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Momento para ouvir o campo

José Roberto
Pires Weber

O segundo semestre do ano é sempre um
período de agenda cheia na pecuária. Antes
mesmo da Primavera que já se avizinha, os
criadores têm um grande desafio chamado Expointer pela frente. Para quem pretende levar
seus animais para as pistas de julgamento, é
hora de trabalho duro para garantir diferencial no detalhe. E mesmo para todos os outros, a exposição não passa despercebida. Isso
porque é em Esteio que os grandes debates da
pecuária acontecem. É ali que se discutem os
caminhos da raça, que se apuram tendências e
que se senta à mesa com outros criadores para
trocar visões e projetos.
Consciente da relevância da Expointer na
agenda da pecuária nacional, a Angus prepara
uma programação intensa para 2016. Além
dos já tradicionais julgamentos de argola, que
são prestigiados por centenas de pessoas, nes-

te ano há novidades na avaliação de rústicos.
Atendendo a pedido dos próprios criadores, a
Angus implementou, em caráter experimental,
um modelo de julgamento individualizado de
gado rústico. A ideia é democratizar o processo, permitindo que novos criadores participem
da exposição, mesmo que não tenham um trio
em condições de concorrer.
A confirmação do projeto virá em pista,
mas o ensaio já confirma a primazia da Angus em buscar o novo, ouvir o clamor que vem
do campo. Nesse sentido, a Expointer também
será palco da primeira reunião da recémcriada Comissão Jovem. O desafio, lançado
durante o Encorte, em Santa Maria, RS, teve
ampla adesão. Foram mais de 200 jovens interessados em colaborar com a raça em pouco
mais de dois meses. Agora, esse sonho antigo
ganha vida e deve trazer, sem dúvida, novos e

Carinho de mãe

Foto da selecionadora Júlia Mendes, em sua Fazenda Alegrete – Palmeira, PR

arrojados frutos.
Outro destaque da programação da Angus
na Expointer deve vir com o workshop “Angus: genética para carne de qualidade”, que
terá transmissão ao vivo pelo Canal Rural no
dia 1º de setembro. Será uma ocasião imperdível para alinhar o trabalho dentro e fora da
porteira. Além de avaliar a seleção realizada
dentro das fazendas, a ideia é debater com a
indústria os novos rumos da produção de carne e como alinhar os objetivos dos criatórios
ao que pede o novo consumidor.
Não deixe para depois. Programe-se. Venha aproveitar tudo o que esse grande evento
tem a oferecer e esteja ao nosso lado na maior
vitrine da pecuária nacional. #EuSouMaisAngus e você?
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Carne Angus,
o marketing da raça
Foto: Olga Produções/Angus

Por Horst Knak e
Eduardo Fehn Teixeira

Um verdadeiro painel mundial sobre a raça
Angus iluminou as mentes dos participantes
do III Congresso Brasileiro de Angus, realizado
em Porto Alegre nos dias 29 e 30 de Junho.
E, sobretudo, mostrou que para difundir um
produto como a carne Angus certificada é
preciso trabalho sério, persistente e, acima de
tudo, muito marketing!

N

o mundo todo, os programas de carne de qualidade – em especial da
carne Angus – são na verdade
grandes programas de marketing não só da carne, mas da
raça Angus. Ao mesmo tempo
em que zelam pela qualidade
do produto que chega ao consumidor, fazem retornar ao
produtor um grande volume
de recursos, as chamadas bonificações, os sobrepreços nos
abates. Esses valores a mais,
no final, representam o ganho
que o produtor de carne recebe
por entregar à indústria e por
fim ao consumidor o produto
qualificado que este tanto deseja. E vale muito, mas muito
mesmo a máxima deixada pelo
patriarca da família Schiefelbein, bem assinalada por Don
em sua palestra durante o III
Congresso Brasileiro de Angus:
“Quem manda é aquele que assina o cheque”. Estas foram algumas das lições do Congresso
realizado no final de Junho, em
Porto Alegre, repassadas ao
longo de 24 palestrantes, além
de debatedores e painelistas de
todo o mundo.
Na abertura dos trabalhos,
o presidente da Angus, José
Roberto Pires Weber, deu boas
vindas aos congressistas, enaltecendo as conquistas da raça
e, em especial, da Carne Angus
nos últimos anos. A presidente

do Conselho Técnico da Angus,
Susana Macedo Salvador, assinalou que “é ótimo ver um
auditório repleto de pessoas
interessadas na raça Angus”.
Nos Estados Unidos, por
exemplo, o sistema (Certified
Angus Beef - CAB) repassa
ao produtor de novilhos e terneiros Angus certificados um
extra em bonificações de US$
50 milhões ao ano. O CAB é,
portanto, um organismo de
controle da qualidade em todo
o processo de produção até as
gôndolas dos supermercados,
das lojas de carnes, das redes
de fast-food e cozinhas industriais, além de difundir o melhor uso e aproveitamento da
carne Angus.

duzida em sabor, maciez e suculência”, resumiu durante o
congresso o vice-presidente do
CAB, Mark McCully.
Já o Uruguai, um grande
entre os pequenos, escolheu o
marketing para reestruturar o
seu sistema produtivo e oferecer seu produto a milhões de
consumidores espalhados em
dezenas de países. A economista Silvana Bonsignore, gerente de marketing do Instituto Nacional de Carnes (Inac)
assinalou que o país passou
a vender a ideia da carne naUm slogan americano
tural – Uruguay Natural -,
E interligar todos os elos da produzida num ambiente suscadeia parece ser uma tarefa tentável, sem agrotóxicos e
muito difícil, já que os proces- hormônios, com o slogan “Da
sos em todo o mundo levaram Natureza à sua mesa”. Mais
uma ou mais décadas para se- do que uma instituição voltarem consolidados. Nos Estados da ao controle e garantia de
Unidos, o pioneiro, o slogan dos qualidade, o Inac tornou-se
fundadores do Programa de um agente do marketing da
Carnes é muito simples: “Begin carne pelo mundo.
with the end in mind”, ou seja:
Em todas as palestras, ficomece pensando no final. Se cou evidente que a construção
o consumidor está disposto a da confiança é um processo
pagar muito mais pela carne longo e cuidadoso, que envolbovina em relação à carne su- ve desde cabanhas produtoras
ína ou de frango, “nossa mis- da genética, passando às censão é lhe oferecer uma grande trais difusoras desta genética,
experiência de consumo, tra- do comprador de touros, do

produtor de terneiros e dos
novilhos gordos, até as grandes processadoras de carne,
as empresas exportadoras, as
redes varejistas, os restaurantes e redes de fast-foods e
também a dona de casa, que
precisa saber como aproveitar
melhor os cortes disponibilizados pelo sistema.
Comprometimento
Outro fator que garante solidez aos programas em todo o
mundo é o número de produtores participantes e a seriedade de todos os envolvidos. É
o comprometimento e um interesse forte em participar da
rede de lucros proporcionada
pelo produto certificado. No
Canadá, por exemplo, quase 8
mil produtores integram o sistema. Na Austrália, os 3.532
associados que detém 94.178
fêmeas Angus registradas. Em
sua palestra, o pesquisador
Don Nicol destacou que 42%
dos registros de taurinos na
Austrália são Angus.
A partir de um rebanho
quase totalmente zebuíno, em
2000 a Associação Brasileira
de Angus iniciou seu Progra-

ma de Carne Angus Certificada, com o início dos abates
em 2003. No início, “encontrar novilhos Angus era quase
como achar uma agulha num
palheiro”, compara o diretor
do programa, Reynaldo Titoff
Salvador. Passados 13 anos,
mesmo com um rebanho ainda
predominantemente Nelore, o
que mais se vende é sêmen Angus, com mais de 4 milhões de
doses anuais. E o salto promete ser ainda maior: em 2016,
a meta é crescer 38% sobre
2015, mesmo com toda a crise
econômica e política.
E o número de parceiros
no Brasil também cresce, fruto da ampliação do quadro
de produtores, dos parceiros
na indústria e no varejo, muito bem sustentada na equipe
técnica do Programa. Sobre
os pilares técnicos, a ideia de
pretear o Brasil não parece
mais um sonho dos pioneiros
da raça, até porque o Angus já
mostrou que no Brasil já não
tem mais fronteiras. E a tal
maré negra preconizada por
Reynaldo Salvador há alguns
anos, hoje se transformou num
verdadeiro tsunami!
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0s 110 anos de seleção
Angus no Brasil
A

firmando que “temos hoje
um dos melhores Angus do
mundo”, o gerente nacional
do Programa Carne Angus Certificada da Associação Brasileira
de Angus, Fábio Medeiros, abriu
a bateria de palestras programadas para o primeiro dia do Congresso Brasileiro de Angus, sob
o título: De Menelick aos dias
atuais, 110 anos de seleção de
Angus no Brasil.
De forma didática, assinalou
que apenas 40 anos depois de
seu surgimento, na Escócia, já se
criava Angus no Brasil. Em 1906
foi realizado o primeiro registro
de um reprodutor Angus em nosso País. Foi o touro Menelick, importado do Uruguai, da criação
de Felix Buxareo y Oribe, trazido
ao Brasil por Leonardo Collares
Sobrinho, de Bagé, RS. Outras
importações se seguiram, como
a do Visconde de Ribeiro Magalhães, que em 1914 trouxe cinco
fêmeas direto da Inglaterra.
A raça, que já vinha sendo
criada nos países do Prata, se
desenvolveu especialmente na região da Fronteira Oeste, onde, em
20 de setembro de 1963, um grupo de criadores da raça se uniu,
fundando a Associação Brasileira
de Angus, que com 80 selecionadores, teve como seu primeiro
presidente o criador de Uruguaiana, RS, Flávio Bastos Tellechea.
No período de crescimento
da entidade, Fábio Medeiros fez
especial destaque ao trabalho
do geneticista gaúcho Luiz Alberto Fries, que através de seus
conhecimentos e de suas ideias
de vanguarda, passava a avaliar
a pecuária, nos anos 70, a partir dos computadores, na época
ainda pouco desenvolvidos. E foi
a partir de seus métodos de avaliação que, em 1974, foi criado,
dentro da Associação Nacional
de Criadores (ANC) – Herd Book
Collares, o Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne,
o Promebo. Conforme Fábio, o
Sumário de Touros do Promebo
já está em sua 26ª edição, tendo
sido já avaliados pelo programa

mais de 235 mil animais de 134
criadores.
Outro avanço da Angus, assinalou Fábio Medeiros, ocorreu
em 1979, com a criação do livro
de registros de animais Puros
Controlados (PC), e a expansão
dos rebanhos comerciais, especialmente no Sul do Brasil. E
logo na sequência, no final dos
anos 70 e início da década de
80, o palestrante lembrou que no
Brasil Central, a Embrapa desenvolvia a braquiária, e veio o início
dos trabalhos de padronização de
rebanhos, com foco na raça zebuína Nelore. Nesta época, mas
ainda de forma empírica, foram
iniciados os cruzamentos com
Angus, inspirados nas pesquisas
desenvolvidas no Clay Center, Estados Unidos.
Expansão pelo Brasil
Medeiros lembrou que o ano
de 1985 marcou as primeiras incursões da raça Angus rumo ao
Brasil Central, as primeiras exposições e leilões da raça fora do
estado gaúcho, e também a preocupação dos criadores na seleção
de um tipo Angus voltado não só
ao Sul, mas ao Sudeste e CentroOeste brasileiros, com foco nos
cruzamentos industriais. Na ocasião, conforme resgatou Fábio
Medeiros, Flávio Antonio Franco
Tellechea, filho de Flávio e então
presidindo a Associação de Angus,
disse: “Vamos pretear o Brasil”.
Medeiros destacou que então sobreveio um período de
experiências desastrosas com
cruzamentos, quando se cruzou
tudo com tudo, numa verdadeira
mistura de raças, sem nenhum
critério objetivo de padronização focada nos frigoríficos, com
erros de manejo e total ausência
de complementariedade entre as
raças trabalhadas neste processo.
Logo a seguir, Fábio Medeiros ressaltou que os criadores reconheceram os erros e em 1989
foi realizado na Farsul, em Porto
Alegre, RS, o Primeiro Congresso
Brasileiros de Angus, que segundo o então presidente da Angus,

Foto: Olga Produções/Angus

Reynaldo Titoff Salvador, “foi um
marco na trajetória da raça”.
De pronto foi lançado, em
1990, o embrião do que viria ser
mais tarde o maior programa de
carne de qualidade do Brasil. Em
parceria com o Frigorífico Rio
Pel, foram realizadas as primeiras exportações de carne Angus
para a Alemanha.
Em 2001, tendo à frente da
Angus o selecionador José Roberto Pires Weber e numa parceria
com a Red Angus Beef, de São
Paulo, SP, foi criado o selo Carne
Angus Certificada. E conforme
disse Fábio, para Weber, era “um
projeto há muito sonhado pelos
criadores”. Em plena parceria
com o Frigorífico Mercosul, de
Bagé, RS, em 2003 a parceria se
completou, com o ingresso da rede
Zaffari de Supermercados, unindo
num só foco criadores, frigorífico e
varejo, marcando o início da profissionalização. No ano seguinte a
carne Angus já estava nas lojas de
supermercados, com destaque aos
pagamentos de bonificações aos
criadores participantes do Programa Carne Angus.
Medeiros relatou que havia
no mercado um enorme desejo
de acerto nos cruzamentos industriais, e que em 2006, em parceria com o Frigorífico Marfrig e a
VPJ Alimentos (VPJ Pecuária,
de Valdomiro Poliselli Júnior),
de São Paulo, esse trabalho foi
definitivamente
desenvolvido,
encontrando nos anos seguintes
uma linha ideal e orientada de

produção de animais para abate
no programa, com a contratação da certificadora Aus-Qual e
a implantação pelo Marfrig do
maior programa de fomento ao
cruzamento industrial do mundo
(Angus+zebu), arrancando do
então presidente da Angus, José
Paulo Dornelles Cairoli, a frase
“profissionalizar e expandir o
Programa Carne Angus”, que
a essas altura já contava com
reconhecimento
internacional.
Chegou-se à marca de mais de
um milhão de vacas inseminadas
com Angus.
Surgem as marcas
A partir deste momento, a
pecuária brasileira visivelmente
começou a objetivar mudanças,
com o nascimento da bezerrada
resultante dos cruzamentos orientados com genética Angus. Paulo
de Castro Marques, que sucedeu
Joaquim Francisco Bordagorry
de Assumpção Mello no comando
da Angus, sentenciou: “Vamos em
frente, rumo ao Brasil”.
E daí por diante, tanto a raça
quando o Programa Carne Angus
só cresceram e se desenvolveram.
A Associação Brasileira de Angus adquiriu sede própria, surgiram as marcas de carne Angus
de vários frigoríficos parceiros, o
Programa Carne Angus com 35
funcionários em tempo integral,
16 Inspetores Técnicos Credenciados na orientação dos criadores e mais 10 inspetores especializados em credenciamento.

Fábio Medeiros recordou que
as exposições da raça, tanto de
argola quanto de rústicos, cresceram e se consolidaram em estados como o Paraná e São Paulo,
além do Rio Grande do Sul, e a
missão da entidade passou a ser
“congregar criadores e fomentar a utilização da raça Aberdeen Angus na pecuária, através
do apoio técnico e promocional,
buscando a excelência e a valorização do trabalho do associado e
dos usuários da raça”.
O palestrante valorizou as
enérgicas e envolventes ações de
fomento da raça e seus programas técnicos, como o Fomento
à Ultrassonografia, o Programa
Terneiro Angus Certificado, Fomento ao registro de animais
CCG, as Provas Zootécnicas e o
Programa de Educação para o
Manejo do Carrapato.
As vendas de sêmen Angus superaram fácil em 2015 4 milhões
de doses, se espraiando a todas
as regiões de produção pecuária
brasileiras, superando todas as
raças criadas no Brasil.
Com satisfação, Fábio Medeiros ressaltou que na atualidade o
cruzamento industrial com Angus
está consagrado e com demanda
assegurada para os produtos cruza Angus. Segundo ele, a seleção
genética está adequada ao sistema de produção, temos as melhores matrizes para a produção das
fêmeas de reposição, com correto
tratamento das vacas antes e durante a gestação, com nutrição
adequada ao potencial do produto cruzado aliado ao manejo correto para o controle do carrapato.
“Já são quase 700 mil animais registrados, com 400 mil
PC desde 1906, cerca de 10 mil
reprodutores ao ano, representando hoje mais de 40 mil reprodutores em atividade, com mais de
3 milhões de terneiros Angus nascidos no País”, comemorou Fábio
Medeiros, ao final de sua palestra,
lembrando a frase do atual presidente da Angus, José Roberto Pires Weber: “Nossa raça não tem
fronteiras”.
>>>
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Shiefelbein: objetivo
é o lucro do cliente

A

presentando o Case de Cabanha Americana de Criadores de Angus, surgiu no
palco do Congresso Don Shiefelbein, vestido como um verdadeiro cowboy norte-americano,
representando a Shiefelbein Farms, de Minnessota, que seleciona
desde 1955 e produz sêmen Angus registrado desde 1958.
Com apurado senso de humor, deixou claro que nas propriedades, em Kimball, próximo
a Minnesota, com temperatura
máxima por duas semanas de 17
graus negativos e máximas também por duas semanas no verão
de 32 graus, é a família que cuida
de tudo, sendo que cada membro
da família se especializou numa
área de atividade.
Segundo Don, seus pais
Frank e sua esposa Frosty tiveram nove filhos, com oito noras,
32 netos e 15 bisnetos. Todos
católicos! O pai teve o cuidado
de mandar cada filho para estudar durante quatro anos longe
da família numa região norteamericana diferente e buscar
uma especialidade básica. Assim, conforme Don, deram valor
à volta para casa e ao trabalho

Fotos: Olga Produções/Angus

na propriedade junto com a família, unidos, e todos municiados
de uma visão mais ampla, de informações e da formação técnica necessárias.
Ao todo são 2.225 hectares.
As fêmeas ficam a campo, alimentadas com resteva de milho.
Toda a propriedade é pastagem,
com a melhor água e um excelente solo para a produção de
milho.
“Acreditamos no mercado”, frisou Don Shiefelbein,
informando que são 850 vacas
Angus Registradas, com 1.100
vacas em produção este ano,
com vendas de 100 vacas, 450
touros e cruzas F1 Angus X Simenthal ao ano. “O meio sangue Angus/Simental tem maior
vigor híbrido e 99% dos touros
são vendidos para produtores
de gado comercial, sendo que
genótipo e performance tem
que estar juntos em nossos touros. Isto porque nossa principal
meta é que nossos clientes ganhem bastante dinheiro, para
voltarem e nos comprar mais
reprodutores”, disse o criador,
observando que a fazenda também tem vários touros em cen-

trais de sêmen. “Nossos touros
este ano fizeram média de R$
27.138,00, e por isso, para justificar esses valores, eles precisam superar as expectativas dos
compradores”, enfatizou Don.
Segundo ele, a meta é a produção de touros que são verdadeiras maravilhas genéticas,
com ventres comprovadamente
funcionais. As novilhas são inseminadas duas vezes, e também
trabalham com transferência
de embriões e fertilização in vitro. “Todos os animais passam
por exames de DNA, porque
assim, podemos saber em apenas alguns dias o que levaríamos mais de uma década para
conhecer de suas prováveis performances e características genéticas”, apontou.
Chamando a atenção para
o fato de que quem paga é
quem dita as regras, informou
que 2.500 cabeças adquiridas
de terceiros são confinadas em
instalação fechada no inverno,
como forma de driblar o clima.
A grande maioria dos animais
são registrados e controlados/
avaliados. “Precisamos ter
dados, porque não se pode ter

resultados trabalhando no escuro. Mas o mais importante
é selecionar o rebanho e saber
como usar os dados levantados
dos animais em favor da evolução genética e funcional da
propriedade, porque as indústrias exigem rastreabilidade e
50% de cruza Angus. “Os animais que produzimos precisam
suportar bem, ter boa adaptação às baixas temperaturas do
inverno, inclusive à neve, e às
altas temperaturas do verão.
E nosso trabalho precisa dar
lucro aos nossos clientes. Este
é o foco principal”, disse Don

Schiefelbein.
“Fazemos uma seleção natural a partir da fertilidade
nas fêmeas. As vacas têm que
vencer o inverno e parir na primavera. Com DEPs mais a genômica, se consegue alcançar
níveis ótimos de carcaças, de
bom tamanho e corretas em
acabamento, satisfazendo não
só os frigoríficos, mas também
os consumidores. E é o retorno
dado por esses consumidores, o
feedback da cadeia produtiva,
que acaba por valorizar nosso
trabalho como produtores”, assinalou o criador.

