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EDITORIAL

Muito trabalho e Expointer à vista

José Roberto
Pires Weber

A raça Angus projeta um 2017 de muito trabalho pela frente. Passado um primeiro semestre marcado por crise política e instabilidade econômica, a
convicção é de que há muito a se fazer para manter
a pecuária na rota do lucro. Os primeiros seis meses
do ano fecharam com crescimento nos abates do
Programa Carne Angus Certificada, um cenário que
indica a capacidade de manter mercado mesmo em
tempos turbulentos. Para superar adversidades, a
Angus investe em projetos voltados para o mercado interno de genética e para o incremento das exportações de cortes premium. Sentimento evidente
neste início de agosto quando a Associação Brasileira de Angus deu início ao Circuito Touro Angus Registrado pelo Interior do Rio Grande do Sul.
Nossa equipe esteve em diferentes regionais divulgando as vantagens do uso de animais marcados e,
com apoio de criadores, núcleos e sindicatos rurais,
reuniu centenas de pecuaristas e investidores. Uma
prova de que o brasileiro está consciente que a pecuária do futuro não abre espaço para amadorismo.
Exige genética, gestão eficiente e alta rentabilidade,
três pilares potencializados pela raça Angus dentro

da porteira.
Outra novidade que vem despertando interesse
crescente é a chegada da Ultrablack aos campos
brasileiros. Autorizada pelo Ministério da Agricultura a conceder os registros da nova raça, a Associação Brasileira de Angus já emitiu três deles. E
muitas notificações de cobertura já foram enviadas
para cadastro, o que indica uma nova leva de animais Ultrablack a caminho. A oferta desses reprodutores só deve chegar ao mercado em 2020, mas
a raça já é vista como uma importante ferramenta
para potencializar o uso de sangue Angus para produção de carne de alta qualidade.
A força da genética Angus, que está ganhando
os campos do país e já ultrapassa a venda de 4
milhões de doses de sêmen ano, estará à mostra na
Expointer 2017, a maior exposição nacional do calendário da Angus. É verdade que, neste ano, a raça
teve queda de animais inscritos, mas não podemos
deixar de considerar que este é um movimento esperado nas exposições agropecuárias e que indica
nada menos do que uma seleção mais criteriosa
dos animais expostos. O importante é que a Angus

Cara de uma, focinho da outra...
Terneiras trigêmeas, filhas do Touro GAR Content 6849, genética Angus americana,
da Estância Mato do Recreio, de Fernando Rojas Lima e Filhos, Bagé, RS
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segue como a maior representatividade absoluta
entre os bovinos. Além disso, uma agenda intensa
de atividades marca a programação em Esteio, de
26 de agosto a 3 de setembro. Os julgamentos prometem movimentar as pistas, assim como a Vitrine
da Carne e a Casa da Angus, onde será possível degustar a diferenciada carne certificada. No parque,
haverá happy hours com a churrasqueira Clarice
Schwartzman e o tradicional seminário promovido
em parceria com o Canal Rural. A Angus Jovem
também terá programação especial na feira para
comemorar seu primeiro ano de fundação.
Fica aqui o convite. Quem cria Angus ou está
interessado na raça já tem programação garantida
para a última semana de agosto. A Associação Brasileira de Angus estará com todo seu staff técnico
no Parque de Exposições Assis Brasil para mostrar,
a quem interessar possa, os novos rumos da pecuária nacional e como fazer da atividade a opção mais
lucrativa possível. A gente se vê em Esteio!
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Na Expointer, a força da raça
M

esmo acompanhando a
tendência de queda nas
inscrições de animais na
Expointer 2017, a Angus segue
sendo a maior raça numericamente no pavilhão de gado de
corte do parque Assis Brasil,
em Esteio, RS, onde acontece
de 26 de agosto a 3 de setembro, a 40ª edição da Expointer.
Segundo dados informados durante o evento de lançamento
da raça na Expointer, realizado
em Porto Alegre no dia 2 de
agosto, a entidade registrou 206
animais de alta qualidade genética, sendo 110 exemplares de
argola, 27 trios de rústicos e 15
rústicos individual, de 20 criatórios (de SP e RS) para esta Expointer. Mesmo em se tratando
de Angus, o número representa
uma queda superior a 30% em
relação aos exemplares inscritos
para a mostra de 2016.
“Ano a ano vemos que os
criadores optam por trazer menos animais em função do alto
custo de transporte e permanência na exposição. Isso ocorre em
diversas feiras no mundo e implica em uma maior seleção dos
animais em julgamento. O que
vem para as feiras é o melhor do
melhor, uma apresentação cada
vez mais padronizada que torna nossos julgamentos cada vez
mais acirrados”, avaliou o presidente da Angus, José Roberto
Pire Weber.
Julgamentos
Neste ano, o julgamento da
Angus, a cargo do técnico Flávio

A Associação Brasileira de Angus tem o prazer de
apresentar seus novos sócios: Celso Luis De Souza,
Fazenda Canaã, Imbituva, PR; Claudio Marques
De Azevedo, Fazenda Três Palmeiras, Guarapuava, PR; El Yunque Brasil Com. Imp. e Exp. Ltda.,
Fazenda Quebracho, Bage, RS; Fernanda Ramalho Riemke, Estância Refúgio Das Pedras, Pelotas,
RS; Gisele Remlinger Fernandes, Fazenda Limeira, Guarapuava, PR; Guilherme De Oliveira Correa
de Barros, Cabanha La Coxilha, Santa Maria, RS;
Joeferson Alexandre Lazarotto, Fazenda Morro
Verde, Santa Helena, SC; José Nicola Ballini Filho, Estância Valei, Guarulhos, SP; Maria Denise
Marques Da Rocha Velho, Fazendas Ressaco,
Porto Alegre, RS; Parceria Anibal E Diego Torres,
Estância Cerro De Pedra E Estância Santa Anna,
Dom Pedrito, RS; Paulo Ricardo Dorneles Luzardo,
Cabanha Pl, Uruguaiana, RS; Paulo Sérgio Correa

Montenegro Alves, nos animais
de argola acontece dias 29 para
as fêmeas e 30 para os machos.
O julgamento e o leilão dos rústicos será dia 28. E durante o
evento de lançamento da Angus
na Expointer, ganhou destaque a
nova raça Ultrablack, que conta
com completíssima reportagem
nesta edição. Confira!
Fotografia
Comemorando um ano de
fundação nesta Expointer, a Angus Jovem promove concurso
de fotografias, que elegerá as
fotos premiadas durante a feira de 2017. Seguindo temáticas referentes à raça, a disputa
ocorrerá pela internet e vencerá
a imagem que obtiver mais curtidas nas redes sociais. Além do
grande prêmio de popularidade,
a Angus escolherá 10 outras
imagens, que também receberão
prêmios. Tendo condições para

Foto: Divulgação

uso, as fotos serão utilizadas nos
canais de mídia da Angus.
No seu primeiro ano, a Angus Jovem realizou dezenas de
encontros em diferentes regionais. Os resultados desses trabalhos serão apresentados em
encontro comemorativo de 1
ano de Angus Jovem no dia 26

