Fazenda do interior do Paraná monitora
rebanho com a HughesNet
Com internet via satélite, proprietário acompanha etapas de reprodução e
gerencia saúde dos animais mesmo fora da porteira
São Paulo, fevereiro de 2021 – Desde que passou a contar com a internet da
HughesNet, serviço de banda larga via satélite voltado a residências e pequenas
empresas na área rural da Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), o Rancho
Mainardes revolucionou o sistema produtivo e os cuidados com a saúde do
rebanho. Nelci Mainardes, pecuarista proprietário do Rancho Mainardes, junto
aos funcionários da propriedade, localizada na cidade paranaense de Castro, a
160 km de Curitiba, conseguem agora monitorar - em tempo real e de qualquer
lugar – todos os passos dos animais. A chegada de uma internet de alta
cobertura, aliada a outras melhorias, foi determinante para que o rancho
ampliasse em quase 15% a produtividade de leite nos últimos dois anos,
atingindo a marca de 2,5 mil litros por dia.
O monitoramento do gado é feito por meio de um sensor acoplado a um colar. A
tecnologia possibilita acompanhar o histórico do animal, traduzindo algoritmos
em relatórios com o quadro clínico, período de prenhez, informações nutricionais
e outros dados. “Recebo alertas sobre a saúde dos animais diariamente no meu
celular, estando em Curitiba, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do
mundo”, conta Nelci Mainardes. “Hoje, a propriedade está na nuvem”, destaca.
De acordo com Mainardes, o rancho já era referência nacional na criação de
gado da raça Jersey. Ainda assim, era difícil aproveitar todo potencial da
infraestrutura e qualidade genética superior da fazenda dependendo de um
monitoramento manual, a olho nu. “Tentamos outras operadoras de internet, mas
os morros ao redor da fazenda sempre deixaram o sinal lento e instável”, relata
o proprietário, destacando que somente com a HughesNet conseguiu um sinal
eficiente de internet que alcançasse o abrigo de confinamento dos animais, que
fica ao lado da residência principal do rancho.
Com a internet da HughesNet à disposição, é possível identificar mais rápido
problemas de saúde na manada pelo app de monitoramento. O sistema acusa
qualquer comportamento fora do comum, como excesso de ruminação ou muito
tempo na posição deitada. “Antes os diagnósticos demoravam até 72 horas e
hoje são detectados praticamente no mesmo dia”, detalha Mainardes.
Segundo o proprietário, o monitoramento constante do cio, fertilidade e período
de prenhez dos animais também trouxe melhoria na eficiência reprodutiva. Antes
o rancho conseguia 50% de confirmações de fertilização e hoje alcança até 85%.

Atualmente, dos 120 animais do rebanho, 110 são monitorados simultaneamente
com os colares, consolidando a propriedade de 200 hectares como referência
nacional em melhoramento genético e criação de gado da raça Jersey. O rancho
possui animais 100% registrados e se destaca pelo uso de tecnologia de ponta
para aprimorar o conforto animal e o gerenciamento pela equipe.
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