No Canadá, raça lidera os registros
O criador canadense Denis Serhienco apresentou seu
trabalho dentro do painel
“Case de rebanho canadense
de criadores de Angus”. Ele
é membro da Associação Canadense de Angus, criador de
Angus e analista da empresa
Semex Beef.
Alguns dados da indústria
no Canadá lançados por ele
em sua palestra que chamaram a atenção dos criadores
presentes ao congresso: 68%
do total da carne produzida
tem ao menos 50% de genética Angus; são 83 mil fazendas que produzem com vacas Angus; a Associação tem
7.968 membros e em 2015
50% dos registros foram de

Angus, tendo sido registrados
58.144 animais com 66%
pretos e 34% dos exemplares vermelhos. A maior parte
desses registros é oriunda da
região de Alberta. E praticamente todos os animais são

avaliados e controlados, sempre com total apoio técnico
da entidade.
“Fazemos uma seleção
natural a partir da fertilidade nas fêmeas. Mas de
nada adianta ter dados e

não saber como usá-los em
favor do foco de produção
da propriedade, advertiu.
Informou que a associação
também apoia os criadores
com tecnologia genômica,
em animais jovens, visando
maior acurácia tanto em
pedigree quando em performance.
A Associação Canadense
de Angus existe para preservar e expandir a criação de
Angus em favor dos criadores canadenses e consumidores da carne, provendo as
melhores oportunidades com
benefícios atuais e para as
futuras gerações. Tudo para
manter os registros da raça,
a pureza racial e prover os

serviços que acelerem o crescimento e a posição da raça
Angus no criatório canadense.
Nos animais, é utilizado
um brinco eletrônico para
a rastreabilidade. As indústrias exigem idade de abate e
50% de cruza Angus.
Os animais precisam suportar as baixas temperaturas do inverno e o calor do
verão, tudo com desempenho
e capacidade de rápida adaptação ao clima. Serhienko fechou sua palestra afirmando
que Angus tem que ter cara
de Angus e que a vaca tem
que ser eficiente. E segundo
disse, o maior potencial do
mundo está no Brasil. >>>

8

Angus@newS

ESPECIAL

Julho/Agosto de 2016

Los Pamperos:
foco na fertilidade

R

Fotos: Olga Produções/Angus

epresentando a Argentina, palestrou durante
o congresso o selecionador José Maria Pampuro, à frente das Estâncias
e Cabanha Los Pamperos,
com áreas na Grande Buenos
Aires (9 de Julio) e em San
Luis (Villa Mercedes). A empresa foi fundada em 1940.
Trabalha com 6.400ha próprios, sendo 4.050ha dedicados à agricultura e 1.390ha
para a criação de gado Angus. E mais 2 mil ha arrendados para lavouras e 2.700ha
para a pecuária.
Conforme José Pampuro,
“produzimos animais versáteis, compactos, de tamanho
moderado e com bons índices
produtivos e de reprodução”,
descreveu, sendo a maioria

exemplares pretos.
Desde 1989 participam
do programa ERA, da Associação Argentina de Angus, e
detém o pioneirismo na coleta de dados dos animais,
para a seleção do rebanho.
Trabalham com a divisão
dos potreiros através de cercas elétricas, e tudo que se
pode é semeado como alimento para o gado. Os terneiros ficam até abril ao pé
da vaca, e após o desmame
são colocados em pastagens
como aveia, sempre com suplementação. “Na Argentina
não existe nada oficial. Tudo
sai do bolso do produtor”,
desabafou.
Com objetivos claros, produzem animais que podem
ser utilizados para qualquer

finalidade dentro da raça, ou
ainda para cruzamentos. São
290 ventres PO e 130 touros e mais 3.120 exemplares puros controlados (CA).
São poucos os empregados e
a produção gira em torno de
600 touros e de 800 a 1000
ventres ao ano. As fêmeas
são vendidas entre 1.100 a
1.200 dólares e dos touros,
não revelou valores.
Participam de exposições
importantes no país como
marketing, vendem touros e
ventres entre 15/24 meses
de idade e estão entre os
maiores vendedores de reprodutores PC (CA) e PP da
Argentina.
Como parâmetros de seleção, observou que o foco
está na fertilidade, manejo

e terneiro nascido. “Produzimos carcaças corretas e
gordas e na seleção genética
usamos a genômica para ter
segurança de que estamos

trabalhando corretamente,
dentro do que planejamos a
partir das demandas do mercado”, concluiu José Maria
Pampuro.

Mérito Genético é o case
de sucesso da Santa Joana
A otimização da integração pecuária e agricultura foi
apontada pelo selecionador
Ulisses Amaral, da Cabanha
Santa Joana, de Santa Vitória
do Palmar, como o melhor caminho para o produtor. A Santa Joana, vencedora de quatro
edições do importante prêmio
Mérito Genético, da Associação Brasileira de Angus, foi
o case de sucesso brasileiro,
apresentado no congresso por
seu proprietário. Para Ulisses
Amaral, a qualidade das informações que abastecem um
programa de melhoramento
genético é essencial para a
correta seleção dos animais,
que através dos tempos, vão
imprimir a história de uma
cabanha de sucesso.
“Não teremos bons resultados se entrarmos com uma
informação errada dentro de
um programa de melhoramento. É essencial coletar as

início as ações de melhoramento genético por meio de uso de
dados do Promebo, ano que
marcou a primeira avaliação
genética pelo Promebo, que se
deu quando os rebanhos ainda
não estavam conectados. O uso
do ultrassom teve início em
2001 e em 2007 a cabanha alcançou o primeiro troféu Mérito Genético. Até 2003, conforme Amaral, a Santa Joana
e os demais rebanhos de Angus
andaram parelhos. Mas foi a
partir daí que o gado da Santa
Joana passou a se distanciar
dos demais, experimentando
enormes ganhos genéticos.
informações corretas para se- realmente grandes.
“É impossível fazer uma
Segundo contou, em 1947 seleção com ganho positivo
guir em frente com confiança”,
alertou. A história da Cabanha seu avô paterno adquiriu al- em todas as variáveis. O que
Santa Joana se confunde com guns touros Angus. Em 1950, importa é, ao longo dos anos,
a da própria linha da família o avô materno comprou algu- ter uma evolução positiva”,
de Amaral, que há 70 anos cria mas vacas, e a partir daí foi apontou, lembrando que é prea raça Angus. Segundo ele, os se formando o rebanho. Du- ciso buscar animais adaptados
avanços e aperfeiçoamentos, rante todo esse tempo, muito à realidade regional. E reconeste espaço de tempo, foram se avançou. Em 1988, tiveram mendou: a seleção de ventres

deve ser iniciada a partir da
gordura, uma característica
mais destacada entre as fêmeas do que entre os machos.
Ulisses Amaral apresentou
alguns dados e deixou importantes recados de sucesso durante sua palestra. De forma
pontual, enfatizou que usar o
Promebo é fundamental para
ter controle e evoluir sempre; a definição dos objetivos
da propriedade e a qualidade
das informações vindas dos
dados de performance são de
suma importância; trabalhar
de acordo com as condições
do ambiente, selecionar os
ventres e usar touros avaliados e ter atenção na taxa de
natalidade, porque a produção
de bons terneiros é o grande
objetivo. Para Ulisses Amaral, o descarte deve ser feito
primeiro pelo índice final do
relatório do Promebo e depois
caso a caso.
>>>
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Marcadores moleculares
vieram para ficar

O

Fotos: Olga Produções/Angus

painel Tecnologia e Me- Canadá e lembrou que, em 2003,
lhoramento genético na ocorreu o primeiro projeto de geraça Angus teve como noma bovino.
moderador o especialista em ulSegundo ele, tudo deve setrassonografia de carcaça Jaime guir as indagações: Onde temos
Urdapilleta Tarouco. E o agrôno- estado? Onde estamos agora?
mo e doutor em melhoramento Para onde vamos? E como chegenético, o argentino Horácio R. gar lá? Na Argentina, disse, de
Guitou, abriu o painel abordando todos os touros, 70% tem Dep
no congresso o tema Ferramen- de característica de performantas para Melhoramento Genéti- ce. Informou que na evolução da
co: como conciliar as diferentes genômica o objetivo é trabalhar
técnicas, do fenótipo à genômica. dentro da molécula, utilizando
O especialista argentino co- marcadores. “Assim, as fontes de
meçou sua fala detalhando as informação devem ser a combiferramentas existentes e de ime- nação de genômica, os dados dos
diato fez observações de como o animais (Deps), mais o fenótipo.
criador deve agir para conciliá- O marcador molecular na verdalas nas avaliações de seus ani- de representa um acréscimo na
mais. Pesquisador do Instituto seleção genética”, observou o esNacional de Tecnologia Agrope- pecialista argentino.
cuária (INTA), da Argentina, e
Numa palestra extremamente
consultor do Programa de Me- detalhada e técnica, disse que os
lhoramento Genético (ERA), da avanços na seleção genômica na
Associação Argentina de Angus, Argentina mostram que em 2012
Guitou iniciou remontando a foram genotipados 129 touros
primeira avaliação genômica no pais, e em 2013 as avaliações

cresceram para 532 touros pais.
Números que devem evoluir para
um total de 830 touros em 2016
e 1.000 touros em 2017. Esses
avanços foram obtidos pelos criadores argentinos graças à adoção
de processos avalizados pela Associação Americana de Angus.

Guitou destacou que a genômica, entre outras vantagens que
ainda estão sendo pesquisadas,
permite por exemplo maior precisão em animais jovens, maximizando o progresso genético e
baixando o custo dos testes de
progênie. “A pressão genética

é exercida em todo o genoma,
produzindo maior impacto em
características de baixa herdabilidade”. E mostrou também que
através da genômica fica possível
antecipar doenças e malformações geneticamente transmissíveis.
No projeto genômico argentino, que conforme assinalou, segue preceitos definidos por várias
outras associações de criadores,
não só de Angus, mas também
de outras raças no mundo da pecuária, constam também a identificação genética de aspectos
como a conversão alimentar dos
animais e a formação e funcionamento dos úberes e tetos.
Finalizou citando que o projeto de evolução fenotípica e de
evolução genômica do INTA na
Argentina envolve 20 cabanhas
em sete estados incluindo acadêmicos, indústrias, associações,
produtores comerciais e 8 mil
animais e 8 raças.

Promebo, há 42 anos uma
poderosa ferramenta
A veterinária e mestre em
produção animal Fernanda
Kuhl, coordenadora do Promebo – programa oficial de
melhoramento genético da Associação Brasileira de Angus,
contou um pouco da história
do Promebo, que segundo informou, trabalha há 42 anos
em prol da pecuária Brasileira,
tendo lançado este ano, durante o congresso, a 26ª edição do
Sumário de Touros.
O Programa de Melhoramento de Bovinos de carne teve
início em 1974, quando foram
feitas as primeiras avaliações de
animais. “Em 1975 eram duas
pesagens e classificações na desmama e no sobreano, com 80%
para ganho de peso e 20% para
conformação”, lembrou.
Tudo começou a partir dos
trabalhos de pesquisa desen-

volvidos pelo saudoso geneticista gaúcho Luiz Alberto
Fries, que criou a histórica metodologia dos modelos mistos,
fazendo mais tarde a interligação entre vários rebanhos e
assim aumentando a amostragem de dados.
Em 74 foram avaliados
1.779 animais, enquanto até
2015 este número cresce para
quase 916 mil animais avaliados, sendo que 68% desses
exemplares são Angus. “Hoje
o Promebo avalia seis características obrigatórias e mais seis
que são opcionais aos criadores”, disse Fernanda. A carcaça
passou a ser o grande foco das
avaliações, que chegam a critérios como resistência ao carrapato, pelame na desmama e no
sobreano. Hoje o Sumário de
Touros apresenta 5.844 touros

pais Angus, 112.316 ventres e
245.688 produtos avaliados.
São 37% de touros importados e 63% de touros nacionais
à disposição dos criadores para
várias características, de acordo com os objetivos a serem

atingidos no rebanho.
Com a verdadeira explosão
do foco na produção de carne de
qualidade, as avaliações a partir
da ultrassonografia de carcaça
surgiram com força, assim como
o Programa de Acasalamento

Dirigido (PAD) do Promebo,
que conforme Fernanda é uma
ferramenta que une qualidade,
produtividade e confiabilidade.
De olho no futuro, surge a
implementação da DEP genômica, que numa parceria com
a UNESP, junta avaliações de
pedigree, fenótipo e genótipo.
Isto além do estudo de indicadores econômicos.
Fernanda concluiu afirmando que o Promebo, como
ferramenta de seleção incrementa os resultados produtivos do rebanho, que cresce em
eficiência, gerando mais quilos
de carne por hectare ano com
o mesmo número de cabeças.
O Promebo permite constatar
a evolução da seleção do rebanho e o uso dos dados para o
atingimento dos objetivos de
produção.
>>>
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Dan Moser: genômica
tem muito a explorar

Z

ootecnista e PhD em
Melhoramento
genético animal, o norteamericano Dan Moser abriu
sua palestra falando sobre
a ferramenta do momento,
a genômica, que segundo ele
ainda tem muito a ser explorada e a oferecer ao aperfeiçoamento dos rebanhos em
todo o mundo. Presidente da
Angus Genetics Incorporation (AGI), empresa da Associação Americana de Angus,
responsável pela condução
do programa de melhoramento genético da raça naquele país, ele observou que
a AGI realiza análises genômica a cada semana e que
nos Estados Unidos, a raça
Angus é realmente grande e
se tornou importante, e que
os criadores usam à exaustão
todas as ferramentas de avaliação em seus rebanhos.

Fotos: Olga Produções/Angus

“Agindo desta forma, os
criadores se apossam das
informações que necessitam
para balizar o seu trabalho
e entregar ao mercado exatamente o que as indústrias
exigem e aos consumidores
os cortes de carne desejados”, sintetizou o especialista. Ele afirmou que o emprego de tecnologia é tamanho

que é possível, em nível de
criador, saber exatamente os
custos e os desempenhos de
cada etapa da produção em
pecuária.
“E como a grande maioria dos criadores usa os serviços da AGI para a obtenção
de relatórios de dados que
possibilitam os controles e
as necessárias evoluções em

produção na fazenda, os custos das avaliações, pela escala, acabam ficando bastante
em conta”, disse.
Nos Estados Unidos, observou, há muito tempo não é
mais necessário convencer os
criadores a avaliar seus rebanhos. Ao contrário, o criador
é que pressiona os técnicos
e os pesquisadores para que
criem e desenvolvam mais e
mais ferramentas de avaliação. Teste de parentesco e
teste de DNA em animais jovens conseguem eliminar problemas que levariam uma década para serem percebidos,
diz. O preço de uma novilha é
formado (ou varia) de acordo
com o gene do touro pai...
Através da genômica,
combinada com outras ferramentas, se consegue identificar com enorme antecipação
genes defeituosos ou a per-

formance de animais jovens.
Conforme Moser, a genômica
trabalha em conjunto com a
coleta de dados. “Já testamos mais de 400 mil animais,
e com o crescimento da escala, os custos desses testes caíram de 150 dólares para até
50 dólares”.
Quando um produtor comercial compra um touro jovem, ele já sabe qual será a
performance desse touro em
toda a sua vida produtiva.
“Isso é fundamental para a
produção de touros específicos para a correção de qualquer característica que seja
a carência de determinados
rebanhos”, apontou o especialista.
A Angus Genetics Incorporation trabalha também
para outras raças como Charolês, Senepol e Angus do
Canadá.

Eficiência Alimentar
será alvo de pesquisas
O painel abriu também
espaço para novidades na
área de avaliações de desempenho de animais. Foi o caso
da palestra de Lúcia Galvão
Albuquerque, que apresentou
o tema Eficiência Alimentar
– uma ferramenta de seleção
imprescindível para a eficiência da pecuária de corte.
Doutora em genética e
melhoramento animal e professora titular da Universidade Estadual de São Paulo
(UNESP), ela falou sobre
um trabalho de pesquisa
para aferimento de índices
de ganho em peso, onde a
conversão alimentar e o consumo alimentar residual são
a chave da questão. Como
vantagens do consumo ali-

mentar residual (CAR), citou
as altas estimativas de herdabilidade. A seleção para o
CAR precisa de animais com
menor necessidade de manutenção, menor consumo e que
expressem maior conversão
alimentar. Suas limitações
são as mudanças na composição do ganho, com seleção
indireta para carcaças mais
magras, o alto custo de mensuração e os efeitos antagônicos na reprodução de animais com baixo CAR.
Mas segundo a professora, para a obtenção dos registros de ganho de peso médio
diário (GMD) e consumo de
matéria seca (CMS) é necessário controlar o consumo de
matéria seca de cada animal,

o que, em geral, é realizado
em centrais de teste, como é
o caso da prova Angus que é
realizada há anos pela central CRV Lagoa. Estudos indicam que o mínimo para o
GMD é 70 dias e, no mínimo
de 40 dias para CMS. O consumo de alimentos e de água
deve ser à vontade. A estimativa do consumo alimentar residual é realizado pela
subtração do CMS estimado
do CMS observado, que então vai resultar no CAR.
E conforme a especialista, as limitações de aplicação desta avaliação ainda
são grandes. Conforme disse,
além dos custos, que ainda
são elevados, porque são necessárias instalações, equi-

pamentos e também mão de
obra especializada, também
fica difícil a realização deste
trabalho com animais a campo, por exemplo. “Os exemplares em avaliação preci-

sam estar confinados, para
que se tenha precisão nos
dados coletados”, afirmou,
sinalizando custos mínimos
por animai de R$ 3,00 a R$
8,00 ao dia.
>>>
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Ultrassom, para aumentar
volume de carnes nobres
O zootecnista e doutor em
produção animal, especialista
em ultrassonografia de carcaças,
Saulo Luz, fechou com sua palestra o painel sobre tecnologia
e melhoramento genético. Disse
que a ecografia, hoje utilizada em
larga escala para mensurar área
de olho de lombo e espessura de
gordura, é uma ferramenta que
está sendo cada vez mais utilizada pelos criadores na área de seleção e preparo de animais para
abate, especialmente voltados à
produção de carne de qualidade.
Professor da USP, Saulo Luz
enfatizou que o avanço da técni-

ca deve-se à acurácia, ao baixo
custo e à praticidade do sistema
para a obtenção dos dados, e que
os criadores cada vez mais usam
a técnica para certificar a correção de seu trabalho no preparo
dos animais.
Ele estimou que temos que o
consumo de carne aumenta com
o incremento da renda das pessoas e da oferta de cortes padronizados, que geram mais confiança. “Assim, a produção precisa
crescer em 70% até 2050, para
ser capaz de atender à demanda
de consumo, calculando esse aumento de produção em 30% na

área de olho de lombo e 70% de
ganho em produtividade”.
Segundo ele, ainda existe
grande variabilidade nas carcaças e por isso é preciso ser capaz
de identificar os animais bons
para a produção, porque o rendimento em carne no abate é importante, mas essa carne precisa
ter qualidade, e com a ultrassonografia, surge a padronização.
Destacou que a maciez representa 40% da qualidade da carne e lembrou que a avaliação da
carcaça por ultrassonografia tem
acurácia, precisão, não é invasiva,
é feita com o animal vivo e o prin-

Fotos: Olga Produções/Angus

cipal: é barata.
Saulo Luz disse que o início
da ultrassonografia se deu em
1956 e dos anos 1990 a 2000
foram definidos os parâmetros
e calibragens dos equipamentos.

E hoje a coleta dos dados é feita
por vários técnicos nas fazendas
e é cada vez mais aceita entre
os criadores pelos benefícios que
traz ao correto apronte dos animais para abate.

Imac – um modelo para o Brasil
Inspirando-se no Instituto
Nacional de Carnes do Uruguai,
o Instituto Mato-Grossense apresentou durante o Congresso o seu
projeto de integração lavoura-pecuária. Detentor do maior rebanho comercial bovino do Brasil,
o Mato Grosso também é grande
produtos de milho, soja e algodão, buscando ser o maior confinador de gado de corte do País.
“Temos o desafio de produzir a
melhor carne do Brasil”, explicou
o presidente do Imac, Luciano
Vacari. Com abates atuais de 2

milhões de cabeças/ano, detentor
de um parque industrial de 41
unidades sob Inspeção Federal,
o Estado uniu forças para atingir

a sua meta. O Imac é um órgão
integrado por produtor, frigoríficos e Estado, com um modelo de
governança autônomo.

O objetivo do Imac é a produção da carne, buscar a padronização do produto, via tipificação de
carcaças, envolver o comercial e
o marketing dos frigoríficos, com
o estabelecimento de um modelo
estadual de rastreabilidade.Também está em implantação um
sistema de balanças que garanta
o controle nas várias etapas do
processamento. Segundo Vacari, o objetivo é desenvolver um
protocolo assentado em cinco
pontos: rastreabilidade, indicadores sócio-ambientais (ambiental,

trabalhista e fiscal), cadastro
ambiental rural, balanças e o selo
Imac.
O objetivo é produzir carne bovina premium a partir de
machos inteiros até dois dentes,
machos castrados até seis dentes e fêmeas até seis dentes. A
rede de confiança ficará formada, segundo Vacari, à medida
que cada produtor integrado no
sistema administrado pelo Imac
tiver acesso aos seus resultados
e receber de acordo com seu desempenho.
>>>

CADASTRO DOS TÉCNICOS ANGUS - 2016
Nome

Telefone

E-mail

Cidade/ Estado

Adevolmir Lima da Silva
Aristorides Tadeu Ribeiro de Melo
Antonio Francisco Chaves Neto
Dimas Rocha
Fábio da Silva Azeredo
Fernando Furtado Velloso
Flávio Alves
Ivan Pedro Verdi Guazzeli
José Carlos Guasso
Josemim de Lima Guerreiro
Luiz Sérgio Santos de Faria
Luís Augusto Copetti
Luiz Walter Leal Ribeiro
Renato Paiva
Rednilson Morelli Góis
Tito Mondadori

(49) 3018.2001/ 8839.7790
(49) 9146.5455
(43) 3275.1811/ 9972.0309
(51) 99043356
(53) 9946.6031
(51) 3392.6502/ 9835.8100
(55) 3422.7595/ 9974.3024
(54) 9117.0773
(51) 9748.3341
(55) 3431.1835/ 9977.6644
(53) 3225.3805/ 8414.9065
(45) 9972.3425
(55) 9112.3916/ 9906.1472
(55) 9977.7281/ 3411.5403
(17) 3224.3366/ 99201.9181
(34) 8866.7797

adevolmir@yahoo.com.br
fazmandassaia@gmail.com
vetchaves@uol.com.br
fazrocha@yahoo.com.br
bageazeredo@hotmail.com
fernando.f.velloso@gmail.com
santoantao@via-rs.net
ivanpvguazzelli@outlook.com
j.c.guasso@bol.com.br
josemim.guerreiro@bol.com.br
lssdefaria@gmail.com
luis.veterinario@terra.com.br
luizwalterribeiro@gmail.com / luizwalterr@terra.com.br
rppaiva@uol.com.br
rednilson.gois@centralembryo.com.br
titomondadori@gmail.com

Lages/ SC
Lages/ SC
Arapongas/ PR
Cachoeira do Sul/ RS
Pelotas/ RS
Porto Alegre/ RS
Alegrete/ RS
Vacaria/ RS
Cachoeira do Sul/ RS
São Borja/ RS
Pelotas/ RS
Cascavel/ PR
Santana do Livramento/RS
Uruguaiana/ RS
São José do Rio Preto/ SP
Promissão/ SP
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Qualidade: o desafio da
indústria brasileira

N

a abertura do painel Carne de Qualidade: Um Caminho para a Pecuária
Nacional, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes
(Abiec), Antônio Jorge Camardelli contou uma rápida história
da indústria da carne no Brasil.
Ele assinalou fatos longínquos
na história brasileira, como a
grande seca que dizimou a pecuária nordestina, até a fundação
no Rio Grande do Sul da primeira charqueada, em 1780, chegando aos dias atuais, em que o
Brasil é um dos líderes mundiais
na produção de carne bovina.
Entretanto, Camardelli assinalou a importância de se traçar
um mapa estratégico para atingir mercados cada vez mais seletivos e valorizados. Segundo
o dirigente, além da básica educação sanitária, logística, ambiente e correta exploração dos
recursos naturais brasileiros, é
preciso firmar acordos internacionais, apoiados em novas tecnologias, inovação e automação,
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aliados a uma boa governança,
justiça tributária, apostando
cada vez mais em qualidade do
produto final.
Contando a história do segmento carne bovina, Camardelli
assinalou datas que considera
pontos cruciais. Em 1876 foi
iniciado o processo de produção
de carne congelada na Argentina, outro grande marco. Mereceu amplo destaque também a
introdução dos zebuínos, pelo
criador Teófilo de Godoy, que im-

seguindo a rica história da indústria da carne gaúcha, que por
longo tempo abasteceu os mercados centrais brasileiros com
charque. Outro momento destacado por Camardelli ocorreu
em 1937, com a demonstração
de peças de animais abatidos no
Frigorífico Moura, em Andradina, SP.
Em 1953, a Armour implantou a maior unidade frigorífica
do Brasil. Vinte anos mais tarde,
a fundação da Embrapa passou
a representar um grande referencial da evolução do setor
portou animais diretamente da agropecuário e especialmente
Índia para Uberaba, em Minas da pecuária de corte. Ainda nesGerais. Antes disso, em 1860, ta década, em 76, o Bordon já
no segundo império, foi criado abatia 650 mil cabeças/ano.
o Ministério da Agricultura. As
Os anos 2000, porém, conprimeiras exportações de carne sagraram um novo momento,
foram realizados em 1914 pelo quando passou a se agregar
Frigorífico Anglo, instalado em valor ao produto destinado às
Barretos, hoje sede da poderosa exportações. Se em 1996, as
JBS.
exportações eram de 150 mil
No Rio Grande do Sul, em toneladas, principalmente para
1917, a Swift Armour da cida- União Européia e Estados Unide de Rio Grande transforma dos (carne enlatada), em 2000
sua charqueada em frigorífico, estes valores alcançaram as

358 mil toneladas, com a conquista dos mercados de Hong
Kong e Chile. Em 2004, o volume de exportações já atingia as
1,184 milhão de toneladas, envolvendo também o Irã, Egito e
a Rússia. Em 2008, o volume
exportado alcançou as 1,384
milhão de toneladas, volume
que ficou em 1,255 milhão de
toneladas em 2012. Foi então
criada a marca Brazilian Beef,
que passou a promover os produtos da indústria brasileira de
carnes.
Segundo Camardelli, o Brasil é grande produtor de carne
Ingrediente (picada, recheio,
embutidos - commodity), já explora muito o mercado Culinária
(dona de casa) e tem um enorme potencial no segmento Gourmet, que precisa ser explorado
e hoje é dominado por Argentina, Uruguai e Austrália. Para
isso, é preciso buscar excelência,
sustentabilidade, rastreabilidade, explorando biomas e carnes
especiais, como por exemplo a
Carne Angus Certificada.