Confira aqui a programação
26/08
27/08
28/08

29/08
30/08
31/08
01/09

9h – Admissão Argola
19h – Comemoração de 1 Ano da Comissão Jovem
9h - Admissão de Rústicos
9h - Julgamento de Rústicos
14h – Leilão de Rústicos
19h – Happy Hour Angus
9h – Julgamento de Fêmeas Argola
19h – Happy Hour Angus
9h – Julgamento de machos Argola
18h – Evento de Entrega de Prêmios
14h – Seminário Angus (ao vivo pelo Canal Rural)
18h – Feira da Novilha
9h - Curso de Seleção e Julgamento da Raça Angus

de agosto. Entre as ações do ano
destacaram-se giras técnicas e
encontros em Pelotas, Cruz Alta,
Bagé, Santa Maria, Uruguaiana
e no Paraná.
Evento do governo gaúcho
O lançamento oficial da Expointer 2017 pelo governo gaúcho ocorreu no dia 10 de agosto,
no Theatro São Pedro, em Porto
Alegre, RS. A feira, reconhecida
como um dos maiores eventos
do mundo da agropecuária, contará com mais de 500 atrações,
entre exposição de 150 raças de
animais, julgamentos e leilões,
além do tradicional desfile dos
campeões e atrações culturais.
A feira deste ano tem 3.207
animais de argola inscritos.
No evento de lançamento, o
destaque deste ano foi a comemoração das 40 edições, que
contou com apresentação do
Guri de Uruguaiana, Orquestra
de Câmara do Theatro São Pe-

Novos Sócios da Angus
Vianna, Sítio Água Vermelha, Indaiatuba, SP;
Salezio José Martins, Fazenda Santa Rosa, Pomerode, SC; Saul Hernandez Neto, Fazenda Do
Cadeado, Cruz Alta, RS; Semex Do Brasil Com Imp
E Exp Ltda, Blumenau, SC; Vinicius Da Silva Diniz, Sítio Meu Recanto, Lima Duarte, MG; Virbasp
Transp Agric E Pec Ltda, Fazenda Basso E Pacotte,
Nova Alvorada, RS; Wagner Garcia Bueno, Fazenda Santatherezinha, Avaré, SP.
Sócios Angus Usuários
Abel Terruggi Leopoldino e Outros, Água Boa, MG;
Adriana Belone de Andrade Campo, Estância Eldorado, Araçatuba, SP; Agropecuária Jacarezinho,
Pecuária Novo Horizonte, Coxim, MS; Antonino
Venâncio de Carvalho Neto, Fazenda Barba Da
Lagoa, Araçatuba, SP; Antonio Aparecido Savegnago, Fazenda Santo Reis, Sertãozinho, SP;

Antonio Ricardo Sechis, Costa Rica, MS; Carlos
Alberto Mafra Terra, Fazenda São Joaquim III,
Cumaru do Norte, PA; Cesar Tome Garetti, Mirassol, SP; Claudia de Conti Dare, Água Clara, MS;
Claudio Renato Maldaner, Fazenda Santa Rita Ii,
Água Boa, Mt; Colpar Participações S/A - Duas
Ancoras, Fazenda Duas Ancoras, Barra do Garça,
Mt; Colpar Participações S/A - Fazenda Jangada,
Fazenda Jangada, Penápolis, SP; Colpar Participações S/A - Rio Bonito, Fazenda Rio Bonito,
Paraiso Das Águas, MS; Daniel Pestre Vieira, Faz.
Marimbondo, Rio Bonito, RJ; Daniela de Andrade
Lopes Gomes e Outros, Fazenda Dona Amelia,
Londrina, Pr; Décio Abraão Jana, Fazenda São
Cristóvão, São José do Rio Preto, SP; Donizeti Antonio Borges, Fazenda Maria Medalha, Batatais,
SP; Eliezer Pereira do Lago Neto, Fazenda Santa

Lucia, Cotia, SP; Flavio Maia Cardoso, Londrina,
Pr; Gabriel Garcia Sobrinho, Fazenda Gaivota/
Fazenda Enceada, Santa Fé do Sul, SP; Geraldo
de Campos Freire Neto, Java Empresa Agrícola
S/A, São Paulo, SP; Herbert Carvalho Tom Back
Pereira de Souza, Fazenda Peão, Rio de Janeiro,
RJ; Idalino José Lopes, Fazenda São Marcos, São
Jose do Rio Preto, SP; Ivo Vlademir Reich, , São
Paulo, SP; Jacyra de Lourdes Hofig Ramos, Fazenda Nossa Senhora de Fatima, MS; JBJ Barra do
Tiete Agropecuaria Ltda, Fazenda Barra do Tiete,
Castilho, SP; João Carlos Sgobi e Outros, Fazenda
Paraiso, Paraiso, SP; João Paulo Marques Canto
Porto, Fazenda Santa Helena, Jussara, Go; Luiz
Augusto Rodrigues, Fazenda Mato Dentro de São
Francisco, Marilia, SP; Luiz Da Cunha Diniz Junqueira, Fazenda Primavera, Lins, SP; Luiz Roberto

dro e CTG Rancho da Saudade.
Na ocasião, os cantores gaúchos
Elton Saldanha, Daniel Torres
e Erlon Péricles também interpretaram a música tema dessa
edição, “40 anos de História”.
O secretário de Agricultura
do RS, Ernani Polo, destacou a
importância da Expointer para
a economia do Estado e a geração de empregos promovida
pela feira. “A pecuária tem um
espaço muito importante, desde
o início da Expointer. É uma feira de negócios, mas também de
oportunidades”, enfatizou.
Promovida pelo governo
do RS, a Expointer mostra em
primeira mão as novidades da
agropecuária mundial. A expectativa deste ano dos organizadores é repetir os números de
2016, quando o volume de negócios alcançou R$ 1,9 bilhão.
Na ocasião, a comercialização
de animais totalizou R$ 11,77
milhões.

Tormin Arantes, Fazenda União, Araçatuba, SP;
Manoel Miguel Nascimento, Fazenda Sao Luis,
Araraquara, SP; Maria Lúcia de Souza Carvalho,
Fazenda Sao Joaquim, Umuarama, Pr; Miguel
Rodrigues Moraes de Souza, , Araçatuba, SP;
Rafael Loureiro Reis de Oliveira, Fazenda Uniflora, Sao Jose do Rio Preto, SP; Romualdo Roberto
Caretta, Fazenda Santa Rita, Catanduva, SP; Rosa
Maria Van-Tol Cavalin Jacob, Fazenda Santa
Rosa, Fernandópolis, SP; Silvia Angelica Franco
de Souza, Fazenda Marina, Umuarama, PR; Sueli
Donizeti Ruzzon Izzo, Fazenda Santa Ana, Umuarama, PR; Valdenir Rossi, Vista Alegre do Alto,
SP; Valmir Antonio Oldoni, Fazenda Santa Clara,
Cascavel, PR; Walter Schlatter, Fazenda Filipina,
Chapadão do Sul, MS; Wilson Luis Zani, Fazenda
Samambaia, Promissao, SP; Zi Blue S/A, Três
Morros, Casimiro de Abreu, RJ.
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Mega Angus
Abel Leopoldino e bezerras meio sangue
Angus x Nelore, na Fazenda Califórnia,
em Água Boa, MT

Por Horst Knak

Agropecuária Leopoldino mostra a nova cara
do Angus no Mato Grosso, onde animais meio
sangue com Nelore geram carne nobre, numa
perfeita integração lavoura-pecuária-floresta

D

e um tempo em que nem
se falava em cruzamentos, para uma era em
que o motor dos negócios é o
animal Cruza Angus x Nelore.
E o tempo nem é tão longínquo assim: são apenas 18 anos.
Foram nestas quase duas décadas que a Agropecuária Leopoldino aproveitou o melhor
do Nelore, principal raça de
corte criada no Brasil, e também na sua região de atuação,
o Mato Grosso, combinando as
melhores genéticas europeias
para gerar o gado conhecido
genericamente de cruzamento
industrial. Mas faltava alguma
coisa para o negócio ser real-

mente bom e mega: a genética
Angus. E nunca faltou o que é
a chave do sucesso dos novos
projetos: a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF).

