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 Prova de Eficiência e Performance Boi com Bula - IZ

 

Em busca de Super Touros 
Uma iniciativa BrasilcomZ em Parceria com IZ de Sertãozinho 

 
O objetivo desta prova é avaliar reprodutores em características de importância econômica, 

simulando o sistema de produção de um boi de corte criado e recriado a pasto com suplementação e 
confinado para terminação. 

Com diferentes modalidades de classificação, a proposta é resgatar a importância de testes 

fenotípicos, buscando referências objetivas para seleção de reprodutores por meio de tecnologias 
tradicionais e contemporâneas. 

Ao final da prova será realizada a segunda edição do simpósio “Ciência na Prática” com especialistas 
de diferentes temas relacionados ao melhoramento e seleção de gado de corte.  

O formato do evento visa interação de pesquisadores com o setor produtivo através de 
apresentações e debates sobre critérios e índices de seleção importantes para raça Nelore.  

Também serão abordados critérios de julgamento e avaliações morfológicas, propiciando um 
ambiente saudável de debates sobre os rumos da SELEÇÃO da raça NELORE no Século XXI. 

 

Modalidades de Classificação: 
 

1. Prova Boi com Bula® - IZ: Índice Fenotípico que contempla GMD1 (23%), Peso² (12%), PE3 (5%), AOL4 (10%), 

EGS5 (10%), CAR6 (5%) e EPMURAS7 (35%). 
 
2. Prova Boi com Bula Gourmet: Classificação somente dos animais que alcançarem o nível ELITE ou 
SUPERIOR nas Características AOL4, EGS5 e MAR8:  Índice Fenotípico que contempla GMD¹ (5%), Peso² (5%), 
PE3 (2%), AOL4 (30%), EGS5 (25%), MAR8 (20%) e EPMURAS7 (13%). 
 
3. Prova Boi com Bula Eficiência Alimentar: Classificação somente dos animais que alcançarem o nível ELITE 

ou SUPERIOR nas Características CAR6 e GMD¹. Índice Fenotípico que contempla GMD¹ (35%), Peso² (5%), 
PE3 (2%), AOL4 (5%), EGS5 (5%), CAR6 (35%) e EPMURAS7 (13%). 

 
4. Prova Boi com Bula Desempenho: Índice Fenotípico que contempla GMD¹ (50%) e Peso² (50%). 

 
5. Julgamento de morfologia: Identificação dos melhores indivíduos para Nelore Mocho e Padrão seguindo 
a metodologia de julgamento de curral desenvolvida pela BrasilcomZ – regras consultar regulamento. 
 
6. Julgamento frigorífico: Melhor indivíduo Nelore Mocho e Padrão. 
 
GMD¹ – Ganho médio diário durante a prova; Peso² - peso final ajustado para idade média da prova PE³ - Perímetro Escrotal; AOL4 

– Área de Olho de Lombo; EGS5 – Espessura de Gordura Subcutânea; CAR6 Consumo Alimentar Residual; EPMURAS7 – Estrutura, 
Precocidades, Musculosidade, Umbigo, Raça, Aprumos e Sexualidade.;  MAR8 - Marmoreio. 

 
 



 

 
Normas de Participação: 

 
1. Os reprodutores deverão ser classificados como ELITE em avaliações intra-rebanho, e/ou selecionados na 
cabeceira de sua safra (grupo de manejo). Quanto mais eficiente o processo de seleção, melhor tende a ser 
os resultados na prova.  
 

2. Deverão ser nascidos de 15 de junho a 15 de dezembro de 2019. Para as provas e ranqueamentos, os 
reprodutores serão subdivididos em dois grupos com no máximo 90 dias de diferença de idade para 

formação correta dos Grupos de Manejo (GM) 
Por experiência da primeira edição da prova, para que a competição seja mais justa, recomendamos que os 

reprodutores nascidos em junho, julho e agosto ingressem na prova pesando no mínimo 430 Kg, sem limite 
para peso máximo que não deve exceder muito o peso de 560 Kg, e os nascidos em setembro, outubro e 

novembro entre 370 e 500 Kg; 
 

3. O controle da ABCZ é OBRIGATÓRIO e deve ser comprovado por envio do Certificado de Registro 
Genealógico de Nascimento – RGN (ORIGINAL), e os animais identificados a ferro de maneira clara. 
 
4. Os atestados de vacinações contra carbúnculo sintomático e aftosa, além de exame negativo para 
brucelose e tuberculose, são OBRIGATÓRIOS. 
 
