PROGRAMA DE FOMENTO AO CRUZAMENTO ANGUS
MANUAL
1. A RAÇA ABERDEEN ANGUS
Originária da Escócia, a raça foi selecionada em função de suas características superiores
de precocidade, fertilidade, rusticidade, facilidade de deposição de gordura e, especialmente,
qualidade de carne. A raça teve sua criação iniciada no Brasil no ano de 1906, ganhando
rapidamente espaço na pecuária nacional. A partir dos anos 80, houve um grande crescimento de
sua utilização no cruzamento industrial, consolidando a presença da genética Angus em todo o
Brasil.
Aberdeen Angus é a raça mais criada nos principais países exportadores de carne de
qualidade, como Argentina, Austrália e Estados Unidos, sendo valorizada em todo o mundo por
seus atributos diferenciados. Hoje, a Angus é a principal raça européia criada no Brasil e a que
mais comercializa genética, superando o volume total de sêmen comercializado pelas demais
raças européias somadas. Em 2013, foram vendidas cerca de 3,4 milhões de doses de sêmen de
Angus em todo o Brasil, representando cerca de 85% do mercado de sêmen das raças Européias
de corte e 43% de todo o sêmen de corte comercializado no país.
2. PORQUE CRUZAR COM ANGUS
Angus é também a raça taurina que mais comercializa reprodutores no Brasil. É
considerada a primeira em cruzamento industrial por ser a raça que melhor complementa os
zebuínos criados no Brasil Central, contribuindo com precocidade de terminação, eficiência e
desempenho superior, devido à heterose, tanto em sistemas de produção a pasto como em
confinamento, permitindo redução no ciclo de produção e maior rentabilidade.
3. A QUALIDADE DA CARNE ANGUS
A raça Aberdeen Angus conjuga uma série de características que fazem sua carne
diferenciada, com maciez e sabor inigualáveis, motivos que a tornam a melhor carne do mundo.
Os animais Angus possuem marcada facilidade de terminação, o que permite o abate de animais
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ainda muito jovens, com isso, o marmoreio, que é o grande diferencial da raça, faz com que a
carne Angus seja macia e de inigualável suculência e sabor, fazendo-a reconhecida e altamente
valorizada pelos mercados mais exigentes do mundo. Por tudo isso, Angus é sinônimo de carne
macia, suculenta e saborosa - um produto superior para consumidores exigentes.
4. PROGRAMA CARNE ANGUS CERTIFICADA
Buscando valorizar a carne dos animais Angus e suas cruzas, fomentar o crescimento da
raça, garantir aos consumidores um produto diferenciado e integrar a cadeia produtiva da carne,
a exemplo de outras associações de criadores de Angus do mundo, a Associação Brasileira de
Angus criou, no ano de 2003, o Programa Carne Angus Certificada. Por meio da parceria entre a
Associação, a indústria frigorífica, varejos, restaurantes e fast food, os Inspetores Zootécnicos da
entidade acompanham todo o processo de produção dos produtos que levam o selo de
certificação da Associação Brasileira de Angus, conforme critérios públicos e divulgados pela
entidade.
5. PROGRAMA DE FOMENTO AO CRUZAMENTO ANGUS
5.1. OBJETIVOS
O Programa de Fomento ao Cruzamento Angus foi estabelecido pela Associação
Brasileira de Angus e pela Associação Nacional de Criadores “Herd-Book Collares” (ANC) em
01 de junho de 2014, com os seguintes objetivos:

Ampliar o número de animais registrados na categoria de Cruzamento sob
Controle de Genealogia (CCG);


Fortalecer a expansão dos rebanhos no Brasil Central;



Estimular a comercialização de animais melhoradores;



Aproximar criadores de rebanhos comerciais das entidades.