O Programa Carne Angus Certificada tem orgulho de
apresentar casos de sucesso de produtores de diferentes
regiões e tamanhos, que fazem da carne Angus Certificada um exemplo de sucesso junto aos consumidores
mais exigentes do Brasil e do mundo. A cada edição,
conheceremos novos exemplos de trabalho e dedicação.
Realidades, regiões e sistemas de produção distintos,
mas com os mesmos objetivos: produtividade, rentabilidade e excelência para produção de carne de qualidade!

A Agropecuária Leopoldino – braço rural da Engenharia Bandeirantes, empresa com 60 anos de trajetória
sediada em São Carlos, SP,
desenvolve em suas fazendas
no Mato Grosso o que se pode
chamar de pecuária empresa-

Fotos: Horst Knak / Agência Ciranda

Neto Leopoldino, Abel Leopoldino e Gustavo Ribeiro, o trio de ouro do grupo

rial. “Gostamos de fazer tudo
‘mega’ e bem feito”, resume
o comandante dos negócios
agropecuários, Abel Leopoldino, que também é diretor
financeiro do Grupo. Hoje,
a empresa possui um núcleo
genético de 15 mil matrizes
Nelore e se dedica à produção
de bezerros meio sangue, a
maioria já com sangue Angus,
sempre usando genética registrada e comprovada, oriunda
dos melhores produtores norte-americanos. “Projetamos
um plantel de 25 mil fêmeas,
mas o momento econômico e
político exige prudência”, explica. “Mas chegaremos lá”,
prospecta. Com estes números, o desfrute ficará próximo
de 50% ao ano.

Onde tudo começou
Tudo começou em 1995,
quando um dos irmãos de Abel,
Ayrton Salvador Leopoldino
Junior (o Tinho), ainda jovem e
fascinado pelo campo, formado
em Agronomia em Jaboticabal,
SP, interessou-se pela pecuária
de corte, levando o grupo a adquirir a Fazenda Califórnia, no
município de Água Boa, a 15
km da sede municipal, 720 km a
leste de Cuiabá, em meio ao Cerrado. Inicialmente, a pecuária
foi sendo tocada de forma leve,
com novas aquisições de terras e
gado Nelore nos anos seguintes.
Ayrton era um grande agrônomo, com forte vocação para a
zootecnia. Por isso, foi um pesado golpe a sua perda em um

>>>
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tos ou mesmo aquisições. Uma
destas unidades, explica Abel
Leopoldino, é a Fazenda Santa
Maria, uma homenagem à avó
materna, no município vizinho
de Paranatinga, que abriga hoje
um núcleo de 6 mil vacas, além
de 5 mil hectares dedicados à
acidente, em meados de 2004, agricultura – soja e milho. “A
recorda Abel. O sonho de Tinho, pecuária sem lavoura está faporém, seguiu vivo, porque logo dada a desaparecer”, vaticina
depois a empresa passou a in- Abel Leopoldino.
vestir em pecuária, mostrando
Cruzamentos orientados
que seguiria o negócio idealizaprática muito recente
do por ele. Na época, havia em
Integrante do grupo Leopoltorno de 4.200 vacas Nelore de
todas as categorias e não se fa- dino há 18 anos, o veterinário
Gustavo Pires Ribeiro chegou à
lava em cruzamentos.
Ao assumir os negócios, em região aos 23 anos, recém-for2004, Abel Leopoldino e sua mado e relata: “Os cruzamenequipe - com destaque para o tos orientados foram iniciados
gerente Gustavo Ribeiro – fo- há cerca de 12 anos, para obram ao mercado para identi- termos ganhos em dois momenficar interesses especialmente tos: elevar a heterose no cruzada indústria. “Fomos conversar mento de zebuínos com gado
com os frigoríficos e eles nos europeu e encurtar o ciclo de
passaram a ideia de produzir produção. “Alcançamos maior
gado cruzado. Com isso, até fertilidade e precocidade na F1
2011, a empresa investiu na resultante do cruzamento. Com
formação de um núcleo de 11 isso, conseguimos produzir um
mil matrizes Nelore, utilizando bezerro a mais por vaca, além
terras próprias e arrendamen- de encurtar à metade o tempo
tos. “Passamos por mais de de terminação dos novilhos”,
100 arrendamentos, e hoje tra- assegura Gustavo. Além das bobalhamos com cerca de 31 mil nificações pagas por frigoríficos
hectares, dos quais 60% são de integrantes do Programa Carne
área útil”, explica Abel Leopol- Angus Certificada, como JBS
dino. Os restantes são floresta e Marfrig, a empresa também
- reserva legal, áreas preserva- destina muitos lotes à Cota Hilton. Entre estes, animais cruza
das.
Nesta região de Água Boa, Angus, Black Simental e CharoMT, município emancipado lês, todas com base Nelore. Em
em 1978, havia tudo por fa- resumo, há o antes e o depois do
zer. Mesmo no início dos anos F1 Angus. “F1 é tudo de bom”,
2000, a tecnologia para a agri- destaca Abel Leopoldino.
Atualmente, o rebanho de
cultura de grãos estava apenas
engatinhando. Havia muitas cria é formado por 50% de vaterras degradadas – e ainda há cas Nelore e 50% meio sangue
enormes extensões em todo o Angus x Nelore. A produção
Mato Grosso -, que foram sendo envolve duas IATF, utilizando
incorporadas via arrendamen- sêmen Angus norte-americano
Fotos: Horst Knak / Agência Ciranda

Foto: Divulgação

Núcleo de vacas Nelore selecionadas, com bezerros meio sangue Angus ao pé

originário da CRI Genética, empresa que Gustavo representa
na região Centro-Oeste. Após, o
repasse é feito com touros Nelore. O objetivo é sempre produzir animais terminais, selecionando as fêmeas para formar
um plantel Nelore e outro Meio
Sangue Angus. As fêmeas meio
sangue são desafiadas entre 12
e 15 meses, das quais 2/3 emprenham e os restantes também vão para o confinamento e
abate. Estas fêmeas geram uma
qualidade de carne definida
como “espetacular” por Abel.
Confinamento
computadorizado
Também os machos meio
sangue e estas fêmeas vão para
um sistema de confinamento totalmente computadorizado, que
funciona na Fazenda Califórnia.
Os caminhões misturadores são
carregados com volumoso e
concentrado em dosagens controladas e abastecem os cochos
do confinamento. Ao cruzarem
os sensores instalados nos currais, disparam informações à
central, indicando volume de
comida, horários, lotes, etc.
A Fazenda Três Rios, em
Água Boa, utiliza 2.500 hectares de pastagens, onde estão
4 mil vacas de cria. A Santa
Maria tem 6 mil vacas de cria.
Nos arrendamentos, muitos deles também fazendo lavoura e
pecuária, já contam com 1.500
vacas de cria. Com isso, o rebanho total oscila entre 25 mil e
30 mil cabeças, das quais 10 a
12 mil estão em confinamento
na Fazenda Califórnia.
O manejo reprodutivo é realizado de forma altamente
profissional. Afinal, cada uma