Uruguai – da natureza à sua mesa
Grande exportador de carne bovina, o Uruguai adotou
o marketing como principal
elemento de promoção de seu
principal gerador de divisas.
A economista Silvana Bonsignore, gerente de marketing do
Instituto Nacional de Carnes
(Inac) fez uma cronologia do
Instituto desde 2000, quando o
país passou a vender a ideia da
carne natural – Uruguay Natural -, produzida num ambiente
sustentável, sem agrotóxicos e
hormônios, com o slogan “Da
Natureza à sua mesa”.
Mais do que uma instituição
voltada ao controle e garantia
de qualidade, o Inac tornouse um agente do marketing da
carne uruguaia pelo mundo. Ao
longo destes 16 anos, explicou
Silvana Bonsignore, trabalhouse para recuperar mercados,

construir confiança. No período, o Inac recebeu vários prêmios de publicidade pelo mundo, como O Leão de Bronze
em Cannes, Ouro no Festival
Ibero-Americano de Publicidade (Fiap), Bronze no New York
Festival, entre outros.
Um dos argumentos centrais da carne uruguaia é de ser
carne natural certificada, verificada pelo USDA – indicando
que é minimamente processada,
sem ingredientes artificiais. A
partir destas primeiras campanhas, as exportações tiveram
forte crescimento. Explorando
os sentidos nas diversas ferramentas de marketing, o Inac
passou a mirar o consumidor,
envolvendo outras atividades
ao ar livre no Uruguai, como o
turismo, a gastronomia, os esportes. “Cada cabeça de gado

uruguaia tem dois campos de
futebol à disposição”, assinalou a gerente do Inac.
As campanhas foram desenvolvidas em diversas partes
do mundo, acompanhadas da
participação do Inac em eventos mundiais pela Europa, Ásia,
Rússia, todos diretamente ligados aos mercados da carne. O

comitê de marketing, salientou
Bonsignore, envolve frigoríficos,
produtores e o Inac, criando
um comprometimento em toda
a cadeia. Ao mesmo tempo em
que as exportações cresciam, ao
longo dos anos 2005 a 2009 foi
sendo estabelecida uma valoração do produto. Nas Olimpíadas de Londres, os tradicionais

ônibus ingleses estamparam
busdoors com a marca de carne
Uruguaia. Na Copa do Mundo
realizada no brasil, food trucks
integraram-se nas cidades dos
jogos da Seleção uruguaia, com
o hashtag #Quegolazo envolvendo as redes sociais.
O trabalho deu tão certo,
desde o início da campanha,
que as exportações se mantiveram em patamares muito
acima dos históricos, rendendo muitas divisas ao pequeno
país. E os próximos passos da
campanha já estão delineados,
até 2019, utilizando com força
o marketing digital. A campanha envolve “Três vezes Nunca
mais” – Nunca mais antibióticos, Nunca mais promotores
de crescimento e Nunca mais
produtos de origem animal na
dieta bovina.
>>>
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A construção do
Programa Carne Angus

D

iante da meta de abater
1 milhão de animais em
2020, os primeiros passos do Programa Carne Angus
Certificada parecem brincadeira de criança. Há 16 anos,
no ano 2000, em ritmo de
aventura, um grupo de dirigentes e criadores da Associação
Brasileira de Angus saiu campo afora do Rio grande do Sul,
para localizar novilhos Angus e
garantir a entrega de animais
para o primeiro frigorífico parceiro. Passados apenas uma
década e meia, milhões de quilômetros e centenas de palestras depois, o Programa Carne
Angus já abate mais de 400
mil cabeças e o próximo salto
promete ser geométrico. Esta
análise, feita pelo diretor do
Programa Carne Angus Certificada, Reynaldo Titoff Salvador, durante o III Congresso
Brasileiro de Angus, resume
muito bem as dificuldades iniciais e o salto nas metas.
Em 2000, o rebanho bovino

de corte brasileiro era de 180
milhões de cabeças, quase totalmente zebuíno, com exceção
do Rio Grande do Sul e rebanhos isolados. “O que se tinha
era uma mistura de raças, com
animais prontos com mais de 4
dentes, sem qualquer padrão.
Encontrar novilhos Angus era
quase como achar uma agulha num palheiro”, compara
Salvador. Hoje, com um rebanho bovino de 220 milhões de
cabeças, diz Salvador, o que
mais se vende é sêmen Angus,
com mais de 4 milhões de doses
identificadas. “Sem medo de
errar, 51% de todo o sêmen comercializado no Brasil é Angus.
De cada 10 terneiros cruzados,
nove tem genética Angus”, destacou. Portanto, de uma verdadeira mistura, em 2001, a pecuária brasileira está evoluindo
para um animal cada vez mais
padronizado, explicou Salvador,
exibindo em fotos as diferenças
entre os animais na mangueira
em 2001 e em 2016. “Evoluí-
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mos em quantidade e qualidade”, sentencia o dirigente. “Em
2016, vamos crescer 38% sobre 2015, mesmo com toda a
crise econômica e política”,
complementa Reynaldo Salvador
Esta velocidade muito se
deve ao profissionalismo impregnado no programa: são
5 mil produtores, que produzem 400 mil cabeças, com o
nascimento de 3,5 milhões de

dos, o programa Carne Angus
está de braços dados com a
Abiec e caminha junto com a
Apex, agência de promoção
dos produtos brasileiros mundo afora. A senha é participar
de eventos com a Expo Milão
(Itália), Anuga (Alemanha),
Sial da China e a Gulfood
Dubai (Emirados Árabes).
Ao mesmo tempo, o Programa solidifica suas alianças
internas, quer nos restaurantes certificados, no varejo
de autosserviço, ou mesmo
via consumo do Hambúrguer,
bezerros em 2016, 10 empre- caso do McDonald´s e mais
sas frigoríficas parceiras, 24 recentemente com a Wendy´s,
plantas certificadoras e 38 rede que está ingressando no
profissionais. Todos eles capa- Brasil e deverá montar uma
citados permanentemente com ampla rede de lojas pelo País.
reuniões presenciais mensais, “Nossa visão sempre foi a cacom o aval de uma importan- deia da carne como um todo,
te certificadora europeia, a visando diretamente o conTÜV Rheinland, o que facilita sumidor. Precisamos levar a
a abertura das portas para o ele um produto com maciez,
mercado qualificado da Comu- suculência, sabor, segurança
nidade do Euro.
e garantias”, resumiu o diriEm busca de novos merca- gente em sua palestra.

CAB: grande experiência de consumo
O programa de carne da
Associação Americana de Angus, o Certified Angus Beef, ou
simplesmente CAB, está voltado para o consumidor. “Temos
que oferecer sabor, suculência
e maciez ao consumidor”, resumiu em sua palestra o vicepresidente da CAB, Mark McCully. “Se o consumidor está
disposto a pagar 207% mais
do que o frango e 57% mais
do que a carne de porco, nossa missão é lhe oferecer uma
grande experiência de consumo”, assinalou. O slogan dos
fundadores da CAB era simples: “Begin with the end in
mind”, ou seja: Comece pensando no final.
A missão dos fundadores
está viva até hoje: Aumentar
a demanda por gado Angus
registrado, através de um programa de produção de carne

de marca, baseado em informação sólida e identificada,
gerando um produto de qualidade e sabor superiores. E um
dos pontos chave do CAB é o
marmoreio, característica que
confere sabor e maciez.
Esta foi a filosofia do Programa norte-americano, criado em 1978 e hoje produz 406
mil toneladas anuais de carne
certificada, a partir de 3,7 mi-

lhões de cabeças certificadas,
batendo recordes de vendas
consecutivos nos últimos nove
anos. Em 1978, o sobrepreço
da carne bovina sobre a de suínos era de apenas 7%, e de
78% sobre a de carne de frango. Nestes 38 anos, o programa
criou padrões rigorosos para
elevar cada vez mais a qualidade da carne, com produtividade crescente. Para se ter uma

ideia, hoje o rebanho de vacas
Angus nos Estados Unidos é o
menor desde os anos 50, mas a
produção de carne de qualidade cresce anualmente.
O CAB é, portanto, o principal agente de marketing da
Carne Angus. “Nosso foco é
criar demanda. Cuidamos bem
do consumidor final. Com isso
geramos benefícios para o supermercado, para o restaurante, para o produtor de terneiros
e para o produtor de genética”,
explicou Mark McCully. Para
sustentar o sistema, os frigoríficos pagam uma comissão
à CAB, que utiliza os recursos
para controlar a qualidade e
gerenciar os 17 mil licenciados
em 46 países e todo o sistema
de produção. São produzidas
65 mil carcaças de animais jovens (até 18 meses) por semana, que resultam em milhões

de dólares de sobrepreço que
vão remunerar o produtor e
toda a cadeia produtiva. Somente os produtores recebem
como sobrepreço cerca de US$
50 milhões por ano.
Mark McCully destacou a
importância dada à gestão da
marca. A marca precisa ser
funcional, emocional, deve ter
o compromisso com o social e
o meio ambiente, além de mostrar com orgulho a origem do
produto. Outro destaque é a realização de cursos para o correto aproveitamento da carne,
ensinando a consumidores e
profissionais da área culinária
– restaurante e correlatos. “O
consumidor está afastado do
campo e nós precisamos fazer
esta ligação, dando a ele todas
as garantias de sabor e maciez
que ele busca”, finalizou o diri>>>
gente da CAB.
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O modelo Argentino
de Carne Angus

C

ompletando 22 anos, o
Programa de Carne Angus da Argentina disputa
ávidos mercados de carne de
qualidade, incluindo a antiga e
tradicional Cota Hilton, operada desde 1994. Segundo o palestrante Javier Marotta, diretor técnico do Programa carne
Angus certificada da Argentina, o treinamento dos certificadores ocorreu nos Estados
Unidos, sob os auspícios da
American Angus Association,
que opera o Certified Angus
Beef desde 1978.
Para construir o futuro,
o Programa Argentino tem
como lema a seguinte frase:
“A Certificação Angus busca
gerar um marco de qualidade,
agregando valor e pensando
sempre na satisfação do clien-
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te que consome nossas carnes
nos distintos mercados, para
que reconheça assim um produto diferenciado associado à
raça”.
Atualmente, 85% do gado
de corte argentino possuem
genética Angus. Por isso o
Programa Argentino se reveste de grande importância
nacional. As características
carniceiras da raça e o controle de qualidade estabelecido
pela Associação, explica Javier
Marotta, “asseguram a origem, qualidade e consistência
do produto, que recebe uma
etiqueta que avaliza seus atributos”. Da produção de 4,063
milhões de quilos, a partir de
116,7 mil cabeças certificadas, 76% vão para o mercado
interno, cerca de 20% para a

comunidade europeia, num total de 13 países.
Atualmente, a Argentina
possui 10 plantas frigoríficas
habilitadas, mais três em vias
de habilitação, 15 inspetores
veterinários em nível de frigorífico, seis profissionais administrativos na sede da entidade. O comitê de certificação é
formado por nove profissionais
técnicos, sendo seis externos à
AAA e três internos.
Os animais aptos a receberem o selo de certificação
devem ter no máximo 25%
de sangue zebuíno, devem estar na categoria de novilhos
vaquilhonas e novilhitos, com
pelagem negra ou vermelha sólida em mais de 55% do corpo,
mochos (sem chifres). A idade
aceita gira entre 26 e 28 me-

ses, com dentição máxima de 4
dentes, enquanto na tipificação
são aceitos animais especiais
e bons, com tipificação J, JJ e
U. Já a cobertura de gordura
nestas faixas, respectivamen-

te, é de 5, 8 e 13 mm, sendo
descartados graus extremos. O
marmoreio deve ter grau mínimo slight, que permite níveis de
garantia para maciez, sabor e
suculência.

Uruguai – um pequeno entre gigantes
Com um total de 12 milhões
de cabeças de gado criadas
em 12,5 milhões de hectares,
o Uruguai possui apenas 3,3
milhões de humanos, ou seja,
3,7 bovinos por habitante. Um
pequeno entre gigantes, o Uruguai tem uma experiência de
400 anos de pecuária de corte
e hoje investe forte na genética Angus e num programa de
carne de qualidade. O diretor
do Programa Carne Angus,
Mauricio Rodriguez, destacou
a importância que a agropecuária e, especialmente, a pecuária de corte tem para seu país:
70% das exportações são de
produtos agropecuários. Neste contexto, o programa Carne
Angus uruguaio – implantado
em 2004 – cresce com solidez
e já atinge mercados exigentes.
A proposta é entregar qualidade de carne produzida a pasto
e a céu aberto, em ambiente
amigável.
Mesmo com suas diminutas dimensões (por exemplo,
a Argentina é 15 vezes maior,

o Brasil é 50 vezes maior), o
Uruguai é o sexto maior exportador mundial de carne bovina e terceiro de carne ovina.
O segmento carne é responsável por 6% do PIB nacional
e 20% das exportações, com
abate anual de 2,2 milhões de
cabeças – desfrute de 20% e
produção de 530 mil toneladas
anuais de carne.
Um dos pontos altos da
pecuária uruguaia, explicou

Mauricio Rodriguez, é o sistema de rastreabilidade, realizados por rebanhos desde 1973
e de forma individual desde
2006, sendo obrigatória em
todo o sistema pecuário. Assim
também, são banidos os hormônios promotores de crescimento, as proteínas de origem
animal para consumo do gado.
Segundo Mauricio Rodriguez, o Programa Carne Angus do Uruguai foi criado para

agregar valor na cadeia de carnes, através da implantação de
um programa de certificação
de carnes e sua comercialização com a marca Angus. Para
tanto, criou-se uma Sociedade
Anônima, tendo como acionista majoritário a Associação,
ficando as demais ações em
mãos dos associados da entidade, com até 10 ações por
sócio. O programa exige novilhos até seis dentes e vaquilhonas até quatro dentes Angus e
suas cruzas: ½ sangue Angus
e raça britânica, 2/3 Angus e
1/3 raça continental, ¾ Angus
e ¼ raça índica, pelagem negra
ou vermelha sólida, entre outras características. Exige-se
marmoreio slight ou superior e
cobertura de gordura igual ou
maior do que 6 mm.
O sistema de certificação
é realizado pelo Instituto Nacional de Carnes (Inac), num
processo totalmente normatizado. Graças a ele, houve um
brutal crescimento na produção de carne Angus e, parale-

lamente, um grande estímulo à
criação da raça no Uruguai. Os
principais mercados – países
da União Europeia e Estados
Unidos exigem palatabilidade,
sabor, consistência, conveniência, segurança alimentar, respeito ao meio ambiente, entre
outros aspectos. Com seu ambiente adequado, o Uruguai
se enquadra perfeitamente no
atendimento destes mercados.
Buscando sempre as características de maciez, ótima coloração, cobertura de gordura,
tamanhos adequados dos cortes, idade, marmoreio, sempre
a pasto, o Uruguai já produz
2.300 toneladas anuais de
Carne Angus, a partir do abate
de 33 mil animais certificados,
por seis indústrias, que a enviam a 8 países. Segundo Rodriguez, o Uruguai está construindo confiança ao longo do
tempo. “Destruir a confiança é
como amassar um papel e tentar desamassá-lo. Não é uma
tarefa simples”, comparou o
palestrante.
>>>
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Na boa nutrição da mãe,
os músculos do novilho

P

raticamente um terço da
vida de um animal é passada no ventre da vaca
e por isso a nutrição nesta
fase da vida adquire uma importância fundamental. Ainda
mais se o animal vai integrar
um programa de produção de
carne de qualidade. Afinal, é na
fase uterina que se formam as
fibras que vão se transformar
nos músculos que se tornarão
Carne Angus Certificada. Este
foi o tema da palestra pontual
do pesquisador da Washington
State University (USA), Min
Du – Programação Fetal: Explorando ao máximo o efeito
genético.
A nutrição adequada, disse
o pesquisador, é fundamental
também na fase fetal para a
obtenção da qualidade da carne. “Antes de nascer, o animal
é ainda mais sensível à nutrição. Após os primeiros 210
dias de gestação, não há mais
formação de fibras musculares.
Elas se formam entre o tercei-
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ro e sétimo mês de gestação”,
destacou o especialista. Após
este período, as fibras crescem
apenas em diâmetro e comprimento para adequar-se ao esqueleto.
Portanto, o animal ficará
mais musculoso se for bem nutrido no período de gestação.
Segundo Min Du, a correta
nutrição da mãe em pastagens
melhoradas ou via suplementação no período crítico de crescimento do feto é fundamental

para a produção de carne macia, suculenta e saborosa. “Animais que tiveram este impulso
nutricional demonstram posteriormente, inclusive, maior
peso ao desmame, maior volume de carne na carcaça, com
elevação da característica da
maciez. O volume de gordura
superficial também diminui”,
explicou.
Para a formação do marmoreio, assinalou Min Du, a fase
fetal também é muito impor-

tante, já que é nesta fase que se
formam os adipócitos: é preciso
estimular o aumento do número e o tamanho dos adipócitos,
durante a chamada “janela de
marmoreio”, que ocorre entre o
terceiro mês e o final da gestação. Com isso se obtém também
uma carne com as características visuais e de sabor desejadas
– crucial para a palatabilidade
da carne.
Durante a fase de gestação,
e claro também antes dela, é
muito importante manter a
condição corporal das vacas,
o que pode ser conseguido
proporcionando uma quantidade suficiente de proteínas e
energia e de micronutrientes
de forma equilibrada. Um escore de condição corporal de
5 ou ligeiramente acima (na
escala de 1 a 9) é suficiente
para manter a boa eficiência
reprodutiva e desenvolvimento
fetal apropriado de vacas. As
avaliações de Min Du indicam
também que “as operações de

fêmeas prenhes ou com crias
devem ser realizadas a pasto,
o que reduz os custos de produção. Durante e após o desmame, os bezerros podem ser
manejados em confinamento,
onde eles podem crescer rapidamente”.
De toda forma, Min Du destacou a importância da boa
nutrição e condição corporal
da fêmea, tanto antes de ser
inseminada, quer no período de
gestação e no pós-parto. A boa
nutrição da vaca tem impactos
positivos na relação de produção de vaca-terneiro, permitindo encurtar o período entre
cada ciclo, elevar a produção
de massa muscular do terneiro
a ser parido, elevando ainda o
marmoreio e a qualidade final
da carne. Por isso, apesar da
grande importância da genética, a correta nutrição da vaca
no período de gestação é criticamente importante, permitindo que o terneiro possa maximizar o seu potencial genético.