5.2. COMO PARTICIPAR
Podem participar do Programa os criadores de todo o Brasil. Estes se tornarão
Associados Colaboradores da Associação Brasileira de Angus, sem cobrança de anuidades e
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taxa de adesão, além de serem cadastrados na ANC. O criador deverá contatar diretamente a
Associação ou um de seus Inspetores Zootécnicos.
5.3. QUAIS ANIMAIS PODEM SER CONTEMPLADOS
Poderão ser registrados através do incentivo conferido pelo Programa animais oriundos
do Cruzamento com a raça Aberdeen Angus, com no mínimo 8 (oito) meses de idade, nascidos
do acasalamento de vacas de qualquer raça, vacas inscritas como Fêmeas Mestiças (FM) ou
vacas sem raça definida, e suas descendentes, fecundadas por touros Puros de Origem (PO) ou
Puros Controlados (PC), possuidores de Certificado de Registro Definitivo fornecido pelo
Serviço de Registro Genealógico da ANC. Conforme previsto no Artigo 36º do Regulamento do
Serviço de Registro Genealógico de Bovinos, parágrafo segundo, no caso de cruzamento entre
duas raças puras definidas, o criador poderá optar em qual dos livros registrará os produtos
obtidos.
A paternidade dos animais poderá ser justificada pela apresentação de notas fiscais de
compra de sêmen de reprodutores ANGUS, nacionais ou importados, ou através de cópia do
Registro Genealógico Definitivo (PO ou PC) para monta natural. Caso o criador não possua a
cópia do certificado de registro genealógico do reprodutor, poderá informar o número do HBB
do mesmo apenas no caso em que ele esteja devidamente transferido para seu nome na data da
inspeção. Poderá ser informado mais de um reprodutor como possível pai de um produto, sujeito
às comprovações acima, sendo o mesmo registrado como filho de Reprodutores Múltiplos (RM),
conforme previsto no Regulamento do Serviço de Registro Genealógico.
Os produtos aceitos serão avaliados por inspeção zootécnica em um dos seguintes graus
de sangue ANGUS: 1/2 Angus, 3/4 Angus ou 7/8 Angus, sendo registrados como CCG1 no
Livro Aberto da raça Aberdeen Angus. A partir deste grau de sangue controlado, as
inseminações ou coberturas subseqüentes deverão ser informadas de acordo com o regulamento
do Serviço de Registro Genealógico para que os animais possam evoluir, após sucessivas
gerações, para inclusão no Livro Puro Controlado da raça.
Sendo um programa destinado à seleção e evolução de rebanhos, somente serão aceitos
fêmeas e machos inteiros.
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5.4. INSPEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS APROVADOS
Os animais apresentados pelo criador serão avaliados pelo Inspetor Zootécnico, que
verificará a prevalência das características da raça Aberdeen Angus, conforme o respectivo grau
de sangue.
Os animais deverão ser mochos, sendo aceitos batoques frouxos e chifres “banana”
apenas em animais cruzados com zebuínos, com pelagem característica do Cruzamento com
Angus. Deverão apresentar peso compatível com sua faixa etária e condições zootécnicas
compatíveis com animais destinados à reprodução. Aqueles que não preencherem todos os
requisitos acima serão descartados pelo Inspetor Zootécnico.
Os aprovados receberão a marca de fogo do programa (CCG), a qual deverá ser colocada
na face lateral da paleta esquerda, tatuagem na face interna da orelha e um Brinco Identificador
do Programa, o qual permitirá sua rastreabilidade durante toda a vida produtiva. O brinco
identificador será fornecido pelo Programa através do Inspetor Zootécnico. Caso o animal já
possua tatuagem ou numeração individual marcada a fogo, a mesma poderá ser aproveitada.
5.5. PROCEDIMENTOS – PASSO A PASSO
Solicitação da Visita
O criador deverá contatar com a Associação para indicação do Inspetor Zootécnico mais
próximo à sua propriedade ou diretamente com aquele de sua preferência. Ao contatar com o
Inspetor Zootécnico, o criador deve agendar uma visita em data que seja conveniente a ambos. A
listagem completa dos Inspetores Zootécnicos credenciados, também, encontra-se disponível no
site da Angus (www.angus.org.br) e da ANC (www.herdbook.org.br).
As despesas de deslocamento do profissional correrão integralmente por conta do criador,
devendo as mesmas serem acordadas antecipadamente com o Inspetor Zootécnico.