das vacas precisa produzir um
bezerro ao ano. As vacas Nelore são inseminadas com sêmen Angus. “100% do plantel
passa pela IATF, em duas etapas”, assinala Gustavo Ribeiro.
As taxas de prenhez são altas:
historicamente, ficam acima de
85%. “Em 2016, foi excepcional, quando atingimos 92%”,
festeja o veterinário. A taxa
de desmama também supera
os 80%. Recentemente, em
um lote de 1.600 vacas meio
sangue Angus x Nelore, a taxa
de prenhez alcançada foi de
95,6%, número que deixam o
produtor de olhos vidrados.
Inspetor técnico da Associação Brasileira de Angus,
Gustavo Ribeiro vê um imenso
futuro na pecuária voltada ao
cruzamento industrial: “Eu tenho um sonho: O Brasil com 45
milhões de vacas meio sangue
Angus x Nelore para produzir
carne de qualidade para o mundo”. As apostas estão feitas,
mas o caminho indicado pela
Agropecuária Leopoldino e vários outros criadores da região
já está delineado. "Caso um dia
o Brasil tenha metade de suas
matrizes em reprodução, sendo
estas meio sangue, nós teríamos
um enorme aumento nas nossas

taxas de desfrute", projeta o
técnico.
Este volume de gado e a
percepção de que o animal cruza Angus x Nelore representa o
futuro da pecuária no CentroOeste e também do restante
do Cerrado brasileiro, levou a
empresa criar o Leilão Mega
Cruza, realizado pela oitava
vez em 2017. “Ofertamos 8 mil
cabeças / ano no leilão, sendo
50% próprios e 50% convidados”, explica Abel Leopoldino.
O evento, agora virtual, transmitido pelo canal Terraviva, é
realizado em parceria com a
Estância Bahia, uma das maiores empresas de leilões do Centro-Oeste e do País, chefiada
pelo ex-prefeito de Água Boa,
o baiano Maurício Cardoso Tonhá.
Antes do dia das vendas, é
realizado um dia de campo para
mostrar como funciona nosso
sistema de produção. “Convidamos as pessoas a ingressar na
integração lavoura-pecuária,
produzir comida, para criarmos
corpo e formar novos produtores de carne de qualidade”,
resume Abel Leopoldino. Neste
evento, profissionais indicados
por seus parceiros Matsuda,
Nutron/Cargil e CRI Genética
fazem palestra sobre o formato de sistemas pecuários e alta
performance.
Amplo leque de
negócios agropecuários
O leque de negócios do Grupo
Leopoldino, porém, não se restringe ao Mega Cruza e a produzir animais de abate: Programas
Gourmet – Carne Angus Certificada, Cota Hilton, de grandes

Maurício Tonhá, parceiro do Mega Cruza
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Fotos: Horst Knak / Agência Ciranda

Abel Leopoldino:
silagem de milho é
produzida em larga
escala e servida já
misturada a grãos,
concentrados e
núcleos no caminhão,
diretamente no cocho,
sob controle eletrônico

frigoríficos exportadores, mercados de São Paulo e Goiás, exportação de animais em pé, entre
outras opções. A venda de gado
em pé está sendo direcionada à
Turquia, que continua recebendo
milhares de refugiados sírios e de
outras nacionalidade, que precisam ser alimentados.
Outro link forte do agronegócio são os Estados Unidos.
Anualmente, integrantes da
empresa viajam à América do
Norte, em busca de novas ideias
para tocar o negócio. Algumas
das empresas visitadas são a
verdadeira vitrine da raça Angus, como Schiefelbein, Schaff
Angus Valley, dona do sufixo
SAV. Desta vieram milhares
de doses de sêmen do touro
Networth, utilizados para inseminar o rebanho Nelore. “Fazemos questão de levar nossos
técnicos para conhecer o melhor do Angus mundial”, reforça Abel Leopoldino. Precisamos
da melhor genética para mudar
o status da carne brasileira”,
sentencia Leopoldino. “É sendo
profissional e usando o melhor
que se faz a construção de valor”, reforça o empresário.
No que tange à agricultura,
um olho está na lavoura e outro
nos mercados internacionais,
em especial na Bolsa de Chicago e no mapa do tempo nas
principais regiões produtoras
do mundo. “Estamos sempre
prontos a abrir novas lavouras
de alto rendimento e por isso
temos cada item do custo de
produção em nossas planilhas”,
aponta o agrônomo Neto Leopoldino, filho de Airton, responsável no Grupo pela agricultura.
Segundo ele, é preciso fazer o
correto casamento entre as pessoas que atuam na agricultura
e na pecuária, que tem focos
diferentes, mas um objetivo comum, isto é, se complementam.
Confinamento exige
investimento em nutrição
Conforme Abel Lepoldino,
em frase reproduzida enfati-

15 dias, fornecedores de sal e
concentrados e de fármacos
comparecem para checar índices de consumo, ajudando
a monitorar e maximizar os
resultados. E, o mais importante, cada unidade possui
uma contabilidade própria,
dando baixa quando entrega o
produto a outra integrante do
sistema.

Meio sangue em confinamento

camente por Gustavo, “não se
pode pensar em cruzamento
industrial sem investimentos
em nutrição”. E é isso afinal
que os estabelecimentos providenciam. Com assessorias da
Nutron/Cargil e da Matsuda,
são montados os programas
de fornecimento de comida
aos animais de cria, recria e
confinamento. A base de todo
o sistema é a silagem de milho, produzida em larga escala. Apenas na Califórnia, são
15 mil toneladas anuais. Na

Santa Maria, 5 mil toneladas
de silagem, enquanto na Três
Rios a base são capins diversos sempre fornecidos a pasto. Cultivadas no período das
águas, assim como a soja - as
áreas de milho para silagem
rendem 30 toneladas por hectare, ou seja, suprem o volumoso necessário do sistema
de confinamento e garantem
pasto para o período seco.
O sistema a pasto é totalmente gerenciado com o uso
de cercas elétricas. “O eletrificador otimiza a integração lavoura-pecuária, ajuda
a desmanchar pastos para a
implantação de lavouras. A
Fazenda Santa Maria, por
exemplo, possui mais de mil
km de cercas eletrificadas,
que nos custam metade da
cerca convencional. Com isso,
também podemos diversificar

Dejetos do confinamento retornam ao solo na forma de adubo orgânico

nossas capineiras, utilizando
Massai, Mavuno, Mombaça,
Piatã, MG-5 (Xaraés), entre
outras”, explica Gustavo.
Para gerenciar um volume
de gado tão grande, em áreas
de diferentes condições, muitas vezes situadas a horas de
distância entre si, a qualidade
da mão de obra e a otimização
dos processos é fundamental.
“Tudo precisa ser muito simples, para que possamos ter
mapas semanais em todas as
etapas”, resume Abel Leopoldino. Todos os dados são
alimentados pelos gerentes
e enviados à central, onde os
dados são “auditados”, para
eliminar eventuais discrepâncias, antes de serem enviados
à sede do Grupo.
O braço rural do Grupo
tem 83 funcionários fixos, que
residem com suas famílias em
boas casas dentro do complexo e recebem bonificações por
objetivos alcançados. “Procuramos valorizar nosso pessoal,
dando boa infraestrutura, salários dignos que nada devem
a bons profissionais urbanos”,
resume Abel Leopoldino. Além
disso, algumas dezenas de
terceirizados, pertencentes a
empresas que realizam serviços especializados, percorrem
as unidades para a formulação dos núcleos, a adubação
e implantação de capineiras,
entre outros serviços. A cada