5. Ao final da Prova os animais deverão ser registrados em definitivo pela ABCZ – RGD e aprovados por 
exame andrológico, sendo desclassificados aqueles que não cumprirem com tais requisitos. 

 
Informações Importantes: 

 
1. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição; 
 

2. As inscrições têm início dia 19 de fevereiro e encerram dia 25 de março ou com o preenchimento das 
vagas; 

 
3. Os animais deverão desembarcar no IZ, de Sertãozinho, entre os dias 05 e 09 de abril; 

 
4. A Nota Fiscal do produtor deverá ser na forma de simples remessa para participação dos animais na Prova, 
com posterior retorno ao comprador no leilão ou à origem. Para preenchimento da Nota Fiscal os dados do 
destinatário são: IZ – Centro APTA de Bovinos de Corte - Rodovia Carlos Tonanni - km 94 - SP 333, 
Sertãozinho, SP - CNPJ: 46.384.400/0168-19 – Inscrição Estadual: 664.066.620.112 

 
 

 
 

 



 
 
5. Embora caiba ao Centro APTA Bovinos de Corte adotar as medidas necessárias para manutenção em 
condições normais do estado físico-sanitário dos animais, durante o tempo em que os mesmos 
permanecerem em suas dependências, não terá ele ou BrasilcomZ qualquer responsabilidade se estes  
 
 
contraírem alguma moléstia, ou for vítima de acidentes ou de fato de terceiro, ainda que, de qualquer desses 
eventos, venha resultar em morte ou inutilização. 
 

6. Custos com medicamentos específicos, técnico da ABCZ, assim como casqueamentos, filmagem para o 
leilão, entre outros, serão geridos pela organização da prova, mas de responsabilidade de pagamento dos 

proprietários. 
 

7. Todos os animais receberão certificado de participação com suas respectivas classificações. 

 
Taxa de inscrição por animal: 

 
Pagamento à vista no valor de R$ 3.600,00* (três mil e seiscentos reais), ou em 5 parcelas de R$ 

720,00 (setecentos reais). Se parcelado, vencimento para todo dia 10 – de abril a agosto. Todo o teste 
compreende aproximadamente 140 dias em confinamento.  
*neste valor não está considerado RGD/ABCZ, filmagem e demais despesas relacionadas ao leilão  que será 
facultativo. Para participar do leilão, os reprodutores deverão ser classificados em até TOP 20% ou DECA 
2 em pelo menos 1 programa de melhoramento e/ou obter a classificação Elite ou Superior no Índice da 
prova. Os touros melhores ranqueados terão as 8 vagas para o leilão durante a Expogenética e os demais 

serão comercializados no leilão oficial da prova – consultar regulamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Calendário Prova 2021: 

 
Data  Pesagens Eventos 

05/04 a 09/04/2021 - Recepção dos animais 

13/04/2021 Pesagem Início da adaptação 

13/05/2021 Pesagem em Jejum Início do Teste de Eficiência Alimentar 

13/05/2021  Ultrassonografia de Carcaça de Entrada 

03/06/2021 Pesagem Teste de Eficiência Alimentar 

24/06/2021 Pesagem Teste de Eficiência Alimentar 

25/06/2021 - Visita dos proprietários 

15/07/2021 Pesagem Teste de Eficiência Alimentar 

29/07/2021 Pesagem Jejum Final do Teste Eficiência Alimentar e Morfometria 

30 e 31/07/2021 - EPMURAS, RGD, TIROCERTO e Toalete 

02 a 04/08/2021 - Filmagem 

05/08/2021 - Ultrassonografia de Carcaça 

05 a 07/08/2021  - Exame Andrológico 

12/08/2021 - Julgamento de Morfologia e Tipo Frigorífico  

13/08/2021 - Resultados, Simpósio e Saída - Uberaba (8 touros) 

16/08/2021 - Leilão Boi com Bula Expogenética 

16 a 20/08/2021  Retorno à Origem 

17 a 24/08/2021 - Leilão da Prova  

30/08 a 03/09/2021 - Entrega Leilão 

 
 

                                                        
 
 

 
 
Informações: 
www.brasilcomz.com 
contato@brasilcomz.com 

Fone fixo: (16) 3203 – 8815 / Cel Whatsapp: (16) 98216 – 8233  
 

Colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, subscrevemo-nos. 
Atenciosamente 

Equipe Técnica 
BrasilcomZ® 

Inscrição

http://www.brasilcomz.com/
mailto:contato@brasilcomz.com

