2008 we decided to start using soy to 
promote the renovations, since the presence of this crop returned 
important characteristics to the soil - in terms of nutrients lost 
with the degradation of the soils.

In the summer there is always the planting of soybeans, providing 
grass in the winter to work the herd. When soybeans begin to get 
“yellowish” - a local term for the moment when it begins to get 
yellow - in February (with a plantation started in November), 
an airplane releases the grass seeds on the soybean crop. “They 
germinate, sprout, but they do not develop because they are 
muffled, without the necessary luminosity”, reports Cardoso. It 
is necessary to explain that the eastern region of Mato Grosso 
does not work with early soybeans, but with the medium to long-
cycle varieties. When the oilseed is harvested in mid-March and 
April, the machine comes, does the job, but ends up also cutting 
the grass. With the harvested crop, it receives direct light and 
“explodes” in effect. “It comes with a monstrous strength,” says 
the manager. The organic material left on the ground contributes 
greatly to the pasture that forms. Between the end of May, early 
June, the area is ready to receive the cattle that remain there until 
late August or early September, depending on the beginning of 
the rains. The beginning of the raining season marks the time to 
prepare new crops. The animals are removed, the grass is regrown, 
the desiccation is carried out and finally the soybean is planted. 
In the Vale do Araguaia region it is not possible to have small 
grain crops, because there is no rain. But with the integration, 
Cibrapa ended up instituting the meat “little crop”. These areas, 
however, only fatten discarded females, and even so only when 
there is enough space, since the focus is on working weaned 
calves, exactly an animal category that offers plenty at that time. 
The protein content of the grass is 14%, considered very high for 
the region. Weaning occurs between May and July. Calves come 
from all retreats, from pastures that are far from the condition 
they will find. From there, since it no longer rains, animals gain 
more weight if they are separated from their mothers. In addition, 
they receive protein  (reduced in soybean meal) and energetic 
(with corn) mineralization as a supplement. When the rain comes 
and they need to leave for the soybean to come in, Cardoso 
uses the confinement to relieve the farm. Young ones receive a 
kind of “corrected silage”, which is nothing more than Mombasa 
grass silage, with a little urea and some modest concentrate. This 
way, one does not lose what was gained in the drought until 
the rains do their work of recovering the fixed pastures. With 
the investments in soil, each year the productivity of the crop 
increases, as well as grass productivity.

AGRICULTURE FOR
MEAT PRODUCTION

Agriculture and Livestock Integration (ALI) is a tool 

to guarantee high animal production of the Carpa 

Serrana cattle
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Bezerros de Desmama em pastagem de braquiária 
ruziziensis depois da colheita da soja.
Becerros de Destete en pastos de Brachiaria ruziziensis después de la cosecha de soya.

Weaning calves on pasture of braquiária ruziziensis after soybean harvest.

Cultura da soja estabelecida (adulta) na área de ILP.
Cultura de la soya establecida (adulta) en el área de ILP.

Established (adult) soybean culture in the ALI area.

Rebrote da braquiária ruziziensis depois da colheita da soja; (os animais 
entram na braquiária ruziziensis 45 dias depois da colheita da soja 
e ficam em média 120 dias pastejando, depois retira-se os animais, 
desseca-se a ruziziensis e planta-se a soja na palha).
Rebrote de la Brachiaria ruziziensis después de la cosecha de soya; (los animales entran en la 
Brachiaria ruziziensis 45 días después de la cosecha de soya y permanecen un promedio de 120 días 
pastando, luego se retiran los animales, se deseca la ruziziensis y se planta la soya en la paja).

Regrowth of braquiária ruziziensis after soybean harvest; (animals enter the braquiária ruziziensis 
45 days after harvesting the soybeans and an average of 120 days grazing, then the animals are 
removed, the ruziziensis is dried and the soybean is planted in the straw).

1

3

5

Braquiária ruziziensis em consórcio com a cultura da 
soja (antes da colheita da soja).

Braquiaria ruziziensis en consorcio con la cultura de la soya (antes de la cosecha de soya).

Braquiária ruziziensis in consortium with soybean crop (before soybean harvest).

Plantio de soja em palhada de braquiária 
ruziziensis depois do pastejo do gado.

Plantación de soya en pajas de Brachiaria ruziziensis después del pasteo del ganado.

Planting of soybeans in a braquiária ruziziensis straw after cattle grazing.

Novilhas em sua primeira estação de monta aos 
24 meses na área de ILP.

Novillas en su primera estación de monta a los 24 meses en el área de ILP.

Heifers in their first mating season at 24 months in the ALI area.

4

6

2

/ ILP CARPA - INTEGRACIÓN LABRANZA/GANADERÍA
/ ALI CARPA - AGRICULTURE/LIVESTOCK INTEGRATION
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PRÊMIOS /  PREMIOS  /  AWARDS

Presidente da Nelore ACNB
Gestão 1993/1995

Presidente de Nelore ACNB
Administración 1993/1995

President of Nelore ACNB
Management 1993/1995

Presidente da ABCZ
Gestão Triênio 2010/2013

Presidente da ABCZ
Gestão Triênio 2010/2013

President of ABCZ
Triennium Management 2010/2013

Melhores da Dinheiro Rural
Categoria Gado de Produção 2014
(na foto: Luis Otávio Pereira Lima, médico veterinário da Carpa recebe o prêmio).