Cadastramento
O cadastramento do criador será realizado durante a visita agendada com o Inspetor
Zootécnico através do preenchimento completo da Ficha de Inscrição no Programa e assinatura
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do Termo de Adesão. O criador será avisado antecipadamente pelo Inspetor Zootécnico de todos
os documentos que devem ser entregues no dia da visita, sendo eles a cópia do comprovante de
endereço postal e a cópia do comprovante de compra de sêmen ou registro de reprodutor.

Inspeção Técnica
Os animais deverão ser apresentados ao Inspetor Zootécnico nos currais da propriedade,
fornecendo condições para apartação dos animais não aprovados e instalações adequadas para
realização da marcação e colocação de brincos nos animais. Ficará a critério do Inspetor
Zootécnico a coleta de amostras para avaliação de paternidade por DNA.
O Inspetor Zootécnico preencherá o Relatório de Inspeção (exclusivamente em formato
de planilha Excel) e o respectivo Boletim de Visita e os enviará para o email
registroccg@angus.org.br, juntamente com a cópia do comprovante de residência do criador e a
cópia do comprovante de compra de sêmen ou registro de reprodutor, a fim de comprovar o uso
da genética Angus, fornecidos pelo criador no ato da inspeção.
Cobrança e Custos
Os custos da inspeção técnica e registro dos animais serão cobrados conforme a tabela
PROMOCIONAL (Tabela 1) a qual será aplicável para os ASSOCIADOS de ambas as entidades
e para os criadores participantes do Programa de Fomento ao Cruzamento Angus. Criadores não
associados e não participantes do Programa não terão direito a contar com a tabela especial.
Sendo estes valores promocionais, não se aplica o percentual de desconto padrão para associados
das entidades.
O valor total dos emolumentos poderá ser pago em cheque nominal à ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ANGUS, entregue ao Inspetor Zootécnico ou depositado na conta corrente da
Associação Brasileira de Angus (Banco do Brasil – Agência 3536-x; Conta Corrente 7747-X;
CNPJ 98.418.205/0001-96). O criador deverá enviar o comprovante de pagamento, identificado
com

o

número

do

boletim

de

visita

do

Inspetor

Zootécnico,

por

e-mail

(registroccg@angus.org.br) o mais breve possível, para maior agilidade na emissão da
documentação.
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Tabela 1. Valores a serem
PARTICIPANTES do Programa.
N° de cabeças

Diária Técnica

cobrados

de

criadores

Inspeção Zootécnica

ASSOCIADOS
Emolumentos
(Valor R$/cb)

1 a 50

50 kg Boi Gordo

51 a 100

50 kg Boi Gordo

1 kg Boi Gordo por
animal certificado
isento

101 a 150

25 kg Boi Gordo

isento

R$ 31,00

Isento

isento

R$ 31,00

Acima de 151

e/ou

R$ 31,00
R$ 31,00

O deslocamento do Inspetor Zootécnico até a propriedade deverá ser acordado
previamente com o mesmo. Poderá ser realizado em transporte público, juntamente com o
criador ou em veículo próprio do Inspetor Zootécnico, onde será cobrada a taxa de deslocamento
referente de 20 a 40% do valor do litro da gasolina por km rodado. Em caso de necessidade de
pernoite, o criador é responsável pelas eventuais despesas de hospedagem. Estes valores deverão
ser pagos diretamente ao profissional na data da visita ou por depósito ao mesmo conforme
acordado.

Emissão dos Registros
Após a confirmação do pagamento dos emolumentos, a Associação solicitará à ANC a
emissão dos Certificados de Registro Definitivo dos animais, os quais serão expedidos e
encaminhados para o criador em até 6 (seis) dias úteis.
6. DÚVIDAS
A Associação Brasileira de Angus está à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida,
pelos telefones 51 3328.9122/ 51 8195.9311 ou pelo e-mail tecnico@angus.org.br.
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