Reaproveitamento
de matéria orgânica
Um dos mais importantes
serviços terceirizados compreende o aproveitamento, tratamento e incorporação dos
dejetos do sistema de confinamento. Afinal, com cerca de 15
mil cabeças confinadas, a produção de esterco acaba sendo
também um importante insumo para pastagens e lavouras
de soja e milho. A Organics retira todos os rejeitos – a cama
– do confinamento, realiza o
tratamento com bactérias, resultando disso um pó, rico em
nutrientes. Estes fertilizantes
totalmente orgânicos são devolvidos ao solo, utilizando a
moderna tecnologia do GPS,
para que não fique um centímetro sem adubo orgânico.
Em nível de frigorífico, o
Grupo Leopoldino acompanha todos os abates de perto,
para ser fiscal de seus próprios erros e acertos. A título
de comparação, bois Angus de
dois anos têm 56,5% de rendimento de carcaça, enquanto
os bois de 12 meses alcançam
57,5%. As novilhas Angus de
15 meses chegam a 53%. A
título de comparação, o boi
Nelore atinge rendimento de
56% aos dois anos, enquanto a novilha Nelore chega
aos 52% de rendimento aos
24 meses. Com estes números, além do ganho de tempo, “nosso maior ganho”, as
bonificações variam de 5% a
10%, dependendo do produto
e do frigorífico.
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Programa Carne Angus: proteção ao
produtor, benefício ao consumidor
Fotos: Divulgação / Angus

Por Eduardo Fehn Teixeira

C

onsolidado e funcionando
hoje como um verdadeiro
guarda chuva de proteção
ao produtor contra as intempéries econômicas do mercado
brasileiro, o Programa Carne
Angus Certificada, da Associação Brasileira de Angus, simplesmente passou imune à toda
a desarticulação do mercado
provocada pela recente e desastrosa operação carne fraca, deflagrada pela Polícia Federal e
Ministério Público Federal. “A
carne Angus é uma carne forte”, retruca o vice-presidente
do Programa Carne Angus,
Reynaldo Titoff Salvador.
Segundo ele, o Programa
Carne Angus Certificada proporciona um firme suporte,
uma verdadeira proteção contra instabilidades do mercado
ao trabalho do produtor, do
pecuarista atento à uma produção de gado cada vez mais
tecnificada e formatada às
necessidades dos melhores padrões industriais e de apresentação dos cortes de carne ao
consumidor.
Graças à montagem de uma
complexa engrenagem técnica
de produção, que envolve todos os elos da cadeia da carne,
desde o campo até a mesa ou

Fotos: Olga Produções / Divulgação Angus

Reynaldo Salvador: Programa Carne Angus leva produto nobre brasileiro para o mundo

churrasqueira do consumidor,
o Carne Angus é hoje o maior
programa de geração de carne
de qualidade e carne gourmet
do Brasil. O sistema de produção exige a padronização das
carcaças para abate, passando
por transporte, certificação por
uma consagrada empresa alemã, beneficiamento em modernas plantas industriais e comercialização para restaurantes,
cozinhas industriais, exportações para vários países e venda
direta para o consumidor.

Foto: Sabrina Gabana/Angus

Carne com a bandeira brasileira degustada em várias partes do mundo

Inversão
de valores
As dificuldades lá do início,
dos idos de 2003, quando o
Programa teve início, passando
pelo convencimento de produtores e indústrias especialmente, já faz tempo que experimentam um ciclo inverso. Segundo
Salvador, na atualidade o Programa é um verdadeiro ganhaganha. No início, só dificuldades e ausência de credibilidade.
E hoje, tudo ao inverso, com a
direção do Programa praticamente organizando a fila de
frigoríficos e de produtores interessados em participar.
Ganha o pecuarista, que
recebe garantias de continuidade do abate de seu gado e
sobrepreço e em forma de premiações por seus animais entregues para abate num frigorífico da rede de parceiros do
Programa. E ganham os frigoríficos que agora contam com
um produto de primeiríssima
linha, abrindo o mercado das
exportações e fazendo a felicidade de consumidores daqui e
de outros lugares do mundo. E
tudo com remunerações máxi-

tornaram parceiros do Programa os frigoríficos Zimmer, Frigoestrela, e a processadora de
hambúrgueres Brasa Burgers.
Constante
E os parceiros tradicionais são
crescimento
Graças às ações de fomen- Marfrig, Minerva, JBS, Coopeto e marketing, o Programa já rAliança, Cotripal, VPJ, Frigol,
está presente em 12 estados, Silva, Verdi e São João.
Como resultado de toda
envolvendo 13 empresas e 36
unidades frigoríficas, lastreado essa organização proporciona certificação de carcaças de nada pelo Programa, a carne
animais Angus ou Cruza An- Angus, além de abastecer o
gus que atendam a requisitos consumidor, cozinhas e restaupré-estabelecidos como idade rantes domésticos, também é
máxima de abate, peso, índice exportada para a Alemanha
de marmoreio e acabamento (maior valor agregado), Aráde carcaça. Em 2016, o Carne bia Saudita (maior volume),
Angus abateu 500 mil cabeças Inglaterra, Estados Unidos,
de gado padronizado no Brasil, Chile, Líbano, Holanda e Emicontando com 50 colaborado- rados Árabes.
E entre os modelos de neres e 5 mil produtores associados. O crescimento médio gócios que resultaram nesanual é estimado em 20% até sas vendas ao exterior, está a
2020, quando deverá ultrapas- participação do Programa em
sar a meta de abate de um mi- eventos como o Sial Paris e
Shangai, Gulfood em Dubai,
lhão de cabeças.
Atualmente o Programa Expo Milão, Feira de Alimenopera no Rio Grande do Sul, tos de Anuga/Alemanha, entre
Santa Catarina, Paraná, São outras presenças ativas, semPaulo, Minas Gerais, Goiás, pre com a já famosa degustaMato Grosso e Mato Grosso ção da carne, uma fantástica
do Sul, Pará, Rondônia, Acre alavanca para o fechamento
e Tocantins. Recentemente se de novos negócios.
mas, bem acima das habituais
do mercado.
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Carne nobre

a toda velocidade!
Fotos: Divulgação/Angus

“A genética Angus permite aumentar muito a
velocidade no ciclo da pecuária, incrementando
o giro do negócio na fazenda”, sentenciou a
criadora Claudia Platzeck, observando que
a heterose resultante do cruzamento Angus/
Nelore proporciona ganhos importantíssimos
na qualidade das carcaças e da carne, e de
até um ano no ciclo da pecuária. “O gado
que mandávamos para o abate com três anos,
passamos a vender com dois anos”, arrematou
Claudia, que é destaque entre os produtores
participantes do Programa Carne Angus
Certificada na planta do Frigorífico Marfrig de
Bataguassú, no Mato Grosso do Sul (MS).
Por Eduardo Fehn Teixeira

D

esde os tempos em que
cursava a faculdade de
agronomia, ela já ouvia
falar nas inúmeras qualidades
da genética Angus, com ênfase
a características como docilidade, reprodução e produção
de carne marmorizada, de
qualidade superior... Sempre se
interessou por pecuária. Desde
o início entendia, como projeto
de futuro, que precisaria avançar, sair do lugar comum. E até
pela formação, informação e
interesse pelo setor, desde muito cedo tinha consciência de
que isso era possível...
Assim, de faca na bota em
termos de decisões e metas,
Claudia, hoje com 52 anos,
começou a trabalhar quando
ainda era estudante com o avô,
tradicional criador de Nelore
no Mato Grosso do Sul. Com
o falecimento do avô, seu pai
herdou as propriedades. E
hoje, tocando a pecuária como
acredita que deve ser, Claudia administra pessoalmente