Os ganhos do produtor norte-americano
Com um rebanho em queda desde os anos 70, a pecuária norte-americana produz
hoje mais carne do que no
auge do rebanho, quando tinha mais de 45 milhões de
vacas. Hoje com 30,3 milhões
de vacas, graças a um sistema
de produção bem azeitado,
a produtividade é crescente,
explicou o diretor comercial
da Red Angus Association of
America, Gary Fike. Nos últimos 20 anos, houve um incremento de 45 kg na carcaça,
utilizando todas as ferramentas de melhoramento genético disponíveis. Segundo ele,
o produtor de novilhos prime
obteve como ganho objetivo
cerca de 160 dólares a mais
por cabeça. Para alcançar
este resultado, porém, destacou Gary Fike, “a chave de
tudo foi conhecer o gado e co-

nhecer também o mercado”.
Nos Estados Unidos, explicou Gary Fike, há três categorias de pecuaristas – os
pequenos, que possuem menos de 100 vacas, entre 50 e
300 hectares, que produzem
terneiros e não dependem somente da pecuária. Os médios
produtores têm entre 100 e
499 vacas, entre 500 e 5.000
hectares – estes utilizam cada
vez mais tecnologia, possuem
outras alternativas de marketing e o terneiro é parte
importante de sua renda. Já
os grandes produtores, que
possuem mais de 500 vacas
e milhares de hectares, utilizam mais tecnologia, como
IATF, inseminação, serviços
profissionais de alto nível e
possuem grandes opções para
investir em marketing.
No Meio-Oeste america-

no, os animais são terminados
em grandes confinamentos,
que utilizam milho triturado,
flocos de milho, resíduos de
grãos de destilaria, forragem,
garantindo ganho de peso diário de 2 kg/cabeça. Mas o su-

cesso do Angus levou outras
raças a obterem animais pretos para possível enquadramento no programa de carne.
Mas Fike pergunta: “Eles são
Angus? Ou somente pretos?”
Por isso se torna tão impor-

tante trabalhar com marcadores genéticos e tecnologias
de ponta.
Com Angus, observa, o
produtor pode ter maior marmoreio, enquadrando-se nas
categorias Prime e Choice,
que remuneram melhor em nível de frigorífico. A partir de
um mínimo de genética 25%
Angus, o marmoreio começa a
crescer, valorizando o produto
final. Não à toa, as vendas de
sêmen Angus cresceram muito entre 1980 e 2015: No Red
Angus, o incremento foi de
1.485%, enquanto no Angus
alcançou os 852%, muito acima dos demais concorrentes.
Já em animais registrados,
entre as oito maiores raças,
Angus e Red Angus somam
340 mil registros, diante de
236 mil registros das demais
seis raças.
>>>
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A experiência Uruguaia
El Yunque e Macachines

A

ntes de situar seu esta- 80 fêmeas PO, sêmen e embelecimento no sistema briões. O rodeio comercial
de produção de carne é formado por 3.500 vacas,
do Uruguai, o criador Enrique Albanell, diretor das
Estâncias El Yunque e Macachines, avaliou o sistema
pecuário de seu País, voltado às condições de criação
a campo, com um rebanho
de 12 milhões de cabeças.
Explicando a crescente produção de terneiros Angus e
uma adesão forte das cabanhas aos programas de
avaliação genética, Albanell
salientou que a El Yunque é
uma empresa familiar com
mais de 60 anos dedicados
ao Angus. “Antes de cabanheiros, somos criadores”,
resumiu.
Explorando 9 mil hectares, dos quais 70% são de
solos rasos e pedregosos, a
empresa possui 600 fêmeas PO e produz 220 touros,

criadas no ciclo completo com venda de novilhos e
vacas de descarte. Os noviFotos: Olga Produções/Angus

lho de alto rendimento. Para
isso, o estabelecimento utiliza como ferramentas de seleção uma combinação de fenótipo, DEPs e pedigree. “Ao
incorporar um animal, buscamos bons dados de DEPs,
com alta precisão e progênie
Genética, nutrição
comprovada”, afirmou.
sanidade e manejo
Albanell
exemplificou
O estabelecimento produz
Angus sustentado em quatro com gráficos as formas de
pilares: genética, nutrição, produzir mais quilos de tersanidade e manejo. “Busca- neiro por touro. Segundo
mos desmamar o maior nú- ele, é possível produzir até
mero possível de terneiros, US$ 3 mil a mais por toualcançando altas taxas de ro com alta DEP ao desmaprenhez nas fêmeas, facilida- me. De olho nisso, salientou,
de de parto e outras caracte- também fica a certeza de
rísticas positivas”, disse. No que a seleção genômica será
terneiro, buscamos alto peso de grande ajuda para potenà desmama e aos 18 meses. cializar a evolução genética,
O tamanho adulto buscado é já que a El Yunque acompade frame moderado, visando nha o crescimento do Angus
otimizar o custo de manten- no Uruguai nos últimos 15
ça. Em resumo, o animal que anos e já está adotando esse busca é uma vaca de bai- tas novas ferramentas de sexo requerimento e um novi- leção.
lhos são negociados com frigoríficos ao peso médio de
500 kg. “A raça Angus nos
dá uma equação econômica
rentável”, destacou Enrique
Albanell.

Confinamento permite programar
a entrega do novilho gordo
Confinar bovinos também traz benefícios, especialmente encurtar o tempo
de engorda, otimizar o uso
da área da fazenda, permitir a integração lavourapecuária, o controle da produção e mesmo programar
volumes constantes. Esta é,
segundo o gerente executivo
da Associação Nacional dos
Confinadores
(Assocon),
Bruno de Jesus Andrade, a
principal vantagem do confinamento. Ele revelou que
61% das fazendas brasileiras habilitadas a exportar
para a Europa têm sistemas
intensivos e são capazes de
fornecer o novilho da Cota

481 – abatido com até 30
meses, com no mínimo 100
dias de confinamento.
Aumento de custos
não vai reduzir engorda
Entretanto, os sistemas
de confinamento brasileiros utilizam 72% de animais de origem zebuína,
em sua grande maioria com
machos não castrados, ingressando no sistema com
20 a 27 meses, saindo aos
24 a 30 meses. Segundo
Bruno Andrade, em 2016
serão confinadas 4 milhões
de cabeças, além de 3 milhões de cabeças em regime de semiconfinamento.

Mesmo com um custo 23%
superior a 2015, devido à
alta do milho e outros insumos utilizados na engorda,
há intenção de crescimento no número de animais a
confinar.
Por isso, Bruno Andrade
destacou que os sistemas de
confinamento deverão ser
muito eficientes, entregar
carcaças maiores, promover
ganhos líquidos acima de 1
kg/dia gerenciar riscos e,
especialmente, otimizar o
sistema utilizando animais
de genética superior, que
gerem carcaças e cortes
de melhor qualidade e com
maior rendimento.
>>>
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Japoneses disseram:
queremos os pretos
A

bordando o tema “Seleção
Genética para países tropicais”, o geneticista escocês
Don Nicol – que atua há muitos
anos na Austrália, assinalou que
seu país de adoção está trabalhando forte na seleção genética para produção de carne em
ambiente tropical. Em sua fala
no III Congresso Brasileiro de
Angus, Don Nicol explicou como
os criadores australianos desenvolveram o produto para o mercado, a partir de proposições do
consumidor. Nos anos 80, o mercado japonês se abriu à carne de
qualidade. “Os japoneses foram
os primeiros a falar em marmoreio, graças à sua preferência
pelo Wagyu, raça da ilha característica pelo alto marmoreio”,
assinalou Nicol.
E o interesse japonês tinha

ainda uma interessante particularidade. Para eles, o melhor gado era o preto (porque
o Wagyu preto no Japão era
muito superior ao vermelho)
e por isso o gado de pelagem
vermelho foi desprezado pelos
japoneses. Por linhas tortas, o
“black” tornou-se a marca da
excelência. “E o meu gado era
todo vermelho”, ironizou Don
Nicol. Em sua palestra, Don
Nicol – que possui longínqua
experiência na área de pesquisa genética, foi o primeiro
coordenador do programa de
Avaliação Genética da Austrália (Breedplan) – mostrou resultados de experimentos. Neles, o efeito do touro Angus no
cruzamento proporciona menor
peso ao nascer, maior peso de
carcaça, melhor marmoreio e,

Fotos: Olga Produções/Angus

na região Sul Australiana, deuse muito melhor em regime de
confinamento. A saber, a Austrália possui praticamente três
regiões climáticas: o norte tropical, o centro desértico e o sul
de clima temperado.
Hoje a Associação de Criadores de Angus da Austrália

possui 3.532 associados que detém 94.178 fêmeas registradas.
Segundo Don Nicol, 42% dos
registros de taurinos na Austrália são Angus. Recentemente, o
País enfrentou um longo período
de seca – três anos, o que levou
muitos criadores a liquidarem
seus planteis de fêmeas. Agora

que voltou a chover, os preços
das fêmeas estão muito valorizados, atingindo até 1.800 dólares/cabeça.
Em pesquisas independentes,
ficou demonstrado que nos cruzamentos Angus com zebuínos
(Brahman na Austrália), são
muito indicados para a região
tropical (norte). Os cruzamentos
resultam num produto 81,25%
Angus, que se adaptou muito
bem à região tropical. Como
resultado, surgiu o Ultrablack,
indicado para produzir novilhos
com máximo de sangue Angus
em rebanhos tropicais, acentuando a sua pressão de seleção.
Nicol destacou que os australianos valorizam DEPs para docilidade, baixo peso ao nascer, alto
crescimento, marmoreio e rendimento de cortes.

Programa de Fomento Marfrig
criou círculo virtuoso no sistema
Responsável pela coordenação e execução do maior programa de cruzamento industrial do
Brasil, utilizando a tecnologia
da IATF, o proprietário da Lageado Biotecnologia e Pecuária,
Edmundo Vilela, comentou em
sua palestra os erros e acertos
do Programa de Fomento Angus
Marfrig, iniciado em 2008, com
o objetivo de realizar a Inseminação Artificial por Tempo Fixo
(IATF) em um milhão de fêmeas Nelore com sêmen Angus. “O
que era um programa de fomento
transformou-se em um programa
de produção”, constata Vilela.
Segundo ele, a vaca é a chave do negócio carne e a garantia
de compra do produto final é o
ponto de liquidez do negócio. O
adiantamento financeiro proporcionado pelo Marfrig permitiu o
surgimento do ciclo virtuoso no
circuito pecuário, já que a classificação de carcaça passou a
premiar também pela qualidade
do produto final. O plano busca-

va previsibilidade, padronização,
volume, regularidade e qualidade.
O Programa de Fomento Angus Marfrig “Originação” tinha o
objetivo de construir uma relação
formal com o setor produtivo, especialmente com a cria, para permitir aos produtores de bezerros
acesso a uma genética superior,
além de tecnologias de manejo,
sanidade. O objetivo da empresa
foi de fomentar a produção de
animais resultantes de cruzamento, com mínimo de 50% de genética Angus. Com isso, regularizar
o fornecimento de carne segura de
qualidade, promovendo em todo o
processo o uso de maior tecnologia no campo.
Edmundo Vilela destacou
ainda que um dos grandes desafios foi a construção de um círculo virtuoso em toda a cadeia
produtiva, envolvendo produtores, técnicos, indústrias, varejo e
consumidor. Do ponto de vista do
campo, já eram claras as dificuldade no manejo de touros euro-

peus no Brasil central. Por isso,
a Inseminação Artificial, isto
é, a IATF foi a ferramenta da
hora disseminada com sucesso. O
Marfrig e os técnicos do programa também estavam de olho na
nova geração de pecuaristas dispostos a investir em um sistema
mais moderno de produção. Ao
mesmo tempo, visava-se ao consumidor disposto a comprar uma
carne diferenciada, com mais sabor, maciez e suculência.
A IATF, assinalou Vilela,
torna-se poderosa ferramenta de produção animal, já que
pela indução do ciclo das fêmeas programa-se o nascimento
de grandes volumes de bezerros
de maior vigor híbrido, maior
padronização e uma escala de
produção mais profissional. Em
consequência, o produtor obtém
melhor o uso de pastagens, reduz
custos de prenhez e se aproxima
de novas tecnologias, com o creep feeding, o plantio programado
de pastagens, além de ganhos

relevantes na sanidade animal.
Como resultado, uma valorização natural (ágio) dos produtos
Angus x Nelore (bezerros) de até
mais de 34%.
Segundo Vilela, o impacto do
programa de fomento no número
de animais certificados foi brutal,
com tendências de crescimento
geométrico no ano passado. Apesar da demora inicial, quando
havia muitas promessas e muito
trabalho, Vilela considera que o

programa deu tão certo que o
produtor comprou a idéia e está
mais propenso a investir em tecnologia, porque ganha mais com
o produto final. A indústria teve
benefícios porque colocou no
mercado um produto valorizado
e o consumidor aceitou pagar
pela qualidade. Com ganhos em
todos os elos da cadeia e a obsessão por ajudar o parceiro a ganhar dinheiro tornou o programa
um case de sucesso.
>>>
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Maragogipe:
um case de sucesso
O

Fotos: Olga Produções/Angus

diretor da Agropecuária
Maragogipe, Wilson Brochmann apresentou em
sua palestra um modelo para
produção de Carne Premium,
a partir de novilhos ½ sangue
Angus. Com sede administrativa em Porto Alegre, RS, e sistema de produção estabelecido
em Itaquiraí, MS, e outras três
fazendas, Brochmann realiza
ciclo completo em 11,6 mil
hectares, lotados com 10,4 mil
animais. O rebanho total alcança as 22,8 mil cabeças. Há 10
anos introduziu a integração
lavoura-pecuária e em sua palestra mostrou por que venceu
os concursos de carcaças realizados na unidade do Marfrig
de Bataguassu, MS. Em 2015,
entre 1.267 animais de 21
produtores, a Maragogipe obteve o 1º e 3º lugares entre os

machos, com 23,83 arrobas de
carcaça, e 1º e 2º nas fêmeas,
com 20,14 arrobas.
Hoje com rebanho 100%
rastreado, a Maragogipe iniciou
o cruzamento industrial ainda
em 1979, passando a integrar
a Conexão DeltaGen em 2000.
A parceria com o Marfrig surgiu em 2001, fruto dos resultados obtidos com a produção de
novilhos cruza Angus-Nelore.
“Nosso objetivo é produzir carne de qualidade Premium” assinalou. Estas metas são alcançadas com alto nível de seleção
genética, o estudo dos melhores
acasalamentos para fêmeas,
investimento em pastagens
melhoradas, redução do ciclo
pecuário até o abate, as boas
práticas animais, dieta de qualidade, sanidade apurada, entre
outros aspectos.

Brochmann destacou a importâncias das fêmeas: “fazemos uma verdadeira apologia
das fêmeas. As matrizes Nelore
foram selecionadas pela habilidade materna e boa formação
de carcaça, para ser inseminada
com o melhor do sêmen Angus”.
Segundo ele, 78,5% das fêmeas
são até “Deca 3” na avaliação
DeltaGen. As novilhas Nelore
são desafiadas aos 14 meses e
atingimos taxa de prenhez de
73%. Os machos e fêmeas ½
sangue são todos abatidos, após
passarem pelo confinamento. A
idade de abate das fêmeas é de
11 meses, com peso vivo final de
420 kg e rendimento de carcaça
de 60%. Já os machos são abatidos aos 12 meses, com peso
vivo final de 500 kg.
Na área nutricional, os terneiros vão para creep feeding onde

consomem farelo de amendoim,
torta de algodão, milho moído,
gordura protegida e sal mineral.
No confinamento, envolvendo
5 mil animais, explicou o empresário, são utilizados resíduos

Sumário de
Touros Angus
Lançada durante o 3º Congresso Brasileiro
de Angus, em Porto Alegre, RS, a 26ª edição
do Sumário de Touros da Associação Nacional
de Criadores (ANC) – Herd Book Collares Promebo da raça Angus 2016/2017, reúne a
lista de touros superiores e dados imprescindíveis para quem busca trabalhar tecnicamente
o melhoramento da raça Angus.
A avaliação genética foi feita pelo Promebo, com suporte técnico da Gensys, e reúne informações de 748 touros pais, sendo 545 com
avaliação completa na desmama e no sobrea-

no e 203 com avaliação somente na desmama,
com produção a partir de 2010 e com, pelo menos, 20 filhos avaliados. A lista é ponteada pelo
reprodutor EF Complement 8088, nascido em
2008. Dos 10 primeiros colocados, cinco touros
são nacionais: GAP N435, Tradição1754, Santa
Joana 5545, Santa Joana 1023 e Santa Joana
714.
O Sumário de Touros Angus já está disponível para acesso dos interessados no site da
Angus: http://angus.org.br/wp-content/uploads/2016/07/PROMEBO_ESPELHADO.pdf

industriais como a polpa cítrica,
além da tradicional silagem de
milho, glúten de milho, milho triturado, gordura protegida, farelo
de amendoim, núcleo mineral e
melaço de soja.
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Imagens de um evento
de sucesso internacional
Fotos: Olga Produções/Angus
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Teste de Progênie:
mais touros nacionais

Fotos: Divulgação

s centrais Alta/Progen
anunciaram a seleção de
mais touros Angus nacionais desde março deste ano.
Esses touros se unem ao grupo
de seis touros nacionais selecionados para o Teste de Progênie
Angus 2015 e que já estavam
em coleta na central Progen
(Dom Pedrito, RS) desde setembro de 2015. Em função da
grande demanda do mercado
por sêmen Angus, estes animais
permaneceram em coleta e foram agora contratados para comercialização pela central.
“Já rodamos mais de 2.500
km, e em seguida deveremos ter
os touros selecionados para envio à Progen. Os touros deverão
ser enviados para coleta durante o agosto. Pretendemos ter
sêmen disponível aos criadores participantes do teste com
grande antecedência em relação
a 2015, e com isso esperamos
conseguir uma melhor distribuição e utilização dos reprodutores. Deveremos manter a participação de um touro Red Angus
e cinco Aberdeen Angus, devido
à maior demanda pela pelagem
preta. E após um primeiro ano
de ajustes, neste ano estamos
tendo uma consolidação do
teste, com maior demanda por
parte dos usuários do Promebo
e maior valorização da genética
nacional. Acreditamos no Teste
de Progênie como a melhor forma de aumentar a participação
de touros nacionais provados no
mercado, e ofertar ao produtor
animais de alto valor genético
e principalmente adaptados às
nossas condições de ambiente”,
sintetiza o diretor da Alta/Progen, veterinário Fábio Barreto.

Master

Segundo ele, já foram visitadas as propriedades Santa
Joana e Tradição (Sta. Vitória),
Proteção (Rio Grande), Fazenda Baraúna (São Lourenço do
Sul), Quiri (Dom Pedrito), Barragem - RedBar (Dom Pedrito),
Barragem (Quaraí), Cia Azul,
Tradição Azul e GAP (Alegrete), Seival del Toro (Cachoeira
do Sul), Rio da Paz e Ponche
Verde (Cascavel).
Os seguintes animais passaram a integrar a bateria da
raça Angus na comercialização
de sêmen: Camaro (Camaro
Density da Rio da Paz), da Fazenda Rio da Paz, de Cascavel,
PR. Sua mãe, Tabata da Rio da
Paz, é a matriz Nº1 no Sumário Promebo 2015. É a melhor
mãe da raça Angus no Brasil por
avaliação genética; Master (Net
Worth de Cantagalo 3845) da
Cabanha Cantagalo, Quaraí, RS,
Integrante do Trio Grande Campeão PO – Exposição Nacional
de Rústicos 2015 (Expointer)
e Retruco (Tradição 2028) –
Parceria Rota Assis/Estância
Tradição, de Santa Vitória do
Palmar, RS - Melhor Touro PC
– Exposição Nacional de Rústicos 2015 (Expointer) - Seu avô
materno, Tradição 1110, é o 5º
melhor touro do Sumário Promebo 2015, entre todos touros
nacionais e importados.
DECA 1
Além dos destaques sobre
os touros contratados, é importante ressaltar que todos são
DECA 1 para Índice Final, pois
eles integram o grupo dos melhores machos da geração 2013
da raça na avaliação genética,
os Touros Jovens S.A.

Susana Macedo Salvador

Fábio Barreto

Fernando Velloso

A presidente do Conselho
Técnico da Associação Brasileira de Angus, Susana Macedo Salvador, esclarece que o
Teste de Progênie Angus prossegue normalmente. Os demais
animais seguem candidatos à
contratação pela central após a
obtenção dos dados da primeira
safra destes animais, ou seja,
dos nascimentos 2016 e avaliação na desmama em 2017.
Para Fernando Velloso, da
Assessoria Agropecuária, empresa responsável pela Coordenação Técnica do Teste de Progênie Angus, a permanência de
3 touros na bateria da central
já em 2016 é um ponto muito
positivo, pois havia a expectativa dos criadores pela contratação dos touros, mas somente
para no segundo semestre de
2017 ou 2018.
Conforme Fábio Barreto, da
Progen, a contratação destes
touros pela Alta Genetics confirma a alta qualidade dos animais
selecionados para o Teste de
Progênie Angus em 2015 e também a valorização da genética
nacional pela empresa. Já O Gerente de Corte Taurino da Alta,
Miguel Abdalla, comenta que a
demanda crescente do mercado

fez com que nós selecionássemos esses animais de imediato,
agregando qualidade e tornando
nossa bateria ainda mais forte.

para utilização em seus plantéis. “É um trabalho meticuloso e que precisa ser feito
para assegurar a evolução da
qualidade genética do rebanho
brasileiro no futuro”, avaliou o
dirigente.
O Teste de Progênie Angus
avalia a capacidade reprodutiva dos touros levando em consideração seus descendentes,
e permite catalogar uma série
de informações como taxa de
prenhez e dados técnicos de desempenho – DEPs. O objetivo é
reunir dados que gabaritem os
reprodutores de forma a nortear o trabalho dos criadores
que utilizam o sêmen em Inseminação Artificial. Atualmente,
a maior parte do sêmen Angus
usado no Brasil é importado,
devido à carência de touros
brasileiros provados.
E para dar andamento ao
teste, a equipe conta com a coordenação técnica da Assessoria Agropecuária FFVelloso &
Dimas Rocha, em conjunto com
o diretor do Departamento Técnico da Progen, Fábio Barreto
e com o apoio institucional e
técnico da Associação Brasileira de Angus, do Promebo e da
Embrapa.