Mejores de Dinheiro Rural
Categoría Ganado de Producción 2014

(en la foto: Luis Otávio Pereira Lima, médico veterinario de Carpa recibe el premio).

Best of Dinheiro Rural [Rural Money]
Production Cattle Category 2014

(on image: Luis Otávio Pereira Lima, veterinarian at Carpa receives the award).

Troféu Nelore de Ouro 2014
- Categoria 60 Anos da ACNB

- Volverine FIV Carpa, Medalha de Ouro ACNB 2014/2015 na Categoria Melhor Macho.

Trofeo Nelore de Oro 2014
- Categoría 60 Años de la ACNB

- Volverine FIV Carpa, Medalla de Oro ACNB 2014/2015 en la Categoría Mejor Macho.

Golden Nelore Trophy 2014
- ACNB 60 years category

- Volverine IVF Carpa, ACNB 2014/2015 Golden Medal on Best Male Category.

O eficiente trabalho desenvolvido 
pela Carpa rendeu-lhe o Prêmio 

Melhores da Dinheiro Rural na 
categoria Gado de Produção. Outro 
importante momento foi no Nelore 
Fest 2014, conhecido como Oscar 
da Pecuária, quando a empresa 
conquistou o Troféu Nelore de Ouro, 
recebido por Eduardo Biagi, na 
Categoria 60 Anos da ACNB.

El eficiente trabajo desarrollado por Carpa 
le rindió el Premio Mejores de Dinheiro 
Rural en la categoría Ganado de Producción. 
Otro momento importante fue en el Nelore 
Fest 2014, conocido como el Oscar de la 
Ganadería, cuando la empresa conquistó el 
Trofeo Nelore de Oro, recibido por Eduardo 
Biagi, en la Categoría 60 Años de la ACNB.

The efficient work developed by Carpa has 
earned it the Best Award by Dinheiro Rural 
in the Production Cattle category. Another 
important moment was at the Nelore Fest 
2014, known as the Livestock Oscar Awards, 
when the company won the Golden Nelore 
Trophy, received by Eduardo Biagi, in the 60 
Years of ACNB Category.

RECONHECIMENTO RECONOCIMIENTO
ACKNOWLEDGMENT
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DOADORAS CARPA,
FERTILIDADE E
HABILIDADE MATERNA

DONADORAS CARPA,
FERTILIDAD Y HABILIDAD MATERNA

CARPA DONORS,
FERTILITY AND MATERNAL ABILITY

Conheça individualmente nossas
Doadoras pelo site.

Conozca individualmente a nuestras Donadoras a 
través de la página web.

Learn more about our donors visiting.

www.carpaserrana.com.br

DOADORAS /  DONADORAS /  DONORS
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TOUROS CARPA,
VERSÁTEIS E ADAPTADOS

A Carpa é o maior consumidor da sua genética. Todas 
as gerações comprovam a sua qualidade na produção 
dos bezerros de corte e deixam a sua contribuição 
genética ao rebanho com as filhas que são selecionadas 
para a reposição.  A ILP ajuda a Carpa a criar, recriar 
e, portanto, produzir touros adaptados ao sistema de 
produção de carne a pasto de ciclo curto.

Carpa es el mayor consumidor de su genética. Todas las 
generaciones comprueban su calidad en la producción de los 
becerros de corte y dejan su contribución genética al rebaño con 
las hijas que son seleccionadas para la reposición.  ILP ayuda a 
Carpa a criar, reproducir y, por lo tanto, producir toros adaptados 
al sistema de producción de carne a pasto de ciclo corto.

Carpa is the biggest consumer of its genetics. All generations 
prove their quality in the production of beef calves and leave 
their genetic contribution to the herd with the daughters 
that are selected for replacement.  ALI helps Carpa to breed, 
recreate and, therefore, produce bulls adapted to the short-
cycle pasture system.

TOUROS /  TOROS /  BULLS

TOROS CARPA, VERSÁTILES Y ADAPTADOS

CARPA BULLS, VERSATILE AND ADAPTED
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TOUROS /  TOROS /  BULLS

LUFO TE DA CARPA
RGD: EBO9783

(HELÍACO DA JAVA X MÁLAGA TE TERRA BOA)

Sêmen à venda
Venta de Semen

Semen for sale
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TOUROS /  TOROS /  BULLS

Conheça individualmente
nossos Touros pelo site.

Conozca individualmente a nuestros Toros
a través de la página web.

Learn more about our bulls visiting.

www.carpaserrana.com.br
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www. carpaserrana.com.br

/Carpa.Serrana

@carpaserrana

55 (16) 3987.9003

www.girdobi.com.br

/girdobi

@gir_dobi

55 (16) 3625.2323 / (16) 99187.1032

contato.sindidon@gmail.com

/Sindi.Don.Sindi

@sindi.don

55 (16) 3987.9003

RAÇA GIR /  RAZA GIR / GIR BREED:
GIR DO BI

RAÇA SINDI / RAZA SINDI / SINDI BREED:
SINDI DON

Fale conosco:
Hable con nosotros:
Contact us:

CARPA

HACIENDAS ASOCIADAS:
ASSOCIATED FARMS:

FAZENDAS ASSOCIADAS:
CONTATO /  CONTACTO /  CONTACT
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Tel. (Phone): 55 (16) 3987.9003

e-mail: contato@carpaserrana.com.br

www. carpaserrana.com.br

/Carpa.Serrana          @carpaserrana

Caixa Postal 02 - CEP: 14150-000 - Serrana/SP
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