Claudia Platzeck: desde o início, Angus era um projeto de futuro

três propriedades: a Fazenda
Invernada, que herdou do avô
em Santa Rita do Pardo, MS,
onde faz a recria e engorda de
Angus; a Fazenda Pouso Alto,
que usa para cria de Angus e
Nelore, e a Fazenda Bela Vista,
reservada para a recria de Nelore, todas na mesma região.
Pecuária, sua
especialidade
Seu pai herdou as fazendas,
mas na época era totalmente

envolvido em outra atividade
profissional e assim entregou a
área de pecuária para Claudia
cuidar. Ela conta que seu avô
adquiriu essas áreas nos anos
70, quando já estava com 62
anos de idade, mas ainda cheio
de sonhos a serem conquistados. “Essa disposição de meu
avô foi inspiradora para mim,
um grande incentivo em minha
vida e trabalho”, lembra Claudia.
Ela se formou agrônoma

nos anos 80. Com o desaparecimento do avô, ela inicialmente seguiu trabalhando com
a raça Nelore na Fazenda Invernada. Mas logo fez parceria
com o pai, assumindo o controle também das duas outras
propriedades. Hoje trabalha
com cruzamento industrial de
Nelore com Angus e se destaca no Programa Carne Angus
Certificada por sua performance reconhecidamente diferenciada, conquistada em consequência de sua característica
pessoal, de sempre trabalhar
para estar à frente, acima da
média.
Tiro no pé
Claudia revelou que nos
anos 80 assistiu com atenção
as verdadeiras loucuras que
estavam sendo feitas na pecuária, cruzando tudo com tudo,

sem nenhum critério ou avaliação. Classificou como um verdadeiro tiro no pé as aventuras
dos produtores que assistiu
naqueles tempos de desorientação geral. Mas bem rápido
percebeu que o caminho para
uma pecuária moderna, com
giro rápido, com padronização
do gado e com resultados superiores estava no uso da genética Angus, no cruzamento
de Angus com Nelore. Mas foi
só em 2011 que seus rebanhos
estavam prontos para os cruzamentos em larga escala, via
IATF, de sêmen Angus sobre
vacadas Nelore.
Em 2007 começou a trabalhar com a então nova técnica
IATF, mas ainda somente com
Nelore – a meta era elevar a
produtividade por hectare. Foi
então que Claudia viu no An-
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Fotos: Divulgação/Angus

gus a possibilidade concreta de
padronizar seu gado de abate
e apressar o ciclo da pecuária.
Seu gado Nelore estava qualificado e pronto aos cruzamentos com Angus.

bamento, a partir dos 430 a
480 Kg nos 30/40 dias antes
do abate é realizado num regime de semi-confinamento, com
pasto mais suplementação no
cocho. Somente a pasto o rendimento era de 52%, mas com
Tudo a pasto
a suplementação alcança até
Com criação praticamente 56%. E a engorda, em todo o
100% a pasto, o rebanho res- processo, é a parte mais oneponde com a produção média rosa e onde deve haver maior
entre 1.200 a 1.400 bezerros rigidez em termos de manejo e
ao ano. No Frigorífico Mar- controle no dia a dia. “Afinal,
frig, onde entrega o gado meio o olho do dono é que engorda
sangue Angus para abate den- o boi”, lembra ela.
tro do Programa Carne Angus
Claudia faz questão de diCertificada, tem classificação zer que o acompanhamento de
Trace, cota Hilton e também uma consultoria nutricional
Novilho Precoce, e o valor que especializada, vem lhe rendenrecebe pode superar R$ 6,00 do ganhos importantes. “Eles
a mais por arroba.
avaliam os lotes, o que resulta
Em 2013 chegou a ganhar em bom retorno econômico na
um prêmio no Marfrig de me- engorda”, diz.
lhor lote de fêmeas a pasto.
Ela entrega de 800 a
“A carne de gado criado a 1.200 cabeças ao ano para
pasto é bem mais valorizada. abate, todo o seu gado é rasAté o gosto é diferente, me- treado, mas a criadora planelhor, e as pessoas percebem e ja buscar mais eficiência nas
preferem”, argumenta a pro- avaliações das carcaças dos
dutora.
animais ainda vivos através do
uso do ultrasson. “Eficiência
Engorda é a
e padronização, essas são as
parte crítica
palavras de ordem”, destaca.
A recria e engorda é feita
Claudia mostra-se bastantotalmente a pasto (pastagem te satisfeita com a genética
cultivada braquiarão) e o aca- Angus e não pretende mudar.

Todo o gado é rastreado,
sendo terminado a campo
com 20 arrobas nos machos
e 18 arrobas nas fêmeas

Padrão de fêmeas cruzadas (acima)
e gado pronto para o abate (ao lado)

Ao contrário. Seus planos são
de incremento. Ela integra e
destaca os ganhos que vem
alcançando por participar do
Núcleo Feminino do Agronegócio (NFA). “Nos reunimos
periodicamente em São Paulo para troca de experiências,
em conversas que são sempre
produtivas e já me garantiram ganhos e avanços nas
fazendas”, garante. No abate, as carcaças dos machos
tem em média 280 a 300 kg
e 20 arrobas e as das fêmeas entre 240 e 250 kg e 18
arrobas. De janeiro até maio
foram abatidos mais de 200
animais.

Técnico do Programa, Vinícius Peron (3º da esquerda) dá conselhos e aprimora equipe das fazendas de Cláudia

Sintonia
permanente
Como técnico do Programa Carne Angus Certificada
no Marfrig Bataguassu, o veterinário Vinicius Bortoluzzi
Peron só tem elogios ao trabalho de Claudia. “Comecei a
acompanhar os abates desta
produtora no ano passado, e
seus animais sempre apresentaram ótima qualidade, sendo
referência em semi-confinamento de meio sangue Angus
no concurso de carcaças do
ano passado, quando um abate
de fêmeas chamou a atenção
quanto à idade e o acabamento dos animais.
Mas visando avançar ainda mais na qualidade dos
animais, Vinicius começou a
conversar com a produtora e
sua equipe. Realizou criteriosa visita técnica nas propriedades, fez reuniões com os
colaboradores tirando todas
as suas dúvidas quanto ao

padrão racial e idade dos animais para abate acabamento
para se enquadrarem no programa de bonificação Carne
Angus Marfrig. “Já este ano
percebemos uma melhora
significativa, e nossa meta é
sempre melhorar para os próximos abates”, observou.
Vinicius informou também que todos os abates são
fotografados e acompanhados por um funcionário de
Claudia, que transmite a ela
todos os dados de melhoras
nas carcaças. “Desta maneira seguimos aperfeiçoando
nosso trabalho, que não fica
somente limitado ao frigorifico, mas alcança o campo
para sempre estarmos com
uma mercadoria de boa qualidade e fazendo o pecuarista sempre chegar ao máximo em ganhos através das
bonificação garantidas pelo
Programa Carne Angus Certificada.
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Ultrablack: o touro Angus
para o Brasil Central
Fotos: Divulgação/Angus

Por Eduardo Fehn Teixeira

A raça Ultrablack ganhou representatividade
entre os pecuaristas australianos, tradicional
região de criação de Angus no mundo. Seguindo
características que já são tradicionais do
gado Angus, o Ultrablack é um bovino dócil,
com destacada aptidão materna e baixo peso
ao nascer, o que facilita a reprodução. Além
disso, tem ampla capacidade de adaptação, um
fator extremamente interessante para garantir
a produtividade no Centro-Oeste brasileiro.
A carne do Ultrablack tem alto índice de
marmoreio e sabor diferenciado.