Retruco

O começo
Com foco na qualificação da
seleção de touros Angus no Brasil, visando valorizar a genética
nacional e seus reprodutores
multiplicadores de genética da
raça, a Associação Brasileira
de Angus, a Associação Nacional de Criadores “Herd-Book
Collares” (ANC) Promebo, e
as centrais Alta Genetics (Uberaba, MG) e Progen (Dom Pedrito, RS), assinaram, em 22 de
agosto de 2015, um convênio
para a realização do Teste de
Progênie Angus 2015. A solenidade foi realizada logo após o
Desfile de Touros da Alta/Progen, em Dom Pedrito, RS, na
presença de técnicos e dirigentes das entidades do setor e de
mais de 600 pecuaristas.
Na ocasião, o presidente
da Angus, José Roberto Pires
Weber, enfatizou a importância
da parceria para os criatórios
brasileiros que, segundo ele, em
alguns anos, terão resultados
precisos sobre touros jovens
nacionais de alta performance

Camaro
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Comissão Jovem:
de olho no futuro

Fotos: Divulgação

Por Nicolau Balaszow

A

Associação Brasileira de
Angus deu um importante
passo em seus projetos ao
anunciar, recentemente, a criação
da sua Comissão Jovem. A novidade surgiu durante o ciclo de
palestras realizado no Encorte,
em Santa Maria, RS. A meta, diz
a presidente do Conselho Técnico
da Angus, Susana Macedo Salvador, é aproximar e envolver as
novas gerações com a raça Angus.
“Acredito que com as ações e
escolhas de hoje é que se constrói
o futuro. E este futuro está nas
mãos dos jovens, que precisam ter
a sabedoria de aprender com a
experiência dos que os antecederam e inovar de forma a garantir
a continuidade e o sucesso da raça
Angus”, sintetizou a dirigente.
O técnico de Fomento da Angus, Mateus Pivato, explica que
não há restrição e nenhum custo
para os jovens que desejarem aderir ao projeto. “Basta ter interesse
ou afinidade com a raça Angus”.
O cadastro de inscrição para a Comissão Jovem, bastante simplificado e objetivo, encontra-se no website da Angus (www.angus.org.br).
Evento histórico
A Angus já prepara o primeiro
encontro da Comissão Jovem e a
data definida foi o dia 26 de agosto, às 18h30min, na Casa da Angus, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, RS, durante
a Expointer de 2016. Um marco
histórico para o Angus jovem no
Brasil. O coordenador da Comissão Jovem, Camilo Vianna, da Cabanha São Xavier, de Tupanciretã,
RS, informa que foram convidados representantes do Uruguai e
da Argentina para contar sobre as
suas experiências da Socio Joven
Angus e da Comisión Juvenil, respectivamente, oferecendo elementos que permitam a construção de
diretrizes e o modo como a Comissão brasileira vai atuar.
“Esta será a primeira oportu-

Aproximar e envolver as
novas gerações a trabalhar
na seleção do Angus é a
missão da Comissão Jovem
nidade para que haja a integração
dos inscritos no grupo e a presença dos representantes uruguaios e
argentinos vai mostrar a experiência deles, além de fomentar um
importante intercâmbio”, destaca
Vianna. Este jovem representante
mostra-se muito entusiasmado
com a iniciativa da Angus, dizendo
acreditar, por já possuir algumas
informações, que a adesão será
bastante significativa.
Uruguai e Argentina
Sabe-se que existem grupos
de jovens ligados às entidades de
Angus há muitos anos nos Estados Unidos, Canadá e Austrália,
que são referência para o mundo,
mas a escolha dos representantes uruguaios e argentinos se deu
pela proximidade, pelos interesses
comuns e formas de manejo da
raça muito semelhantes, informou
Camilo Vianna.
Nestes dois países meridionais
os grupos foram criados com a finalidade de estimular o interesse
pela raça Angus e aproximar os jovens das lidas com os animais e das

atividades associativas, sendo que
parte dos integrantes são oriundos de famílias com tradição na
criação da raça, existindo uma boa
parcela de interessados que tem
pouco ou quase nenhuma ligação
anterior, sendo entusiastas, pesquisadores ou técnicos em geral.
Os benefícios
Para se chegar ao que já foi
realizado nestes países, um longo caminho precisa ser percorrido por aqui, o que não impede
que se destaque alguns benefícios
deste tipo de grupo de jovens. De
um modo aleatório pode-se destacar, por exemplo, a organização
e descontos em cursos técnicos;
preparação dos jovens para serem
futuros jurados em julgamentos
em todo o país; descontos no sistema integral de assistência médica, acesso a oficinas, escolas de
avaliação do gado e de desenvolvimento profissional e pessoal dos
jovens, entre outros.
A experiência dos participantes destes grupos de jovens mostra a possibilidade de entrar em

Camilo Vianna

Mateus Pivato

contato mais estreito com produtores, profissionais e estudantes ligados ao setor, permitindo
conhecer diferentes sistemas de
produção e, acima de tudo, estar
ciente do que está acontecendo
no setor. Não pode ser esquecido
nos depoimentos de uruguaios e
argentinos sobre a conquista de
novas amizades e dos futuros colegas selecionadores de Angus.
Os modelos nestes países são
mais ou menos recentes, comparado ao dos Estados Unidos, criado em 1980, sendo que no Uruguai o Socio Joven Angus existe
desde 1998, mostrando ser esta
uma experiência útil e instrutiva,
desenvolvida num clima de camaradagem saudável e alegria.

que classificou como “viagem de
estudos”, a experiência de conhecer, num período de três semanas,
as atividades dos jovens americanos ligados ao National Junior
Angus Association (NJAA). “A
viagem de estudos foi excelente e
rodamos cerca de 4.600 km, visitando fazendas de cria Angus e
suas cruzas, grandes confinamentos, plantas frigoríficas, empresas
de nutrição, centros de pesquisas
para gado de corte”, descreveu
Carvalho.
A NJAA tem como intenção
estimular membros da American
Angus Association (AAA), a produzir gado Angus, sendo o critério de participação possuir de 0 a
21 anos de idade e ser criador de
Angus nos Estados Unidos ou no
Canadá. Atualmente existem mais
de 6.000 associados espalhados
por todo o território americano e
canadense.
Os viajantes brasileiros participaram em Grand Island – Nebraska, do National Junior Angus
Show 2016. Este é o encontro
anual dos membros júnior da
American Angus Association, com
duração de uma semana, onde
cada participante tem a oportunidade de exibir os seus animais e
participar de competições promovidas pela associação. A cada ano
o evento se realiza num estado
americano.
“Na ocasião, os rapazes
acompanharam diversas atividades sócio culturais, palestras técnicas, desfile de animais, aulas de
como tratar e cuidar de animais,
palestras sobre acasalamento, es-

Oportunidade única
O criador Fernando Carvalho,
com intermediação da Associação
Brasileira de Angus, oportunizou
a seu filho João Gabriel Carvalho
e seu afilhado, Victor Sammi, ao

Nos EUA, o National Junior Angus Show é muito disputado

>>>
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Desde 2011, a Angus realiza o concurso Angus Mirim

colha de touros, explicações sobe
EPD, entre outras”, disse. O evento tradicional atrai pecuaristas de
inúmeros estados americanos e
canadenses e, cerca de mil jovens,
todos com seus pais, acompanharam uma exposição com 1.900
animais de grande beleza e valor
genético, representando o que há
de melhor na atualidade da raça
Angus nos USA.
O exemplo dos americanos
Para os novos membros, há
um programa de orientação pelos
que já participaram mais de uma
vez no NJAS que tem a finalidade
de instruir os novatos e dar conti-

nuidade à associação. Este ano o
evento contou mais de 800 associados expondo aproximadamente
1.850 animais oriundos de mais
de 40 estados diferentes.
O principal objetivo do NJAS
é fazer com que os membros se
conheçam, troquem informações
e façam novas amizades de diferentes localidades, e através das
competições, desenvolvam suas
habilidades para criação de gado
como: liderança, comunicação, comercial, conhecimento da cadeia
produtiva e do mercado da carne.
A maioria dos participantes
são da 2ª, 3ª ou 4ª geração de
produtores de Angus, seguindo os

passos de seus pais e avós. Muitos começam desde cedo a ajudar
seus familiares no trabalho nas
fazendas e despertam seu interesse na criação de gado, que é o caso
dos jovens Mitchel (19), Kindsey
(15) e Carey (16). Os 3 irmãos
são a 3ª geração de produtores de
Angus no estado de Ohio, e querem continuar o trabalho que seus
avós e pais fizeram. “Sabemos
que criar gado exige muito trabalho, mas é um trabalho que vale a
pena” diz Kindsey. Os jovens afirmam gostar da competição promovida pelo evento, e dizem que
a associação os prepara bem para
o mercado, aprendendo sobre responsabilidade e liderança.
Há também aqueles que não
possuem familiares no ramo da
pecuária e tiveram o interesse de
trabalhar com Angus, sendo a 1ª
geração de fazendeiros, como o
caso de Catie Hope (20), criadora
de gado Angus no estado da Virginia e candidata a representante
do estado pela associação júnior.
Além de ser criadora, quer se tornar no futuro a gerente regional
da American Angus Association
do estado da Virginia.

Técnicos em ação
No dia 15 de junho o Inspetor Técnico da Associação Brasileira de Angus Luiz Walter Leal Ribeiro, baseado em Santana do
Livramento, RS, realizou palestra para estudantes do curso de
Zootecnia da Universidade Federal de Pelotas, pelo nono semestre consecutivo. Luiz Walter abordou os temas: Rumos da raça
Angus e Critérios de Julgamento.
Já o Inspetor Técnico Fernando Furtado Velloso proferiu palestras em diversos eventos, a saber: em 15 de junho, na Beef
Expo, em São Paulo, SP, sobre o tema Métrica em Reprodutores
Taurinos; no dia 17 do mesmo mês, falou durante o evento Simpecc Sul, em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre o tema Seleção de Reprodutores para diferentes
Ambientes. E no dia 24 de junho, falou sobre o teste de progênie
Angus durante workshop sobre IATF promovido pela Alta/Progen, em Dom Pedrito, RS.

Técnico Luiz Walter Leal Ribeiro
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Programa Carne Angus
brilha na Noite da Pecuária
Fotos: Divulgação/Angus

C

onsiderada já como uma
promoção consolidada e de
sucesso no Sul do Brasil e
bastante relevante para expor e
debater as questões do agro, na
26ª edição da Noite da Pecuária, no dia 4 de julho, no Salão
Nobre do Parque do Sindicato
Rural de Uruguaiana, na Fronteira Oeste gaúcha, o grande
destaque foi o Programa Carne
Angus Certificada. O gerente
nacional do Programa Carne
Angus, veterinário Fábio Medeiros, palestrou a uma plateia
motivada formada por técnicos
e produtores daquela região,
mostrando detalhes do maior
programa de carne de qualidade
do Brasil, apontando também
as vantagens para os criadores
participantes, que passam a receber sobrepreço por seus animais entregues para abate. “Na
medida que o programa cresce,
crescem também as bonificações
aos participantes e o volume de
animais abatidos”, disse Medeiros. O evento contou também
com palestras de programas de
carne de outras duas raças, que
foram muito bem recebidas pelos participantes.

Fábio Medeiros palestrou para uma plateia motivada

A iniciativa da Noite da Pecuária faz parte do projeto de
extensão rural e universitária
que deseja unir a Unipampa ao
campo e criar um ambiente de
discussão técnica de excelência
em pecuária. Promovido pelo
Centro de Tecnologia em Pecuária (CTPEC) da Universidade
Federal do Pampa, o evento tem
com um dos organizadores o
professor Ricardo Oaigen, que
destacou a importância deste
debate. “O encontro foi excelente, permitindo a integração da

cadeia da carne bovina, onde
fomentamos a importância de
agregação de valor da carne e
tivemos um debate intenso com
as associações”, afirmou.
De tarde para noite
A Noite da Pecuária acontece mensalmente, de março a
dezembro, na primeira segundafeira de cada mês. E segundo o
seu coordenador e atualmente
diretor do Sindicato Rural de
Uruguaiana, João Paulo Schneider da Silva (o Kaju), é um

Carne Angus na rede Wendy’s
Durante o Congresso Brasileiro de Angus, no final de junho, em Porto Alegre, o diretor
do Programa Carne Angus Certificada, Reynaldo Titoff Salvador, anunciou a parceria da
Angus com a rede de fast-food
Wendy’s no Brasil. A fornecedora da carne bovina da raça
Angus para os restaurantes
Wendy’s, conforme explicou o
presidente executivo da Wendy’s
Brazil e da Infinity Services,
Marcel Gholmieh, será a JBS,
empresa parceira do Programa
Carne Angus.
Recentemente
a
The
Wendy’s Company anunciou que
a rede de restaurantes fast-food
abrirá duas unidades em São
Paulo, SP, e tem planos de expansão “significativa” no Brasil,
no futuro. Segundo Gholmieh, a

JBS irá fornecer carne bovina
Angus, certificada pelo Programa Carne Angus, da Associação
Brasileira de Angus para os dois
primeiros restaurantes da rede
no País, e a intenção é que a
parceria seja ampliada para as
futuras lojas da rede no Brasil.
“Temos mais restaurantes
ingressando, nosso plano é de

longo prazo. Mas vamos primeiro validar o nosso negócio
no Brasil”, disse o executivo,
que antecipou que no cardápio
do restaurante brasileiro, estão
os tradicionais hambúrgueres
da rede nos EUA, com algumas
adaptações nos pães e molhos
desenvolvidas para agradar o
paladar brasileiro.

Ricardo Oaigen

João Paulo Schneider da Silva

evento focado na preparação do
futuro de nossa pecuária. “Há
três anos, quando eu estava na
presidência do Sindicato Rural
de Uruguaiana, o professor Oiagen me procurou para organizar
um evento que ele chamava de
tarde da pecuária. E eu, de pronto, comprando a ideia, disse a
ele, tarde não, será a noite da
pecuária, que hoje está consagrada.
“Nossa missão é de abrir as
portas da pecuária para os jovens, que dominam as modernas
tecnologias e que vão construir o
futuro de nossa pecuária”, definiu Kaju. Ele observou que gran-

de parte do público das reuniões
que lotam o salão nobre do parque de Uruguaiana é formado,
além de produtores e técnicos,
por jovens estudantes de zootecnia, veterinária e agronomia, especialmente. “É uma grande satisfação já estarmos no terceiro
ano de sucesso de uma ideia que
veio para ficar”, sentenciou o
pecuarista uruguaianense. E arrematou afirmando que o futuro
da pecuária está nos programas
de carne de qualidade, valorizando a edição onde brilhou o
Programa Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira
de Angus.

Nova classificação
de carcaças
Representantes da cadeia da carne trabalham em um
novo sistema Nacional de Classificação e Tipificação de
Carcaças, que deve ajudar a alinhar os abates e tornar a
classificação dos animais mais transparente e homogênea
nos frigoríficos brasileiros. Para tornar efetivo o novo sistema, um grupo de trabalho formado pelas principais entidades ligadas à pecuária de corte e universidades, trabalha
para a construção de um modelo de consenso entre os elos
da cadeia produtiva.
Os resultados serão apresentados à comunidade para
debate, através de um workshop que será promovido pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
em data ainda a ser definida.
O grupo de trabalho é formado pela CNA, Associação
Brasileira de Angus, Associação dos Criadores de Nelore
do Brasil, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Associação Brasileira de Frigoríficos
(Abrafrigo), Associação Brasileira dos Confinadores (Assocon), USP e Unicamp.

40

Julho/Agosto de 2016

Angus@newS

CARNE

Walmart lança a marca
Casa da Carne Angus
S

eguindo a tendência de
oferta de carne a um
mercado internacional
altamente exigente, o Walmart Brasil apresentou, em
julho, a sua nova linha de
produtos integrantes da Casa
da Carne Angus. A marca já
está à disposição do consumidor através de sete tipos
de cortes (filé de costela, filé
mignon, fraldinha, maminha,
picanha, contrafilé e alcatra),
sendo que os lotes de carnes
chegaram primeiramente às
lojas Big e Nacional do Rio
Grande do Sul. O próximo
passo será levar o item marca própria para as lojas Walmart no Sudeste do Brasil.
Este fato é resultante de
uma parceria com a Associação Brasileira de Angus e o
Frigorífico Silva, de Santa
Maria, RS. O Walmart pretende comercializar cerca

de três toneladas do produto
numa primeira etapa. A Casa
da Carne Angus deve custar
10% a 15% a mais em relação à linha para churrasco
da marca própria da rede,
e atende a um consumidor
mais exigente, que não abre
mão de sabor, maciez e de
alta qualidade na carne.
“O consumidor está cada
vez mais consciente de que
vale pagar mais por cortes
de qualidade superior, o que
se comprova ao se verificar o
desempenho do mercado de
carne premium, em crescimento continuo”, avalia o diretor do Programa de Carne
Angus Certificada, Reynaldo
Titoff Salvador.
Os cortes terão a chancela do Programa Carne Angus
Certificada, o maior programa de carne do País que,
há 15 anos, certifica cortes

Angus em todo o Brasil. Seguindo os conceitos de pecuária sustentável, os produtos
da linha Casa da Carne Angus serão totalmente rastreados por meio de programa
de identificação que utiliza o
sistema de QR Code impres-

so na embalagem.
Referência
“A carne Angus é referência em qualidade e este lançamento é estratégico para
o Walmart, pois combina
alta qualidade e preço justo

para o consumidor. A Casa da
Carne Angus atende a um público exigente, que busca um
produto premium a um preço
mais acessível”, afirma Gerard Antonius Eysink, diretor
de marcas próprias do Walmart Brasil.
A carne Angus é aclamada pela altíssima qualidade,
característica
viabilizada
por um grau de marmoreio
(gordura entremeada à carne) que lhe concede sabor e
maciez inigualáveis.
Tais características fazem
da Angus a carne preferida
entre os chefs internacionais,
o que garante exportação de
parte dos cortes processados
hoje no Brasil. A Casa da Carne Angus segue os conceitos
de pecuária sustentável e tem
garantia de qualidade e origem certificada pela Associação Brasileira de Angus.

Cruzamento em alta no Mato Grosso
Fotos: Divulgação/Angus

O sucesso do cruzamento industrial para obtenção
de carne de alta qualidade
foi o “mot” do Dia de Campo promovido pelo Grupo Leopoldino, no dia 4 de junho,
em Água Boa, Mato Grosso.
A programação teve a apresentação de mais de 3 mil
animais Angus, cruza Angus
e tricruzados divididos em 25
piquetes. A intenção, como
explicou o consultor da empresa, Gustavo Pires Ribeiro,
foi o de evidenciar o trabalho
realizado sobre vacas meio
sangue Angus na região e expor os destacados resultados.
A programação incluiu, ainda,
ciclo de cinco palestras técnicas que trataram sobre as potencialidades da pecuária do
futuro. Entre elas, “Integrando genética e nutrição para
produção de carne de qualida-

de”, realizada pelo gerente do
Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros.
Na ocasião, o executivo da
Angus também detalhou as
ações da raça em diferentes
regiões do Brasil e no exterior.
“O que vimos aqui é a consolidação de um modelo de cruzamento industrial que deu
certo e que, certamente, coloca
a pecuária brasileira em um
patamar de alta qualidade com
escala de produção”, ressaltou
Medeiros. O evento ainda contou com apresentações dos veterinários da Ourofino, Marcus
Rezende, e da Matsuda, Fernando Carvalho, do consultor
da Nutron, Pedro Paulino e do
gerente de Corte da CRI Genética, Daniel de Carvalho.
Com suas 16 mil matrizes,
que permitem a produção e
abate de 15 mil cabeças ao

ano, o tradicional centro de
pecuária de corte, o grupo
Leopoldino, conta com 20
anos de história com destaque para a cruza de gado Nelore com Angus.
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Concurso de Carcaças Carne Angus no
SIAL de Paris
da CooperAliança
Fotos: Divulgação/Angus

Depois de abrir mercados premium à carne Angus gourmet
em pontos estratégicos pelo mundo, como Europa, China e Emirados Árabes, a Associação Brasileira de Angus, através de seu
Programa Carne Angus Certificada, estará de volta, pela segunda vez, à importante feira internacional de alimentos SIAL Paris
2016, em Paris, na França.
Para o dia 18 de outubro, segundo antecipa o gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, está
programado o já consagrado evento Brazilian Angus Day, com
apresentações seguidas de degustação da carne Angus a importantes players internacionais do setor.
No evento, a Angus terá a presença das empresas parceiras do
Programa Carne Angus, JBS, Marfrig, Minerva e Frigol, e num
trabalho conjunto que conta com o poio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)
e da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne
(Abiec), vai consolidar as exportações da Carne Angus iniciadas
há dois anos, nesta mesma feira.

Jurados do concurso, Vinicius Faria, Luciana Dalavechia e Guilherme Dranca

Realizado entre os dias 5 e
11 de agosto, em Guarapuava,
PR, o Concurso de Carcaças
Angus da CooperAliança impressionou os técnicos pela
qualidade dos animais apresentados para abate. Segundo
o gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada,
da Associação Brasileira de
Angus, Fabio Medeiros, “os
dados foram realmente surpreendentes”.
Celebrando o quarto ano
da parceria entre a Angus e
a CooperAliança, o Concurso reuniu 10 lotes de machos
e 10 lotes de fêmeas, apresentados por 12 produtores
participantes da cooperativa
que entregaram para abate
animais dentro dos padrões
e metas exigidos pela CooperAliança durante o ano que
passou. Os abates técnicos foram realizados em quatro dias
(dias 5, 8, 9 e 10 de agosto),
envolvendo 86 fêmeas com
peso médio de 13,93 arrobas,
idade de 14,3 meses e rendimento de carcaça de 53,22%.

Nos machos, foram abatidos
134 animais, com peso médio
de 18,48 arrobas, idade de
15,28 meses e rendimento de
carcaça de 55%.
Fabio Medeiros observou
que os animais impressionaram
pela uniformidade, por serem
muito jovens e pelos excelentes
níveis de acabamento de carcaça. “Foram dias de abates
extremamente interessantes,
quando se verificou o grande
potencial que os produtores da
região tem para produzir carne
de qualidade e o grande futuro que a CooperAliança vem
construindo junto ao programa
Carne Angus Certificada.
Atualmente, mais de 74%
de todos os animais abatidos
pela cooperativa paranaense
são certificados pelo Programa Carne Angus. “A cooperativa vem se dedicado em bus-

ca da meta de trabalhar com
100% de animais Angus, o
que nos deixa muito satisfeitos por esta evolução”, avalia
Medeiros, lembrando que no
início desta parceria, apenas
34% dos animais abatidos tinha genética Angus e hoje já
chega próximo aos 80%. “Isto
é o resultado da dedicação
dos produtores e da aposta
na ideia de produzir carne de
qualidade utilizando o melhor
do Angus para a produção no
Paraná e também do desempenho a campo que essa raça
apresenta, tendo-se mostrado
eficiente, precoce e extremamente produtiva”, apontou o
técnico da Angus, observando
que a cooperativa relata uma
demanda bastante forte pela
carne Angus certificada, o que
estimula todo o processo produtivo.