“P

reocupados
com
a continuidade do
cruzamento industrial e com uma maior eficiência reprodutiva das fêmeas F1
Angus, fomos buscar o que havia de mais moderno no mundo
para cruzamento”, objetiva o
presidente da Associação Brasileira de Angus, José Roberto
Pires Weber. “É uma novidade
que vem facilitar e qualificar
ainda mais o cruzamento industrial do Brasil, permitindo
a maximização do uso de ge-

Paulo de Castro Marques

ciada e focada em resultados.
E nesse sentido, o Ultrablack
é uma iniciativa da Associação
que deve ser valorizada pelos
criadores.
“O Angus ganhou relevância na pecuária brasileira e o
Incremento
nética Angus”, enfatiza o diriUltrablack vem para ajudar no
à rentabilidade
gente.
Para o selecionador de An- crescimento da raça, especialSegundo o consultor esco- gus Paulo de Castro Marques, mente no Brasil Central, uma
cês Don Nicol, que em 2016 proprietário da Casa Branca vez que a combinação sanguíesteve no Brasil reunido com Agropastoril - fazenda Santa nea incluindo o Nelore reforça
produtores brasileiros para fa- Ester, em Silvianópolis, MG, e a característica de adaptação
lar sobre a performance do Ul- vice-presidente da Associação e rusticidade do composto”,
trablack na Austrália, durante Brasileira de Angus, a Angus sintetiza Marques, lembrando
o III Congresso Brasileiro de é uma entidade de fomento que o Ultrablack é uma realiAngus, realizado em junho, e, como tal, tem a responsa- dade nos Estados Unidos e na
em Porto Alegre, RS, os cria- bilidade de buscar produtos Austrália, representando resuldores precisam abrir os olhos e serviços para gerar ganhos tados rápidos com foco na propara essa nova possibilidade. aos criadores de Angus e para dução de animais para abate e
“Recomendo que considerem atrair outros que vejam na raça geração de carne de qualidade
e examinem com atenção esse uma opção genética diferen- dentro do Programa Carne Angus Certificada. Vice-presidente da Angus, ele enxerga boas
possibilidades de crescimento
do composto Ultrablack no
Brasil, destacando que é mais
uma opção para o criador de
Angus incrementar a rentabilidade no seu negócio. E avisa
que a Casa Branca deve iniciar
a seleção de reprodutores para
composição do Ultrablack.
Reynaldo Titoff Salvador

novo animal”, sugeriu o especialista e criador na Austrália,
onde por anos atuou no melhoramento do rebanho daquele
país.

Valdomiro Poliselli Jr.

Novidade consagrada
O vice-presidente do Programa Carne Angus Certificada, Reynaldo Titoff Salvador,
alerta que o Ultrablack representa uma nova proposta que
a Associação Brasileira de
Angus está desenvolvendo visando disponibilizar um reprodutor mais dinâmico e rústico,
especialmente ao produtor de
carne Angus. “É mais um produto na prateleira de soluções
ao criador”, sintetiza Salvador,
lembrando que esse reprodutor
carrega em sua genética 80%
de sangue Angus. “Trata-se de
uma novidade de performance já consagrada nos Estados
Unidos e na Austrália, com
enorme potencial de fomento à
produção de carne de qualidade ao mercado”, anuncia.
Nova ferramenta
“Novidade no Brasil, o Ultrablack é um sintético que
representa uma nova ferramenta de trabalho a ser utilizada pelos criadores”, resume
o criador e viced-presidente
Técnico da Angus, Camilo de
Lemos Vianna. Segundo ele,
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Fotos: Divulgação/Angus

O Ultrablack é um anseio
dos criadores que trabalham
com cruzamentos industriais
para carne de qualidade
é indicado para a realização
de uma refrescagem genética
nas linhagens de sangue da
raça Brangus, e também para
ser usado em programas de
cruzamento para a produção
de carne de qualidade. “Ele é
indicado especialmente para
as regiões mais tropicais - de
clima mais quente - no País,
como o centro oeste”.
Vianna explica que cruzado com fêmeas meio sangue
Angus e ¾ de sangue Angus,
vai gerar um produto com
maior percentagem de sangue Angus, com carcaça de
melhor qualidade. Mas alerta os criadores precisam ter
cuidado, porque os produtos
F1 e F2 Ultrablack são os
que tem melhor desempenho.
“Inclusive a Associação Brasileria de Angus, através de
seu Conselho Técnico, está
preparada para dar suporte
na avaliação de resultados e
outras orientações”, informa
Camilo Vianna.
Solução aos criadores
“Com a oficialização da
nova raça Ultrablack no Brasil, a Associação Brasileira
de Angus atende a um antigo
anseio dos produtores que trabalham com cruzamentos industriais para a produção de
carne de qualidade no Brasil”,

sai dizendo o selecionador
de Angus e agroempresário
Valdomiro Poliselli Junior, da
VPJ Pecuária, em Jaguariúna, SP. Produtor do primeiro
animal da raça registrado no
Brasil (ver box nesta matéria), Valdomiro recorda que
a Angus tinha dificuldade em
resolver a equação do cruzamento partindo da fêmea meio
sangue Angus, que na última
década foi o produto mais desenvolvido no País. Assim, diz
o selecionador, com a ausência
de um touro da raça, como o
Ultrablack, nos últimos 3 a 4
anos, quando a produção de
meio sangue Angus cresceu
muito, várias outras raças vinham se aproveitando deste
cruzamento. “A Angus simplesmente não tinha um touro
oficial da raça para oferecer
ao mercado. E agora, com o
touro Ultrablack, vamos contar com as duas etapas do
processo de cruzamento. Tínhamos a fêmea meio sangue
e agora temos o macho Ultrablack”, aponta o criador.
Mas Valdomiro adverte
que a produção deste touro
vai demandar muito controle
da Associação de Angus, que
em sua opinião deveria indicar
aos criadores interessados, as
linhas genéticas para a produção do Ultrablack, evitando

Touro Nancy/southerncattlecompany.com

Ultrablack 01 - Primeiro exemplar registrado, da VPJ Pecuária

assim erros que demandariam
muitos anos para a sua correção. Ele garante que agora,
o touro Ultrablack nos iguala
a qualquer país do mundo na
produção de carne de qualidade com genética Angus.

das carcaças, interferindo negativamente na qualidade da
carne. “o touro Ultrablack que
produzimos aqui na fazendo
tem apenas 18,75% de sangue
zebu e 81,25% de sangue Angus”, detalha.
Tólio comenta que por suas
Reconhecimento
características, o Ultrablack é
Para o selecionador de An- o touro adequado às exigências
gus Eltair Tólio, proprietário do mercado de carne de qualida Tóilio´s Farm, em Formi- dade. “Ele tem apenas uma pigueiro, no Rio Grande do Sul, tada de zebu, o suficiente para
o Angus Ultrablack representa afinar o pelo, sem prejuízo da
o reconhecimento das novas precocidade e da inigualável
demandas do mercado. Porque qualidade da carne Angus”,
segundo ele, as raças sintéti- afirma o criador, que já vem
cas que temos hoje para cru- produzindo o touro Ultrablack
zamento tem um percentual há cerca de quatro anos, tanmuito alto de sangue zebuíno, to para uso próprio como para
o que prejudica a terminação venda, com enorme aceitação
dos animais e o acabamento do mercado interessado em