Agenda do Concurso de Carcaças
23/09 - Bagé - Frigorífico Marfrig
28/10 - Bataguassu - Frigorífico Marfrig
25/11 - Mineiros - Frigorífico Marfrig
02/12 - Pouso Redondo - Frigorífico Verdi

Beef Tour ABS 2016
Cerca de 50 produtores rurais
e técnicos parceiros da ABS na
Argentina, Brasil, Uruguai e Chile participaram do Giro da Carne
(Beef Tour 2016), visitando importantes criatórios de Angus. O
roteiro possibilita que os criadores conheçam melhor a realidade
americana. A comitiva saiu do
Brasil no dia 30 de julho e retornou no dia 9 de agosto.
Entre as mais de 10 propriedades que visitadas estão a Bullerman Angus, seleção de mais de
30 anos. Nesta propriedade, são
selecionados animais com foco no
desenvolvimento, musculatura, habilidade materna e desempenho.
Assim como a Bullerman, a Koupal também é uma operação familiar. Pai, filho e neto trabalham
juntos com 1.000 vacas e vendem
em torno de 260 touros por ano.
Um excelente gado, com vacas
muito funcionais. Também estiveram no roteiro a Peterson Angus,
que mantem o foco em animais

produtivos, onde o grupo poderá
revisar progênies do touro Safeguard; LT Lindskov-Thiel Ranch,
casa do líder mundial de vendas da
ABS, Curve Bender; e o reconhecido rebanho da Schaff Angus Valley
(SAV), de onde vieram os reprodutores Solid Gold e Bruiser.
Os participantes acompanharam o desfile de touros na Central
da ABS e conheceram o laboratório de produção de sêmen. “Foi
uma excelente oportunidade para
observar a rotina das fazendas, os
investimentos em tecnologia feitos
e entender mais sobre o caminho
traçado para o melhoramento genético”, definiu Marcelo Selistre,
gerente de Produto Corte Europeu
da ABS, coordenador do tour.
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Expointer: Angus segue líder
C

omo acontece anualmente, a Associação Brasileira de Angus preparou
uma intensa agenda de atividades para esta Expointer
2016. As novidades começam
nas pistas de julgamentos de
animais rústicos, que a partir deste ano terão avaliação
individualizada de exemplares, e assim oportunizando a
participação de mais criadores, que por não terem três
animais parelhos para formação de um trio, acabavam por
não participar da mostra. A
medida será adotada em caráter experimental neste ano
e ocorre em separado do tradicional julgamento de trios
de rústicos. A nova disputa
integra a agenda da 10º edição da Exposição Nacional de
Rústicos, marcada para o dia
29 de agosto, em Esteio. Os
animais serão avaliados pelo
jurado Mauricio Groppo, que
também realizará o julgamento dos animais de argola nos
dias 30 e 31 de agosto. Durante almoço com a imprensa, em
3 de agosto, em Porto Alegre,
RS, o presidente e diretores da
Angus anunciaram esta e outras novidades para o grande
momento representado pela
Expointer.
Comissão Jovem
Esta é outra inovação que
a Angus vai apresentar em
evento programado para 26 de
agosto, em seu estande. Será o
primeiro encontro de sua recém-criada “Comissão Jovem”
– a ala jovem da Angus, que já
inicia com sucesso: inscrições
de mais de 200 jovens de 11
estados brasileiros (veja reportagem nesta edição).
A expectativa é de reunir os
jovens que se inscreveram nos
últimos meses para integrar o
grupo. No evento em Esteio,
membros das comissões jovens
da associação de criadores de
Angus do Uruguai e da Argentina falarão sobre as experiências nos países vizinhos.
Angus segue líder
A raça Angus recebeu 167
inscrições de animais de argola para esta Expointer. Nos
rústicos, estão confirmados 38
trios, representando números

Foto: Divulgação/Angus

equivalentes aos do ano passado. Com isso, a Angus mantém
a liderança entre as raças de
corte expostas no parque. Para
o presidente da Angus, “esta
será a Expointer da incógnita, embora nossa obrigação
seja de enaltecer o otimismo,
sempre”. Segundo José Roberto Pires Weber, a retração
na participação de animais
na Expointer é um movimento
normal e que vem sendo verificado em todas as feiras agropecuárias mundo afora. “Trazer animais para as exposições
está cada vez mais custoso e
difícil. O que os criatórios estão fazendo é aprimorando a
seleção, inscrevendo apenas os
exemplares de ponta, aqueles
que realmente têm condições
de levar títulos nos campeonatos”, frisou.
Negócios seguem firmes
“A Expointer hoje é uma
vitrine, e os animais são vendidos depois, nos leilões da
Primavera”, descreveu Weber,
mas argumentando que depois
de um crescimento de 54%
nos negócios em 2015, a Angus espera manter a movimentação na Expointer de 2016.
Ele acredita que, em tempos
de dificuldades econômicas,
assegurar o mesmo resultado
de 2015, quando a raça movimentou R$ 2 milhões, já é um
excelente desempenho.
A Feira de Novilhas, agendada para dia 01/09 às 18h,
deve ser um dos pontos altos,
com expectativa de mais de
80% de oferta de Angus. Em
2015, a raça respondeu por
75% da movimentação da
feira (R$ 1,12 milhão de R$
1,5 milhão). O investimento
na raça, garante Weber, está
alicerçado na excelente colocação da Carne Angus Certificada, um produto de alto valor
agregado que vem conquistando novos consumidores mundo
afora.
“Só nos primeiros seis meses de 2016, os abates do Carne Angus aumentaram 38%.
A raça vem apresentando escores fantásticos. Somos responsáveis por mais de metade
das vendas de sêmen do Brasil.
Isso é uma marca histórica e
que coloca a Angus muito à

frente de todas as outras raças
taurinas”, pondera o dirigente.
Durante a Expointer, a carne
Angus deve ser uma das atrações da já tradicional Vitrine
da Carne, com programação
da raça nos dias 27, 28, 29 e
31 de agosto e 3 de setembro.
Genética Angus
para o Brasil
Este será o “mot” deste
ano do workshop tradicionalmente promovido pela Angus
em Esteio, agendado para
o dia 1º de setembro. Para
aprimorar o debate técnico
em relação à seleção da raça,
o workshop “Angus: genética para carne de qualidade”,
tem a expectativa de reunir
diferentes elos da cadeia produtiva para debater as novas
exigências que se impõem à
criação de gado pelo mercado
e as novas demandas da indústria frigorífica.
Núcleos Angus
Também no dia 1º de setembro será realizada a reuniãoalmoço com o encontro anual
dos Núcleos Regionais da Angus. Sob o comando do diretor
de Núcleos da Angus, Carlos
Augusto de Souza, e contando
com a presença do presidente
da entidade, José Weber, e dos
presidentes e representantes
dos Núcleos Regionais organizados nos Estados onde é
criada a raça Angus no Brasil,
o encontro terá como local a
Casa da Angus, no parque de
Esteio.
Na pauta, antecipou Carlos
Augusto, está o planejamento das atividades dos núcleos,
ouvir suas reivindicações e
buscar maior integração com

a diretoria da Angus, com a
intensificação do trabalho que
os núcleos realizam como dias
de campo, exposições de animais da raça, remate de touros
Angus registrados e de ventres,
jornadas técnicas, workshops
regionais do Programa Carne
Angus Certificada.
Projeto Touro Registrado
A Angus também estará
dando na Expointer o pontapé inicial num novo projeto de
valorização da raça. A campanha “Touro Angus Registrado”. O objetivo é de esclarecer
os pecuaristas brasileiros sobre as vantagens que o uso de
animais registrados traz ao rebanho. Segundo Weber, o movimento foi uma demanda dos
próprios criadores uma vez
que, com os avanços tecnológico, é inadmissível que ainda
se trabalhe com animais sem
procedência.
As ações terão início com
um estudo de mercado para
compreender o que leva o pecuarista a adquirir animais
sem registro. O estudo já foi
encomendado pela Angus e
será realizado pelo Nespro,
da UFRGS. Em paralelo, a
Angus prepara um circuito de
palestras nas diferentes praças de pecuária do Brasil para
orientar os criadores sobre as
vantagens do registro e de trabalhar com animais avaliados,
que integram programas de
melhoramento genético.
Por que usar
touro Angus registrado?
Touro registrado tem origem genética certa e provém
de animais geneticamente superiores. O registro é a cer-

teza que o reprodutor dará
origem a um rebanho genuinamente Angus, produzindo
descendentes que exprimam
tudo aquilo que o investidor e
o mercado desejam desse animal. Significa que o animal
passou pelo crivo do corpo
técnico da Associação Brasileira de Angus. Touro Registrado é sinônimo de novilhos
até 20% mais valorizados, de
animais carniceiros, e de um
rebanho uniforme.
Usar touro Angus registrado é o caminho para maior
produtividade carniceira. Os
pecuaristas que alcançam os
maiores escores de bonificação no programa Carne Angus
Certificada são os mesmos
que não abrem mão de usar
o Touro Angus registrado. Um
touro registrado tem condições de perpetuar sua genética no rebanho. Além de gerar
filhos igualmente superiores,
pode ter suas qualidades perpetuadas quando o criador retiver as fêmeas como ventres
de reposição. Ou seja, o Touro
Angus Registrado valoriza o
plantel. E se touro registrado
já é bom, touro dupla marca
(PP ou CACA) é melhor ainda, pois significa que ele está
na faixa dos 40% superiores
da sua geração.
O touro registrado é a garantia de que esse animal atingiu o peso e a circunferência
escrotal condizentes com a
idade, porque ele só recebe o
registro com a conferência
desses e de outros dados. O
peso indica capacidade de produção de carne, circunferência escrotal está relacionada
à fertilidade e capacidade de
cobertura.

46

Julho/Agosto de 2016

Angus@newS

EXPOSIÇÕES

Beef Expo:

O retorno a São Paulo

D

e volta a São Paulo, SP,
principal centro de negócios do Brasil, a raça
Angus comemorou o qualificado grupo de criadores presentes com seus animais na nova
Beef Expo, que a exemplo da
extinta Feicorte, também é
uma exposição indoor, realizada de 14 a 16 de junho, no
Centro Pro Magno, na capital
paulista. A pista nessa estreia
foi capitaneada pelas cabanas
Corticeira, de São Borja, RS;
Casa Branca Agropastoril, de
Fama, MG e Estância Guarita,
de Sérgio Malheiros da Fonseca e Alex Fonseca, do Alegrete, RS.
Este ano, a Angus apostou
no evento por reconhecer a
importância de uma exposição no coração econômico do
País e a força representada
pelo cruzamento industrial
entre zebuínos e Angus – o
chamado casamento perfeito.
A BeefExpo 2016 contou com
40 exemplares Angus, apresentados por nove criatórios
de quatro estados: São Paulo,
Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e Paraná. “Seguindo um
modelo moderno, prático e
arrojado, a BeefExpo é uma
excelente mostra, e já para o
próximo ano deveremos incrementar a participação de
Angus”, antecipou o presidente da Associação Brasileira
de Angus, José Roberto Pires
Weber. Sutil, porém de suma
importância para as raças, a
BeefExpo também foi marcada por um fato bastante positivo: a faixa de grande campeão da mostra foi entregue
conjuntamente pelo presidente da Angus e pelo presidente
da Associação dos Criadores
de Nelore do Brasil (ACNB),
Pedro Gustavo Novis.
Mercado como
referência
O jurado argentino Sebastian Larreta trabalhou na

Fotos: Olga Produções/Angus

escolha dos campeões Angus
no dia 14 de junho, e avaliou
o conjunto de animais, tanto
machos quanto fêmeas, como
bastante atuais dentro do que
se está buscando no mercado.
Entre os touros, a propriedade de Paulo Marques venceu com o reprodutor preto
PWM Rei TEICB1560 Líder,
que o jurado Larreta classificou como um animal que “expressa todas as qualidades da
raça”.
O touro grande campeão
deve ser direcionado a uma

central de coleta e deverá
atuar tanto no cruzamento
industrial quanto na produção
de animais puros. “É assim
que se mede a força da raça
Angus, com bom número de
criadores e variedade de regiões. Isso caracteriza como
ela está difundida. É uma realidade nacional”, disse Marques. A Casa Branca ainda
levou o título de terceiro melhor macho com PWM Ruído
TEICB 1641 Candelero. O reservado de grande campeão é
Angus Guarita 72FIV Carde-

Presidente da Angus, José Roberto Pires Weber

nal Lamborghin, da Estância
Guarita, de Sérgio Malheiros
da Fonseca, de Alegrete, RS.
Aptidão materna
Nas fêmeas, o porte mediano e altamente adaptado ao
que o mercado exige da pecuária moderna garantiu o título
de grande campeã à fêmea Baronesa TEIB417 Candelero, da
Cabanha da Corticeira, de São
Borja, RS. Apresentada pelos
criadores Luiz Cassol, Márcio
Sudati Rodrigues e Francisco
Gutierrez, a fêmea conquistou

o jurado argentino feminilidade, aptidão materna, atributos
referendados pela excelente
cria ao pé.
A reservada de grande campeã foi PWM TECB1481 Princesa, da Casa Branca Agropastoril, de Paulo Marques, de
Fama, MG. Ao lado da filha
Fabiana, o criador comemorou
o destaque na estreia da Angus
na BeefExpo. A terceira melhor
fêmea é CIA Azul Polka 2959,
da Estância Guarita, de Sérgio
Malheiros da Fonseca, de Alegrete, RS.
>>>

Jurado Sebastian Larreta
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Suculência e sabor na Churrascada

A

Foto: Eduardo Rocha/Divulgação

Beef Expo 2016 foi encerrada em São Paulo, SP,
com chave de ouro pela Angus, com a participação
na “Churrascada”, evento gastronômico que mostrou as potencialidades dos cortes de dianteiro na produção de assados de excelente qualidade. O encontro reuniu
importantes chefes para oferecer aos visitantes experiências inusitadas em cortes de churrasco. A Angus participou
ao lado do JBS apresentando um assado de peito preparado com esmero pelo chef Carlos Tossi, da grife BOS BBQ.
“Os cortes de dianteiro são geralmente pouco valorizados pelo consumidor por uma questão meramente cultural.
A raça Angus permite a obtenção de carne de dianteiro de
alta qualidade e sabor”, afirmou o gerente do Programa

Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros. Os participantes
da Churrascada também puderam degustar a picanha Angus Frigol assada pelo chef Jeferson Finger, do Barbacoa.
Ao todo, foram servidos quase 200 quilos de carne Angus
certificada durante o evento.
“Participar de exposições como essa é essencial para
difundir ainda mais as qualidades que só a raça Angus
concede à carne. E essas características foram postas à
prova pelos próprios visitantes que estiveram no estande da
Angus na BeefExpo, quando foram promovidas dezenas de
degustações de cortes como bife ancho, picanha e assado
de tira, isto sem falar da Churrascada”, valorizou o presidente da Angus, José Roberto Pires Weber.

Fotos: Olga Produções/Angus

Grande Campeão

Reservado de Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada de Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea

Dados dos animais campeões da BeefExpo 2016
Grande Campeão Macho
Nome: PWM REI TEICB1560 LIDER
Tat: TEICB1560 Registro: O175803
DENTE: 2 AOL:
Nasc: 11/02/2014 Idade: 853 Dias - 28
meses P8: ALT: 1,42
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE Perímetro Escrotal : 43
Peso: 891
Mãe: TRES MARIAS 8004 TRAVELLER 6226TE Ponderal: 1040 EGS:
Criador: PAULO DE CASTRO MARQUES
Expositor: CASA BRANCA AGROPASTORIL
Cidade: FAMA / MG
Reservado Grande Campeão Macho
Nome: ANGUS GUARITA 72FIV CARDENAL
“LAMBORGHIN”

Tat: 72FIV Registro: O186426 DENTE:
DL AOL: 104,37
Nasc: 03/03/2015 Idade: 468 Dias - 15
meses P8: 9,01 ALT: 1,32
Pai: TRÊS MARIAS 9145 YESQUERO Perímetro Escrotal : 39 Peso: 556
Mãe: LC UÁIDI TEIU263 MULBERRY Ponderal: 1190 EGS: 7,50
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: ESTÂNCIA GUARITA Cidade:
ALEGRETE/ RS
Terceiro Melhor Macho
Nome: PWM RUIDO TEICB1641 CANDELERO
Tat: TEICB1641 Registro: O180148
DENTE: 2 AOL: 108,30
Nasc: 21/08/2014 Idade: 662 Dias - 22

meses
P8: 16,15 ALT: 1,39
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Perímetro Escrotal : 49 Peso: 729
Mãe: TRÊS MARIAS 8338 H.HITTER 4850/2
TE Ponderal: 1100 EGS: 9,86
Criador: PAULO DE CASTRO MARQUES
Expositor: CASA BRANCA AGROPASTORIL
Cidade: FAMA / MG
Grande Campeão Fêmea
Nome: BARONESA TEIB417 CANDELERO
Tat: TEIB417 Registro: O176127 DENTE:
2 AOL:
Nasc: 06/02/2014 Idade: 858 Dias - 28
meses P8: ALT: 1,32
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Est.
Gest.: C/Cria Peso: 606

Mãe: TRES MARIAS 8004 TRAVELLER 6226TE Ponderal: 710 EGS:
Criador: LUIZ ANSELMO CASSOL
Expositor: CABANHA DA CORTICEIRA Cidade: SÃO BORJA/RS
Reservado Grande Campeão Fêmea
Nome: PWM TECB1481 PRINCESA
Tat: TECB1481
Registro: O171859
DENTE: 4 AOL:
Nasc: 16/09/2013 Idade: 1001 Dias - 33
meses P8: ALT: 1,35
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Est.
Gest.: TE Peso: 735
Mãe: RINCON MARQUEZA DEL SARANDY
Ponderal: 730 EGS:
Criador: PAULO DE CASTRO MARQUES

Expositor: CASA BRANCA AGROPASTORIL
Cidade: FAMA/MG
Terceira Melhor Fêmea
Nome: CIA.AZUL POLKA 2959
Tat: 2959 Registro: O181101 DENTE:
2 AOL: 94,36
Nasc: 18/08/2014 Idade: 665 Dias - 22
meses P8: 23,49 ALT: 1,30
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Est.
Gest.: Prenha Peso: 573
Mãe: CIA.AZUL 0343 ZHAURY G3730
Ponderal: 860 EGS: 13,93
Criador: SUSANA MACEDO SALVADOR
Expositor: ESTÂNCIA GUARITA Cidade:
ALEGRETE / RS
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Show pecuário de Cascavel
O

s campeões Aberdeen
Angus do 2º Show Pecuário de Cascavel foram escolhidos pelo médico
veterinário Fernando Furtado
Velloso, inspetor técnico da
Associação Brasileira de Angus, entre 50 animais machos
e fêmeas inscritos, oriundos de
seis criadores. Nas fêmeas, o
grande campeonato ficou com
a fêmea FZST Xagu TE3207
IBI, de Rogério Stein, de Nova
Laranjeiras, PR. O segundo
lugar também ficou com um
animal de Rogério Stein e o
terceiro posto foi ocupado
pela Agropecuária Fumaça,
Paranapanema, SP.
Nos machos, o grande campeão foi o Reconquista TE
2363 Vero Resource, cujo proprietário é José Paulo Dornelles

Cairoli, Reconquista Agropecuária, Alegrete, RS. O segundo
lugar foi ocupado por um touro
de Rogério Stein e o terceiro
também foi ocupado por um
animal de José Paulo Cairoli.
Realizado de 26 a 29 de
Julho, no Parque de Exposições do município de Cascavel, o Show Pecuário 2016
– Tecnologia e Inovação na
Pecuária foi organizado pelo
Sindicato Rural de Cascavel,
Sociedade Rural do Oeste do
Paraná e Núcleo de Criadores
de Angus do Oeste do Paraná.
No dia 29/07, foi promovido
o Curso de Credenciamento
para Avaliadores Promebo/
Angus. A palestrante Fernanda Kuhl assinalou que a ideia
é expandir esses conhecimentos acumulados ao longo de

Grande Campeã

Fotos: Divulgação / Angus

Jurado Fernando Furtado Velloso trabalhou em Cascavel

40 anos e formar novos avaliadores, principalmente nos
estados que possuem criadores da raça angus. “Engenheiros agrônomos, zootecnistas e
veterinários vão sair do curso
como avaliadores do Prome-

bo”, resumiu. Os trabalhos
práticos foram realizados na
propriedade do presidente do
Núcleo de Criadores de Angus
do Oeste do PR, Agassiz Linhares Neto.
O Programa Carne Angus

Grande Campeão

Certificada, da Associação
Brasileira de Angus também
se fez presente ao encontro,
tendo como palestrante a gerente do departamento técnico da Cooperaliança, Marina
Azevedo. Com 107 integrados,
a Aliança integra o Programa
Carne Angus há alguns anos,
devendo inaugurar indústria
própria no final de 2017. Este
ano, informou Marina, a previsão de abates é de 22 mil
bovinos. Para participar do
programa da Cooperaliança,
o produtor precisa ter uma
estrutura mínima de terminação a pasto ou em regime de
confinamento, e se exige no
mínimo 50% de sangue Angus
dos animais que integram o
programa.

Dados dos animais campeões do 2º Show Pecuário
Grande Campeão Macho
Nome: RECONQUISTA TE2363 VERO RESOURCE NAME
Tat: TE2363 Registro: O181183 DENTE: 2
Nasc: 25/07/2014 Idade: 732 Dias - 24 meses
Pai: SAV RESOURCE 1441 Perímetro Escrotal : 45,5 Peso: 938
Mãe: RECONQUISTA TE2096 TULIPA NAME QUEBRACHO Ponderal: 1.280
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA Cidade: ALEGRETE /RS

Terceiro Melhor Macho
Nome: RECONQUISTA TE2236 UÍSQUE BRILLIANCE
Tat: TE2236Registro: O174874 DENTE: 4
Nasc: 21/09/2013 Idade: 1039 Dias - 34 meses
Pai: SAV BRILLIANCE 8077 Perímetro Escrotal: 51 Peso: 1.150
Mãe: RECONQUISTA 593 GRAN CANYON BARTOLOMÉ Ponderal: 1110
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA Cidade: ALEGRETE /RS

Reservada Grande Campeã Fêmea
Nome: FZST XAGU 3216 GUIRATINGÁ
Tat: 3216 Registro: O178104 DENTE: 2
Nasc: 30/09/2014 Idade: 665 Dias - 22 meses
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Est. Gest.: Prenha Peso: 576
Mãe: RECONQUISTA 1593 PENUMBRA ZORZAL QUEBRACHO Ponderal: 870
Criador: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Expositor: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Estabelecimento: FAZENDA STEIN Cidade: NOVA LARANJEIRAS /PR

Reservado Grande Campeão Macho
Nome: FZST XAGU TE3212 GOITACÁ
Tat: TE3212 Registro: O180833 DENTE: DL
Nasc: 18/09/2014 Idade: 677 Dias - 22 meses
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Perímetro Escrotal: 51 Peso: 822
Mãe: CIA.AZUL KATRINA TE 1401 Ponderal: 1210
Criador: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Expositor: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Estabelecimento: FAZENDA STEIN Cidade: NOVA LARANJEIRAS /PR

Grande Campeã Fêmea
Nome: FZST XAGU TE3207 IBI
Tat: TE3207 Registro: O180835 DENTE: DL
Nasc: 15/09/2014 Idade: 680 Dias - 22 meses
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Est. Gest.: Prenha Peso: 686
Mãe: CIA.AZUL KATRINA TE 1401 Ponderal: 1010
Criador: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Expositor: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Estabelecimento: FAZENDA STEIN Cidade: NOVA LARANJEIRAS /PR

Terceira Melhor Fêmea
Nome: NANÁ DA FUMAÇA 803
Tat: 803 Registro: O169340 DENTE: 2
Nasc: 30/12/2013 Idade: 939 Dias - 31 meses
Pai: JANOTA DA FUMAÇA TE650 Est. Gest.: C/Cria Peso: 664
Mãe: ILUSKA DA FUMAÇA TE574 Ponderal: 710
Criador: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA.
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA FUMAÇA Cidade: PARANAPANEMA /SP
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Beef Show 2016 de Xanxerê:
sucesso no interior catarinense

E

vento ranqueado pela
Associação Brasileira de Angus, o Beef
Show, realizada entre 22 e
26 de Junho em Xanxerê,
oeste catarinense, teve como
jurado o criador Átila Dornelles, de participação constante em diferentes exposições oficiais de Angus. Ele
escolheu os campeões entre
os 57 animais expostos, pertencentes a cinco criadores.
A Fazenda Renascença,
de Nelson Antônio Serpa,
Campos Novos, SC, apresentou o Grande Campeão e
a Grande Campeã da Raça
Angus. O Beef Show, feira de gado indoor, foi promovida pela Associação de
Criadores de Bovinos de
Xanxerê e a Associação Catarinense de Criadores de
Bovinos (ACCB), com apoio
da Associação Brasileira de
Angus. A participação da
Angus foi organizada pelo
Núcleo de Criadores de An-

Fotos: Divulgação

gus de Santa Catarina, com
orientação do técnico Adevolmir Silva na organização
dos trabalhos.
O Reservado de Grande
Campeão foi exposto pelo
criador Nivaldo Dzyekanski,
Fazenda Brasil Florestal,
de Itaiópolis, SC. O terceiro melhor Macho pertenceu a Francisco Antonio
Santos Mendes, Fazenda
São Raimundo, Água Doce,

SC. A Reservada de Grande
Campeã também foi apresentada por Nelson Serpa,
enquanto a Terceira Melhor
Fêmea é da criação de Nilvaldo Dsyekanski. “A feira
de Xanxerê reuniu o que há
de melhor da raça Angus em
Santa Catarina, os animais
dos principais criatórios do
Estado, com alto padrão
genético”, assinalou Nelson
Serpa.
Grande Campeão

Reservada de Grande Campeã

Grande Campeã

Dados dos animais campeões do Beef Show Angus de Xanxerê
Grande Campeão Macho
Nome: AB 275 YESQUERO TE
Tat: TE275 Registro: O183289 DENTE: R2
Nasc: 17/06/2014 Idade: 745 Dias - 24 meses
Pai: TRES MARIAS 8189 YESQUERO TE Perímetro Escrotal : 41 Peso: 851
Mãe: AB TE 82 FEITICEIRA Ponderal: 1140
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA Cidade: CAMPOS NOVOS /SC
Reservado Grande Campeão Macho
Nome: BF GOLIAS DA BRASIL FLORESTAL TE346
Tat: TE346 Registro: O180309 DENTE: 4
Nasc: 08/08/2014 Idade: 693 Dias - 23 meses
Pai: SAV NET WORTH 4200 Perímetro Escrotal : 42 Peso: 823
Mãe: SA G5836-G2342-191 Ponderal: 1190
Criador: NIVALDO DZYEKANSKI
Expositor: NIVALDO DZYEKANSKI
Estabelecimento: FAZENDA DA BRASIL FLORESTAL Cidade: ITAIÓPOLIS /SC

Terceiro Melhor Macho
Nome: SÃO RAIMUNDO TE230 HONOLULU REFERENTE
Tat: TE230 Registro: O188244 DENTE: DL
Nasc: 15/10/2015 Idade: 260 Dias - 8 meses
Pai: ALICIA BEATRIZ 941 PASTOR TE Perímetro Escrotal : 31
Peso: 320
Mãe: CONQUISTA NACO DA SÃO RAIMUNDO Ponderal: 1230
Criador: FRANCISCO ANTÔNIO SANTOS MENDES
Expositor: FRANCISCO ANTÔNIO SANTOS MENDES
Estabelecimento: FAZENDA SÃO RAIMUNDO Cidade: ÁGUA DOCE /SC
Grande Campeã Fêmea
Nome: AB 250 PRISCILLA X DON JOSÉ
Tat: 250 Registro: O168841 DENTE: R2
Nasc: 20/11/2013 Idade: 954 Dias - 31 meses
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE Est. Gest.: Prenha Peso: 692
Mãe: AB PRISCILLA 134 TEI Ponderal: 730
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA Cidade: CAMPOS NOVOS /SC

Reservada Grande Campeã Fêmea
Nome: AB268 JAVA TE
Tat: TE268 Registro: O183085 DENTE: DL
Nasc: 22/06/2014 Idade: 740 Dias - 24 meses
Pai: TRES MARIAS 5887 HORNERO TE Est. Gest.: Prenha Peso: 642
Mãe: AB 54 ESPANHOLA TE Ponderal: 870
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA Cidade: CAMPOS NOVOS /SC
Terceira Melhor Fêmea
Nome: BF FANNY DA BRASIL FLORESTAL
Tat: TE285 Registro: O167737 DENTE: 6
Nasc: 19/09/2013 Idade: 1016 Dias - 33 meses
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE Est. Gest.: Prenha C/Cria Peso: 710
Mãe: BUDI DA BRASIL FLORESTAL Ponderal: 700
Criador: NIVALDO DZYEKANSKI
Expositor: NIVALDO DZYEKANSKI
Estabelecimento: FAZENDA DA BRASIL FLORESTAL Cidade: ITAIÓPOLIS /SC
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Palermo 2016 consagra
Serrucho bicampeão

errucho”, um touro de três anos, fez
história na Pista da
Rural de Palermo, tornandose o quinto animal que repete
um campeonato na mais tradicional exposição argentina.
O animal (box 211), propriedade de Mariano Castro, cabanha La Reserva, do município de Coronel Dorrego, em
sociedade com Adgar SA, já
havia se consagrado Grande
Campeão Macho em 2015,
vencendo na pista central de
Palermo 2016. “Voltar a repetir é um fato histórico”, assinalou Castro, o emocionado
proprietário de uma cabanha
muito jovem, já que foi fundada apenas em 2006 e é apenas
o sexto ano que comparece a
Palermo.
O jurado da raça, criador
Mauricio Groppo, também
frequentador das pistas brasileiras, atribuiu o campeonato
ao touro por sua funcionalidade para as condições de produção. O jurado disse que objetivo nas pistas em primeiro
lugar a escolha dos atributos
funcionais e, em seguida, as
condições carniceiras dos animais. “Este touro é ideal para
as condições de campo que es-

Fotos: divulgação
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tamos acostumados a produzir”, resumiu o jurado.
O grande campeão pesa
1.170 quilos e, mesmo assim
“caminhava como se fosse um
terneiro”, assinalou Groppo,
explicando que este comportamento reflete a sua excelente estrutura óssea e corporal.
“Ele tem uma conformação
carniceira espetacular, com
um traseiro volumoso, repleto
de cortes de alto valor, assim

como a espetacular área de
lombo, também com muito volume de carne”, explicou em
entrevistas após o certame.
O Reservado de Grande Campeão foi o box 181, de Don
Benjamín SA. Presente a Palermo, o presidente da Angus,
José Roberto Pires Weber fez
a entrega do prêmio ao Reservado.
Fêmeas
O prêmio máximo, entre

as fêmeas foi para uma fêmea vermelha, com cria ao
pé, exposta pela Cabanha La
Rubeta em sociedade com
Gustavo Matto. “Este evento é, sem dúvida um show,
mas não podemos esquecer
o aspecto produtivo”, explicou o jurado para justificar
sua decisão. “É inacreditável

que esta vaca tenha chegado
nesta forma à sua segunda
parição”, acrescentou Mauricio Groppo. A Reservada
de Grande Campeã foi o box
390, de Lucas Lagrange,
de Laprida, em sociedade
com Spinella-Cebey PervanLa Juanita-Comp Nirihuau.
(Com La Nacion)

Expo Prado 2016 será em Setembro
De 7 a 18 de Setembro, realiza-se na região
central de Montevidéu,
Uruguai, a 111ª Exposição Internacional de
Pecuária e Mostra Internacional
Agroindustrial e Comercial, ou simplesmente a Expo Prado
2016. Nas centenárias
instalações da feira, o
destaque da raça Angus
é cada vez maior. Segundo a agenda da Associação Uruguaia de Angus,

o ingresso dos animais está
agendado para os dias 7 e
8/09. No sábado, 10/09, é
dia das ecografias em fêmeas, tomada de medidas de altura, circunferência escrotal,
controle da altura do pêlo,
ultrassonografia do olho de
lombo, entre outras ações.
Na quarta-feira, dia 14/09,
julgamento de fêmeas, pelo
jurado, agrônomo Pablo
Bustillo, secretariado pelo
agrônomo Alfonso Bustillo.
Na quinta-feira, 15/09, jul-

gamento de machos, sendo
neste dia também a entrega
de prêmios, no restaurante da Sociedade de Criadores de Angus do Uruguai.
Na sexta-feira pela manhã,
o evento jurado de jovens,
com a condução de Diego
Albanell. À tarde, entrega de
prêmios do concurso de trabalhos entre escolas. À noite,
no Multiespaço, realiza-se a
chamada Noite Angus, com
venda especial de fêmeas e
animais da exposição.

No ano passado, a Expo
Prado negociou um total de
168 reprodutores, com faturamento de US$ 882,6 mil.
A exposição teve um total

de 580 expositores. É um
encontro de excelência da
pecuária uruguaia, que recebeu 400 mil visitantes
na edição de 2015.
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Leilão FSL Angus Itu
fatura R$ 1,6 milhão
Realizado em 6 de agosto,
o VIII Leilão FSL Angus Itu,
chancelado pela Associação
Brasileira de Angus, comercializou touros e fêmeas especiais e
comerciais, prenhezes com livre
escolha de acasalamento, lote
escolha e pacotes de sêmen de
touros nacionais e importados
para criadores dos estados do
RS, PR, SP, MG, PE, GO e MS.
O faturamento total chegou a
R$ 1,615 milhão, e pela primeira vez o evento foi virtual, com
um ponto de encontro no BabyBeef – Espaço Panamby, em São
Paulo, SP, onde compareceram
170 pessoas, que participaram
a partir da transmissão do Canal TerraViva, com a condução,
pelo oitavo ano consecutivo, do
leiloeiro Anibal Ferreira, para a
Remate Leilões.
O maior preço foi para o
touro “FSL Supremo”, vendi-

do, 50%, por R$ 108 mil. Outros lotes de destaques foram o
touro FSL Patriota, comercializado por R$ 74,4 mil, também
50% e o FSL Fabuloso, touro
vermelho vendido 50%, por R$
48 mil, e que já foi contratado
pela Alta Genetics.
Para o proprietário da FSL
Angus Itu, Antônio Maciel
Neto, ficou demonstrado, mais
uma vez, que o cruzamento do
Angus com o Nelore, que é o
verdadeiro casamento por inte-

resse, é um caminho sem volta.
“A nossa extraordinária equipe vai continuar utilizando as
melhores tecnologias, e as melhores genéticas disponíveis no
mundo para produzir animais
puros da raça Angus que tenham altas taxas de concepção,
carcaças volumosas, pelagem
curta, e que sejam adaptados
para as condições do Sudeste
e do Centro Oeste Brasileiro”,
afirmou o executivo e selecionador de Angus.
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Começa a prova para
touros no CP CRV Lagoa
Já está em andamento
a Prova para Touros Angus
da edição 2016 do Centro
de Performance CRV Lagoa,
em Sertãozinho, SP. É a 10ª
edição e a 9ª vez que a raça
Angus participa. Em maio
foi dada a largada para o
maior e mais completo teste de performance do Brasil,
que reúne 471 animais de
sete raças, oriundos de 68
criadores de nove diferentes
estados. E os 33 exemplares
Angus foram recepcionados
em junho, estando também
em teste animais das raças
Senepol, Nelore, Nelore Mocho, Tabapuã, Devon e Santa Gertrudis. Os exemplares
Angus foram inscritos por
sete criadores do RS, PR,
SP e MG.
Com tradição no mercado, o que se traduz em

garantia de sucesso, no CP
CRV Lagoa são avaliadas
as seguintes características:
peso, ganho médio diário, perímetro escrotal, qualidade
de carcaça (avaliação por ultrassonografia) – AOL (Área
de Olho de Lombo), EGS
(Espessura de Gordura Subcutânea) e MARM (Marmoreio), avaliação por escores
visuais (conformação, precocidade, musculosidade, umbigo e temperamento) e morfologia. Também há a opção da
avaliação da conversão alimentar dos animais, através
da utilização do GrowSafe
System, que fornecerá informações complementares aos
índices de seleção. O leilão da
tourada, no final da prova, é
sempre muito esperado pelo
mercado. Mais informações:
www.crvlagoa.com.br.
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Nova proposição do modelo de
Integração Lavoura-Pecuária
Fotos: Eduardo Rocha/Divulgação

Por Felipe
Moura

O

tema “integração” entre as duas das atividades mais importantes do
agronegócio tem sido, de uma
certa forma, distorcido do ponto
de vista de simbiose entre ambas. Temos duas atividades que
se sucedem; ou seja, agricultura
no verão e pastagem no inverno
existe por todo o País. No caso
específico do RS, essa integração se dá na maior parte das
vezes entre a lavoura de soja
no verão e a pastagem de azevém, ou aveia e azevém no inverno. Existem outros modelos
que funcionam muito bem, mas
vamos usar esse exemplo para
discutir mais o assunto.
O uso da mesma área agrícola com outra atividade na
sequência têm um propósito
estratégico muito importante,
uma vez que o mesmo hectare
de terra gera duas oportunidades de receita ao longo do ano.
Se explorado de forma racional,
pode-se chegar a resultados
muito bons de rentabilidade.
Os modelos mais comuns
de encontrarmos são os das
chamadas “parcerias” ou “arrendamento”, uma vez que a
grande maioria das fazendas
voltadas para pecuária não possui o “DNA” da lavoura. Assim,
surge nesse cenário a figura do
“lavoureiro”, que passa a fazer
parte de um contexto pelo menos diferente do usual.
No caso da nossa empresa,
a Scalzilli Agropastoril, esse
é o modelo de parceria, já que
não somos nós que plantamos
a soja. Contudo, o negócio era

regido de uma forma simples e
comum; que era o recebimento
de um valor fixo ou porcentagem da produção da lavoura.
No nosso exemplo, recebíamos
6 sacos de soja/ha. Esse valor
era então, dentro da nossa forma de gerenciar os fluxos de recebimento, destinado à compra
de insumos (sementes, adubos,
defensivos) e estabelecimento
das pastagens de inverno. Em
outras palavras, o valor recebido era reinvestido na própria
área de soja para que a pastagem de inverno fosse plantada
para uso em regime de pastejo.
Portanto, como todo o valor recebido era praticamente
realocado na mesma área, era
como que se a conta se zerasse,
e o ganho do período de inverno, se transformar em uma receita líquida.
Com o passar dos anos, os
valores dos insumos mudaram
demais, e mesmo com a eleva-

ção nos valores da soja, a quantidade final de recurso passou
a ser cada vez mais apertada
para realizarmos essa operação.
Nesse sentido, passamos a
rever essa forma de trabalho,
juntamente com a inclusão do
tema de “adubação do sistema
de produção” juntamente com
os lavoureiros parceiros da empresa; tanto na unidade de Cacequi, como na de Bagé. O que
isso significa?
Adubar o sistema nada mais
é do que distribuir, ao longo de
todo o ano, toda a parte de adubação da lavoura primária, no
caso a soja. Ou seja, ao invés de
se adubar a cultura, aduba-se
a área. Efeitos diretos e indiretos passam a ter uma grande
importância nesse modelo. O
efeito direto mais impactante é
no rendimento operacional das
máquinas agrícolas. Isso porque
o tempo de reabastecimento das
plantadeiras para reposição de

adubo nas caixas diminui sensivelmente, porque não necessita
de toda a reposição de adubos
naquela operação. Esse conceito teve início com o aumento
das áreas de plantio principalmente no centro-oeste do País,
e em alguns casos pelo tamanho
das áreas plantadas, algumas
fazendas chegaram a diminuir a
janela de plantio em mais de um
mês. Ou seja, com o mesmo maquinário, um período consideravelmente menor de trabalho.
Outro efeito direto é na
logística da fazenda. Menos
quantidade de compra de insumos em uma única época,
menos necessidade de armazenamento, e menos volume de
transporte e movimentação de
insumos dentro da fazenda. Os
efeitos indiretos, principalmente os que se referem à química
e fertilidade do solo que passam
a ter um comportamento determinante no resultado final. Pra-

ticamente todos os nutrientes
do solo são reciclados dentro
do período de pastejo, mostrando que praticamente não existe exportação de nutrientes ou
diminuição da fertilidade em
decorrência do pastejo exercido
pelos animais. Alguns estudos
desenvolvidos pela Ufrgs mostram claramente isso.
Nos sistemas de ILP, além
do aumento dos resíduos dos
animais, ocorre incremento dos
aportes de biomassa com o
pastejo, aumentando, portanto,
a biomassa microbiana com o
acúmulo de resíduos orgânicos.
(Carvalho, P.C.F, et al 2011).
Portanto, com o pastejo dos
animais existe todo um processo de reciclagem importante de
nutrientes, que auxiliam principalmente na disponibilidade
desses na solução do solo para
absorção pelas plantas. A soja

>>>
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se beneficia disso no ano subsequente, uma vez que todos
esses nutrientes aplicados durante o inverno estão na fração
lábil (pronta para se tornar
solúvel) e na fração já solúvel
do solo. Assim, quando estabelecidas novamente, existe uma
maior velocidade de aporte de
nutrientes, o que ajuda na condução da lavoura.
Portanto passa a ser um
ganha-ganha. Depois de um
ciclo fechado entre verão e
inverno, toda a parte química
está já circulando no “sistema” e portanto aí sim estamos
lidando com uma Integração
entre duas atividades.
Dentro de todo este contexto, a partir de 2012, mudamos
todos os contratos de nossa
empresa, e criamos um modelo
de integração lavoura-pecuária
que passou a ser chamada de
“adubação do sistema”.
Os lavoureiros passaram a
não pagar mais nada para plantarem soja. Os valores praticados eram daqueles 6,0 sacos /
ha. Deixaram de pagar esse
valor, para passar a plantar,
conduzir e adubar as pastagens
de inverno. Em outras palavras,
abrimos mão do recebimento
do arrendamento da soja, para
receber as áreas muito plantadas e adubadas. O que aparentemente possa parecer uma
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Fotos: Eduardo Rocha/Divulgação

Felipe Moura: o sistema precisa ser adubado e preparado durante todo o ano

loucura, frente os valores que a
soja alcançou nos últimos anos,
passou a ser um modelo muito
eficiente, uma vez que todos os
insumos também subiram, mas
começamos a investir em nosso
maior bem: a “Terra”.
Os resultados já no primeiro
ano mostraram que estávamos
no caminho certo e que a decisão
havia sido coerente. Mas como
que isso funcionou na prática?
Simples: o recebimento
passou a ser “Zero” e depois
de várias análises, chegou-se
para o ano passado em um valor médio de insumos realizados 100% pelos lavoureiros da
seguinte forma:

Tabela 1 - Modelo tradicional de Integração
- 1,0 UA/ha
- Ganho de peso vivo: 1,0kg/dia
- Período de pastejo: 100 dias
- Ganho no Período: 100 kg
- Valor da vaca gorda: R$ 5,20
- Faturamento em vaca: R$ 520,00
- Valor da soja (2014/15): R$ 72,00
- Equivalente em soja: 7,2 sacos.

Tabela 2 - Modelo novo de Integração
- 2,8 UA/ha
- Ganho de peso vivo: 1,0kg/dia
- Período de pastejo: 100 dias
- Ganho no Período: 280 kg
- Valor da vaca gorda: R$ 5,20
- Faturamento em vaca: R$ 1.456,00
- Valor da soja: (2014/15): R$ 72,00
- Equivalente em soja: 20,2 sacos.

- Compra de semente azevém
certificada (30 kg/ha);
- Compra de semente de aveia
certificada (80kg/ha);
- Plantio das áreas todas de
inverno (por meio de trator ou
avião agrícola);
- Aplicação de 150 kg DAP/ha
(adubação fosfatada);
- Aplicação de 100kg Uréia/ha
(adubação nitrogenada – opção 1);*
- Aplicação de 50kg Uréia +
50kg Kcl/ha (adubação nitrogenada/potássica – opção 2)**
OBS: * / ** Além da adubação
com DAP, pudemos alternar
entre áreas ou a opção 1 (somente uréia em cobertura) ou a
opção 2 (conjugada com cloreto de potássio).
Em um primeiro momento, parece que o custo do lavoureiro cresce demais, já que
pagava somente 6 sacos / ha
e agora tem que investir em
todo esse insumo. Só que não
podemos esquecer que existe
uma total reciclagem desses
nutrientes no sistema, fazendo
com que parte então da adubação da próxima lavoura de soja
já venha sendo feita.

“Zero é maior
que seis”
Portanto, não receber nada
pela lavoura de soja (Zero) passou a ter um resultado muito
melhor para o sistema, antes
remunerado em (Seis) sacos/ha.
Por que isso? A situação
anterior de recebimento normal
da soja contra a atual de receber em insumos, mudou o perfil
da pecuária. Isso porque saímos
de uma produção pragmática,
tradicional e de baixo comprometimento, para uma não pragmática, inovadora, mas com elevado nível de comprometimento,
devido agora a uma maior produção de forragem e que necessariamente deve ser colhida de
forma eficiente para que todo o
processo possa ser justificado.
Pragmática antes por quê?
Porque com níveis baixos de
uso de insumos e de tecnologia, as produções esperadas
de forragem no inverno são as
usuais, onde se trabalha mais
ou menos com uma taxa de
lotação de 1,0UA/ha (UA =
unidade animal que é o equivalente a um animal de 450kg de
peso vivo), ganhando cerca de

1,0kg/dia. Se falarmos em um
período de 100 dias de pastejo,
portanto temos 100kg de ganho por hectare. E esse número é o que se observa na maioria dos casos. Se fizermos um
calculo rápido com os valores
de soja do ano passado, teríamos os resultados que constam
na Tabela 1.
Já no modelo novo de integração, adubando o sistema, conduzindo melhor todo o
processo de fertilidade do solo.
Veja na Tabela 2 o resultado
da integração da reciclagem de
nutrientes através do pastejo os
dados obtidos.
Portanto, abrir mão do recebimento do valor físico da
soja, contra investir na adubação do sistema como um todo,
se mostrou muito mais eficiente e viável. Contudo esse nível
de adubação eleva muito o potencial de produção do pasto.
Isso significa que as taxas de
acúmulo de matéria seca são
maiores quando todas as condições de crescimento de forragem estão presentes. Assim,
existe uma total necessidade
de sabermos colher forragem
de forma eficiente. Se toda
essa forragem a mais não for
colhida, passa a não fazer sentido o não recebimento dos valores da lavoura.
Fica, portanto, atrelada à
nossa real necessidade de nos
tornarmos profissionais em colheita de pasto. Se na lavoura
de soja, o agricultor tenta minimizar todas as ineficiências de
colheita para colher o máximo
da produção, para colher pasto
não seria diferente.
Deixamos aqui para o final
o maior efeito de todo esse processo. Como não há recebimento
da lavoura de soja, não existe a
receita do contrato de arrendamento, e portanto não existe valor de imposto de renda referente a essa etapa da atividade, que
seria de 27,5% descontados na
fonte. “Buscamos desfrutes na
ordem de 30%, e abrir mão de
graça dos 27,5% não me parece uma coisa ruim”...

Referências:

Integração soja-bovinos de corte
no sul do Brasil / Paulo Cesar
de Faccio Carvalho ... ET Al. –
Porto Alegre, 2011.
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Novos Sócios Angus
No primeiro semestre de 2016, a Associação Brasileira
de Angus integrou ao quadro social estes novos criadores,
oriundos dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Santa
Catarina e Paraná. Durante a Expointer, a Angus está em
campanha para adesão de novos associados, que poderão
usufruir das vantagens associativas e ingressar nos diversos programas desenvolvidos pela entidade, como o Programa Carne Angus Certificado, Terneiro Angus Certificado, Leilões Chancelados, Exposições Ranqueadas, eventos
técnicos e comerciais, assinala a gerente administrativa e
financeira, Katiulci Santos. A todos eles, o bem-vindo da
diretoria da Angus! Seja sócio você também, conheça as
vantagens. Informações pelo telefone 51 3328.9122, no
site www.angus.org.br ou angus@angus.org.br.
São estes os novos associados: Aluísio da Silva Correia,
Sítio Vovô Nene, Bom Despacho, MG; Angus Rei Agropecuária e Comercial Ltda, Estância Bela Vista, Ipiguá, SP;
Antônio Luís Ferreira Ribeiro, Fazenda Olímpia I, Paulínia, SP; Arivaldir Borges Oliboni, Cabanha Oliboni, Vacaria, RS; Black Opal Agropecuária S.A, Bagé, RS; Fazendas
Reunidas Pansul Ltda, Fazenda São Marco, Itapeva, SP;
Greice Leme Reis, Fazenda Coxilhão, Palmas, PR; Jorge
Fischer, Fazenda Piratinizinho, Pelotas, RS; José Alexandre Pareja, Fazenda Santo Antônio, Paranacity, PR; José
Josias Neto, Chácara das Orquídeas, São Paulo, SP; Stephany Martins Melo dos Santos, Cabanha Floripana, Urupema, SC.
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Promebo faz primeiro
curso fora do RS
Foto: Divulgação

Com o apoio da Associação Brasileira de Angus, através de seu setor de Fomento, o
Programa de Melhoramento de
Bovinos de Carne (Promebo)
realizou em Cascavel, no Paraná, nos dias 29 e 30 de julho,
o primeiro Curso de Credenciamento para Avaliadores Angus
desenvolvido fora do Rio Grande do Sul. A programação ocorreu durante o Show Pecuário
2016, em Cascavel, e segundo o
técnico de Fomento da Angus,
Mateus Pivato, participaram do
treinamento 35 inscritos, entre
criadores, veterinários, agrônomos e zootecnistas. Os Inspetores Técnicos da Angus que
atuam naquela região já são
credenciados como avaliadores
do Promebo.
A programação do evento
teve início no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, dia 29,
com um ciclo de palestras abordando os conceitos básicos para

a utilização do Promebo, análise de relatórios e exposição de
cases de sucesso de criadores
que utilizam o programa para o
melhoramento do rebanho. E no
dia seguinte foi realizada visita
à Fazenda 3 Meninas, em Cascavel, onde ocorreu o treinamento
prático dos participantes, para
avaliação de escores visuais.
Segundo a Coordenadora do
Promebo, veterinária Fernanda
Kuhl, o curso foi realizado em

Cascavel por solicitação dos próprios criadores daquela região.
“Agora os selecionadores daquela parte do Brasil já conhecem
em detalhes o funcionamento e
os benefícios do Promebo”, observou a técnica. Fernanda fez
especial destaque à palestra do
selecionador de Angus Cristopher Filippon, da Estância Ponche Verde, de Cascavel, que segundo ela já utiliza o Promebo
há mais de 15 anos.
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Angus da AgroNemitz: a
vocação de Marcio Rodrigues
Fotos: Divulgação

Por Marina Corrêa

A

Nemitz é um empreendimento agropecuário
da Fronteira Oeste do
Estado gaúcho, onde a diversificação é o ponto chave
da sustentabilidade do negócio. A produção de grãos
e a pecuária de corte são as
principais atividades. Nesta
última - responsável por boa
parte do reconhecimento da
família e do mercado - Marcio Sudati Rodrigues está à
frente.
Márcio é veterinário, com
especialização em Gestão
Empresarial com ênfase em
Agronegócios. Também tem
especialização em Gestão do
Conhecimento e o Paradigma Ontopsicológico, além de
cursar, atualmente, especialização em Ontopsicologia pela
Universidade Estatal de São
Petersburgo, na Rússia. Os
estudos de cunho técnico aliados aos novos conhecimentos,
mais ligados a um campo da
ciência voltado à psicologia,
são aliados para tocar o trabalho no setor do grupo que
lhe foi destinado.
Marcio é casado com a
agrônoma Carla, filha de Antonio Nemitz, fundador do
grupo em 1970. Atualmente,
o grupo atua em uma área de

Equilíbrio entre performance e fenótipo é o ponto alto da seleção da Nemitz

11.300 hectares, nos municípios gaúchos de Manoel Viana e Alegrete, em cinco unidades, produzindo soja, arroz,
milho, trigo, carne bovina com
genética Angus, e cerealista,
com recebimento, comercialização e embarque rodoferroviário de grãos.
“Somos cinco pessoas na
administração da empresa,
distribuídas nos diversos setores e fazendas (produtivo,
técnico,
administrativo-financeiro, cerealista, recursos
humanos). Antônio Carlos
Frizzo Nemitz (fundador),
com seus dois filhos: Luiz
Carlos A. Nemitz (Caio) e
Carla L. A. Nemitz, Rosane

Touro Federal permanece na Argentina

Durlo (Economista, casada
com Luiz Carlos) e eu, casado com a Carla e responsável
pela pecuária de corte (gado
comercial-ciclo completo) e
pelo plantel Angus Puro de
Origem (PO)”, explica.
Foco no Angus
O plantel de gado Angus
PO está localizado na fazenda Três Lagoas, em Manoel
Viana, na Cabanha Três Marias, na Argentina (doadoras
de embriões e o reprodutor
TM Federal, bi-grande campeão de Palermo estão lá) e
alguns animais em parceria
com as cabanhas Corticeira e
Rincon del Sarandy.

O trabalho é feito com
transferência de embriões e
inseminação artificial como
ferramentas na reprodução.
Também utilizam o Promebo,
medidas de ultrassonografia
para avaliações de carcaça,
histórico reprodutivo e avaliações visuais como ferramentas
de melhoramento. “Buscamos
animais moderados, carne de
qualidade, caracterização racial, precocidade, fertilidade,
adaptação e mérito genético
superior, características que
potencializam a renda para
nosso cliente”, diz Rodrigues.
A oferta dos animais de
pedigree é realizada principalmente no Leilão Integração,

Família trabalha unida com especialistas em todas as áreas

no dia 21 de outubro, junto à
expofeira de São Francisco de
Assis, e também na Expofeira
de Manoel Viana, no dia 24 de
setembro, além de comercialização direta.
A seleção é rigorosa: entre os animais melhor avaliados pelo Promebo, são
selecionados os melhores fenotipicamente, visualmente.
“Assim não basta ser DECA
1 e tampouco ser muito
agradável visualmente, precisa ter as duas qualidades:
boas DEPs e bom fenótipo
(equilíbrio)”, avalia ele.
Marcio Rodrigues explica
que o objetivo é manter credibilidade junto ao mercado,
através de diretrizes de seleção claras e definidas, procurando identificar animais
realmente superiores, e um
serviço de pós-venda e marketing eficientes.
A diversificação observada na Nemitz também é
empregada em seus negócios
particulares. Além do trabalho desenvolvido na agropecuária fundada pelo sogro,
Rodrigues é socio da cerealista BC Cereais, com sedes
em São Francisco de Assis e
Nova Esperança do Sul.
Família:
base do sucesso
Para Rodrigues, além da
dedicação e do conhecimento técnico, o aporte do apoio
familiar é fundamental para
que o negócio caminhe bem.
Ele mora com Carla e as duas
filhas, Caetana e Carmela, na
cidade de Manoel Viana. Mas
a família também possui residência em uma das propriedades rurais da família, onde
Rodrigues gosta de desfrutar
das riquezas naturais do rio
Ibicuí, com suas areias brancas e sua água limpa que passa pelas fazendas.
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Tecnologia de insumos nos sistemas de cria
Por Júlio O. J. Barcellos
& Eduardo Lisbinski

N

a pecuária de cria as tecnologias estratégicas são aquelas
relacionadas com a gestão
do conhecimento e dos processos,
como o ajuste na temporada de
acasalamento, desmame na idade
correta, estratificação dos lotes
de matrizes conforme seu escore
de condição corporal, controle dos
nascimentos, avaliação andrológica
de touros, genótipo adaptado ao
ambiente, carga animal compatível
com o meio, etc... Essas tecnologias
estão associadas ao processo de
gestão, denominadas tecnologias de
processos. Todas estas tecnologias e
muitas outras em uso, somente são
efetivas quando manejadas em conjunto. Por outro lado, numa pecuária mais intensiva, as tecnologias
de processo de forma isoladas não
são suficientes e a elas são incorporadas as tecnologias de insumos.
Estas são de uso direto e geralmente vem de fora do sistema – in puts
externos – são compradas. Elas, de
um modo geral produzem respostas
mais tangíveis e rápidas.

A cria sempre foi tradicionalmente sustentada nos processos,
mas com as mudanças estruturais
da matriz de negócios, com a terra
e a produção mais valorizadas, ela
deixou de ser uma atividade onde
se gastava pouco, para um sistema
de alta participação dos insumos.
Assim, é possível afirmar que atualmente, onde os insumos eram de
uso prioritário da recria e engorda,
na cria eles já são responsáveis por
50% dos resultados. Portanto, o
pecuarista convive com esse novo
modelo de uso de tecnologia, saindo do processo para o insumo. Um
exemplo evidente neste momento é
alta inclusão de sal proteinado na
fase pré-parto das vacas de cria,
cujo grau de adoção superou em
100% comparado aos dois anos
anteriores. Vale dizer que isto é resultado dos fenômenos climáticos
vigentes. Porém, o importante é que
o produtor de bezerros tem esse
novo modelo mental para adotar
um tipo de tecnologia.
Nós sempre defendemos os processos e vários textos foram escritos
sobre a ponderação ao uso dos insumos, dados os custos e os seus riscos intrínsecos. Porém, a cria está
sobre superfícies pastoris, indepen-

dente da região do país, de custo
mais elevado e, portanto, precisa
usar tecnologias de respostas mais
palpáveis – de insumos. No ciclo
produtivo da vaca estamos diante da fase pré parto, e em alguns
casos, já no pós-parto, e todas as
implicações de demandas nutricionais específicas para o alcance dos
objetivos, produzir e desmamar um
bom bezerro, desde que assegurada
uma nova prenhez. Para isto, um
dos insumos estratégicos, associado
aos aspectos nutricionais, é o suplemento mineral especializado para a
vaca de cria. Já é consenso de que
não basta apenas ter um elevado
nível de fósforo com imaginava-se
anteriormente. Além do fósforo, é
necessário que exista na mistura os
quatro principais microelementos
– cobre, zinco, selênio e manganês.
Acrescente-se a isto o fato de que
a mistura deve ser consumida nas
quantidades mínimas que garantam
o aporte do mineral necessário.
Esta temporada reprodutiva
que se aproxima é muito peculiar,
pois de um modo geral as vacas não
chegarão com a condição corporal
adequada, pois o verão e o outono
foram extremamente chuvosos e o
inverno rigoroso. Portanto, a ação é

intensificar o uso de insumos, pois
a janela para a colheita do futuro
bezerro é de pouco mais do que 60
dias. Portanto, é preciso avaliar
bem a situação de cada sistema e
talvez seja necessário estender o
uso do proteinado até o final do inverno, pois a rebrota dos pastos será
tardia. Evidentemente que isto não
se aplica aos sistemas que mantém
suas vacas de cria em pastos melhorados, seja pela agricultura ou seja
pelos métodos convencionais. Contudo, em ambos os casos, na fase
de acasalamento, os sistemas reprodutivo e o orgânico devem estar
em equilíbrio e em condições para
a vaca ciclar e lactar satisfatoriamente. A contribuição de um suplemento mineral apropriado para
estas funções é reconhecida. Assim,
os pecuaristas podem utilizar o insumo, pois é o momento oportuno.
Um detalhe importante é que
a perspectiva para a ocorrência da
anomalia climática La Niña indica
grandes probabilidades de estiagem,
em consequência poderá ocorrer
menor taxa de crescimento dos pastos e perda da qualidade. Esse fenômeno pode coincidir com o auge do
período reprodutivo. Portanto, não
pode ser descartada a necessidade

diante desse quadro, de substituir
uma mistura específica do período,
por outra que permita aumentar o
consumo de energia pela vaca, por
meio da inclusão de um sal proteinado. Assim, o pecuarista deve
estar atento ao evento climático, a
qualidade e disponibilidade de forragem e ao insumo que melhor se
ajusta ao processo produtivo.
Além de tudo isso, como qualquer insumo, avaliar a relação
benefício:custo, a operacionalidade
do uso do sal mineral, a disponibilidade de cochos apropriados e
que protejam o produto, o armazenamento, a capacitação dos colaboradores, o monitoramento do
consumo e garantia de qualidade
do fornecedor, são aspectos de suporte à tomada de decisão. Portanto, neste momento, a tecnologia de
processo é a base da gestão e da escolha da melhor estratégia para os
sistemas de cria, certamente diante
de circunstâncias onde o insumo sal
mineral desempenhará um papel
importante para a melhoria da eficiência e da produtividade.
NESPRO - Depto. de Zootecnia
Faculdade de Agronomia UFRGS
Júlio.barcellos@ufrgs.br
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Remates e Exposições
de Primavera X Seleção
ele vende os reprodutores
aos seus clientes e compra
os terneiros produzidos para
Performance e desempenho
terminação, ou seja, acredita
na sua genética e precisa de
devem ser prioridade nos
resultados para sua operaprocessos
de
seleção
na
ção continuar lucrativa.
Por Marcelo
Citei estes exemplos por
Maronna Dias
pecuária de corte
acreditar que números são
essenciais, mas obviamente o
racial
muito
bem
avaliado.
Schaff
Angus
Valley
(SAV),
fenótipo tem que ser levado
stamos
terminando
onde seu trabalho produziu Falando em performance po- em consideração, porém uma
mais um inverno no Rio
touros excepcionais como demos citar Brand Name que cabeça bonita e um alinhaGrande do Sul e nos
Traveler 004, Final Answer, colocou vários filhos como mento de orelhas não devem
encaminhamos para a primaNet Worth, Density, Pione- touros jovens do promebo. ser mais importantes que uma
vera onde acontecem imporer, Brand Name, Bismarck, Isto mostra que mesmo com alta acurácia para característantes eventos de comerciaResource e tantos outros o foco em números e avalia- ticas de produção e desempelização de touros e matrizes
espalhados por centrais dos ções, evidentemente que o nho que produzirão terneiros
nas feiras e exposições de
Estados Unidos e ao redor fenótipo aparece pelas vacas mais pesados e fêmeas que
primavera.
do mundo. Apesar de focar excepcionais de linhagens de permanecerão por mais tempo
Neste período, os seleciono desempenho, como exem- famílias extremamente bem nos rebanhos. Talvez, esta opinadores de genética colocam
plo, podemos citar o touro acasaladas buscando o me- nião, seja mais contundente
no mercado animais produtos
Bismarck que sendo oriundo lhor desempenho. Nos pro- quando pensamos em termos
de suas seleções para que condeste critério de seleção, tor- gramas de seleção, as fêmeas de Brasil, isto porque, nosso
tribuam geneticamente em
nou-se através de seus filhos, permanecem nos rebanhos país tem um enorme desafio
diferentes rebanhos de gado
um touro pai de campeões como base dos mesmos, e de produção de carne para o
geral e registrados. Em inúem exposições importantís- quanto mais funcionais fo- mundo. Teremos que desmameros eventos notamos dois
simas no Brasil, Uruguai e rem com aprumos corretos, mar terneiros com mais quicenários diferentes: as expoArgentina onde temos o tipo bons úberes, capacidade di- los e uniformidade em mães
sições que julgam o fenótipo
gestória e fertilidade serão de predominância Nelore que
mais longevas com pureza produzirão animais onde o deFoto: Divulgação
racial e fenótipo desejável sempenho e qualidade de cartransmitindo estas caracte- caça são características funrísticas aos seus filhos.
damentais. Um bom exemplo
Em outros artigos, sau- disto é o trabalho da Agropedamos a iniciativa da Asso- cuária Maragogipe (Figura 1)
ciação Brasileira de Angus apresentado pelo Sr. Wilson
que selecionou touros jovens Brochman no congresso da
para começar os testes de Angus mostrando que os núprogênie onde os números de meros são fundamentais.
desempenho tiveram peso na
Para nós da CRI, cabe
escolha e constatamos que oferecer para os criadores
o foco da CRI na escolha brasileiros opções que posde touros está alinhado com sam auxiliar na busca dos
este processo, visto que, os mais variados objetivos. Deseis touros têm participação sejamos a todos os clientes
de genética CRI. Outro exem- sucesso e obrigado pelo priplo deste tipo de seleção foi vilégio de contar com a concitado pelo criador Sr. Schie- fiança dos senhores. Esperafelbein, no último congresso mos todos em nossa casa na
brasileiro da raça Angus em Expointer!
Porto Alegre, que enfatizou
a importância dos números Méd. veterinário, Supervisor da CRI
Desafio para produzir carne de qualidade, F1 Angus x Nelore na Agropecuária Maragogipe (MS) de Wilson Brochmann na seleção de touros, pois Genética Brasil no RS/SC

E

e os remates de touros. Nas
feiras de reprodutores, temos
animais com foco na produção de carne, com avaliações
de ganho de peso, “Promebo”, e prontos para trabalhar
na monta com para produção
de terneiros de qualidade e
produção de carne, visto que,
estes touros recebem um merecido “rótulo” de touros melhoradores pelo processo de
seleção que são submetidos.
Por outro lado, vivemos um
contraste quando nos referimos as exposições de raça
onde o fenótipo é preponderante sobre as avaliações e a
beleza priorizada.
Não me cabe julgar ou
dizer o que está certo ou errado, mas minha opinião é
que performance e desempenho devem ser prioridade
nos processos de seleção.
Neste sentido, visando performance, cito como exemplo
de seleção, o trabalho desenvolvido por Kelly Schaff, na
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Assado de Tira
Barbacoa

esde 2001, o Barbacoa participa do projeto Brazilian Beef, iniciativa da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) e Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) para divulgar as carnes e o churrasco brasileiro junto a mercados estrangeiros.
A delegação dedicada a carne representa o país
em algumas das maiores feiras de alimentação
do mundo. Com isso, o time de especialistas da
churrascaria já representou o Brasil na Alemanha, Bélgica, Itália, França, Holanda, Estados
Unidos, Cingapura, Shangai, Hong Kong, Rússia,
Dubai, Egito, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Marrocos, Jordânia. Conheça aqui uma das receitas
de sucesso do Barbacoa.
O Grupo Barbacoa difunde o churrasco de
alto nível desde 1990, em seis endereços no Brasil, oito no Japão e um em Milão, na Itália. A expertise em carnes e rigor no controle de qualidade e preparo formam o conceito que tem rendido
à marca o reconhecimento como uma das melhores churrascarias do país. O restaurante de Milão
faz parte do Guia Michelin há quatro anos, como
destaque pela celebração à carne e oportunidade para degustar caipirinhas e frutas tropicais.
Assim como a matriz, no Itaim, SP, que integra
o roteiro da edição São Paulo/Rio de Janeiro da
publicação desde 2015.
Em 26 anos de mercado, milhões de pessoas
já experimentaram os cortes especiais de carnes
variadas, como cordeiro, javali, peixes e galeto.
Todas as unidades, seja em São Paulo, Campinas, Brasília, Salvador, Tóquio, Osaka ou Milão,
dispõem de ambientes intimistas pensados para
oferecer conforto e bem estar durante toda a
experiência gastronômica. Outro diferencial da
marca é a dedicação ao treinamento da equipe
composta por experts que cuidam da seleção das
carnes, preparo e atendimento ao cliente.

Fotos: Divulgação

Assado de Tira
Ingredientes:
- 2 peças de Assado de Tira de aprox. 200gr/cada
- Sal grosso

Modo de preparo:
Temperar o Assado de Tira com sal grosso, 10 min. antes de
levar à grelha;
As peças devem ser colocadas na grelha em uma altura de
40cm da brasa;
Assar a carne por aproximadamente 5 minutos de cada lado,
para a carne ficar do ponto para mal passada.
Rendimento: 2 porções
Nível de dificuldade: fácil
Chef Jeferson Finger

Farofa de ovos
(Sugestão de guarnição)
Ingredientes:
- 50g de manteiga
- 6 ovos
- 200g de linguiça tipo toscana desfiada
- 200g de farinha de mandioca
- 10g de cebolinha verde picada
- Pimenta do reino
- Sal

Preparo:

Derreter a manteiga em uma frigideira e fritar
as linguiças;

Acrescentar os ovos batidos com sal, mexer até que fiquem cozidos, tomando o cuidado
para que não ressequem;
Acrescentar a farinha de mandioca e uma
pitada de pimenta do reino;
Acertar o ponto do sal e por último adicionar a cebolinha verde.
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Nível de dificuldade: fácil