Márcio Sudati Rodrigues

Camilo Vianna

elevar o nível de sua produção
de carne.
Carne Angus
ainda melhor
“A carne Angus gourmet
agora conta com mais um
aliado com a chegada do Ultrablack”, garante o selecionador de Angus Marcio Sudati
Rodrigues, da AgroNemitz, em
Manoel Viana, RS. Para ele a
nova raça, pura sintética, representa uma eficiente ferramenta ao pecuarista brasileiro
para a produção de uma carne
de qualidade superior, especialmente nos cruzamentos com
fêmeas F1, meio sangue Angus
X zebu.
“O Ultrablack possui no

>>>
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pecuaristas do Brasil central,
mas também o Sul do Brasil,
onde se adaptará perfeitamente, considerando as condições
de clima subtropical e inerentes precocidade e adaptabi-

lidade da raça, sendo a nova
alternativa que a visionária
Associação Brasileira de Angus disponibiliza para seus sócios e criadores de todo País”,
diz Rodrigues.

Foto: Gabriel Barros/Divulgação

Segundo registro:
Ultrablack 02
La Coxilha
Ultra 1021
Chalten Jarau

Primeiros registros
Ultrablack no Brasil
Confira aqui os primeiros animais
Ultrablack registrados no Brasil, através
da Associação Brasileira de Angus
Ultrablack 01
Nome: VPJ ULTRA BLACK KING IA001
Pai: LAS LILAS 499-H COMBATIVO G4
Mãe: BLACK PRINCESS/CAMBÁ PYTÁ
9690 HIT MARK
Este animal tem pelagem PRETA, nasceu em 02/04/2017 e está registrado
no livro Ultrablack Book Brasil 01
Ultrablack 02
Nome: LA COXILHA ULTRA 1021
CHALTEN JARAU
Pai: SOSSEGO 31J

Mãe: PEDRA SÓ 873
Este animal tem pelagem PRETA, nasceu
em 28/09/2016 e está registrado no
livro Ultrablack Book Brasil 02
Ultrablack 03
Nome: SÃO XAVIER UB 6026
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE
Mãe: SÃO XAVIER 1049
Este animal tem pelagem VERMELHA,
nasceu em 04/07/2017 e está registrado no livro Ultrablack Book Brasil 03
Informações e registro de animais Angus
e Ultrablack, procure a Associação
Brasileira de Angus: 51 3328.9122

O Ultrablack na Austrália
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 de qualidade em ambiente tropical. Durante o III
Congresso Brasileiro de Angus, 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 australiana. “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” tornouse a marca da excelência. “E o
meu gado era todo vermelho”,
ironizou Don Nicol.
Com enorme experiência na
área de pesquisa genética, Nicol

foi o primeiro coordenador do
programa de Avaliação Genética
da Austrália (Breedplan). Nos
resultados de experimentos, ele
conta que o efeito do touro Angus no cruzamento proporciona
menor peso ao nascer, mais qua-

Don Nicol

lidade de acabamento e maior
peso de carcaça, melhor marmoreio e, na região Sul Australiana,
deu-se 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. E segundo
Don Nicol, 42% dos registros de
taurinos na Austrália são Angus.
Conforme o geneticista, em
pesquisas independentes, ficou demonstrado que os cruzamentos de

Angus com zebuínos (Brahman
na Austrália), são muito indicados para a região tropical,
quente (norte da Austrália). E
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. Don Nicol
destaca que os australianos
valorizam DEPs para docilidade, baixo peso ao nascer, alto
crescimento, marmoreio e rendimento de cortes.
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Angus no Beef Tour CRI
V

ários criadores brasileiros
e também profissionais da
área técnica, entre eles os
inspetores técnicos da Associação
Brasileira de Angus Gustavo Pires Ribeiro, Rafael Gomes e Ana
Paula Neves participaram do o
Beef Tour CRI 2017, realizado
de 19 a 30 de junho nos Estados
Unidos. A gira técnica é promovida anualmente pela CRI Genética, parceira da Angus, e apoiada
pela CRI Internacional.
O evento percorreu pontos
estratégicos de criação de Angus
nos Estados Unidos, com visitas
a algumas das maiores propriedades pecuárias do mundo, para
capacitar veterinários e criadores sobre o mercado da genética
e inseminação artificial, além de
oportunizar o contato com produtores internacionais. Foram
percorridos na programação os
estados de Wisconsin, Minnesota,
Dakota do Sul e Dakota do Norte.
As atividades iniciaram na

Foto: Divulgação/CRI

sede da CRI em Shawano, Wisconsin. Lá, em palestra institucional, os participantes conheceram
os programas da empresa dentro
dos Estados Unidos e as parcerias
com o Brasil. Logo após, foi realizada visita à sede da Genex, central de coleta de sêmen da CRI,
onde os inspetores da Angus puderam acompanhar todo o processo
para congelamento de sêmen.
No dia seguinte, na cidade de
Kimball, Tennessee, a Fazenda
Shiefelbein recebeu os participantes da gira apresentando seu
sistema de produção em ciclo
completo em integração com a
agricultura. “Esse sistema é algo
que o Brasil Central tem bastante. Foi muito interessante para
mim, que sou técnico no Mato
Grosso”, observou Gustavo Ribeiro. Ainda foram visitadas as
fazendas Penrhos, em Saint Anthony, no estado do Minnesota,
que analisa há mais de 15 anos
as progênies dos touros da CRI,

e a Fazenda Topp Herefords, em
Grace City, no estado de Dakota
do Norte, no Condado de Foster.
Reciclagem profissional
Posteriormente, o destino
foi a Fazenda Ellingson Angus,
também em St. Anthony, que
atua fortemente na produção de
genética Angus. Segundo Ana
Paula, a visita agregou conhecimentos, funcionando como uma
reciclagem profissional. “Assim,
a gente pode ver o que está sendo usado nos Estados Unidos e o
que se pode levar ao Brasil para
demanda das cabanhas que atendemos”. Para Ribeiro, o rebanho
da propriedade é o diferencial,
com destaque para o touro Platô.
“É a terceira vez que venho pra
cá e gostei muito”.
Schaff Angus Valley
Os veterinários conheceram
também a tradicional Schaff
Angus Valley, na mesma cidade,

Gustavo Pirs Ribeiro, Ana Paula Neves e Rafael Gomes

conhecida mundialmente pelo
seu plantel de excelência. Com
um forte sistema de seleção, a
propriedade prioriza os melhores
animais, com foco nas fêmeas.
“De quase 400 novilhas, ficam
apenas com 100”, exemplifica
Ana Paula. O inspetor técnico
Rafael Gomes acredita que a
fazenda é um referencial para a
produção de Angus no mundo.
“Acho que todos que criam An-

gus, que fazem cruzamento, usam
genética ou gostam da raça deviam conhecer”, recomenda o
técnico. Na cidade de Almont,
também em Dakota do Norte,
os profissionais conheceram a
Fazenda TNT Simmentals, que
conta com um rebanho de 92%
de grau sanguíneo da raça Simental e 8% Angus, recurso de
estudo para animais meio-sangue
do Brasil.
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O valor
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do touro
registrado
Por Eduardo Fehn Teixeira

A

o investir em touros novilheiros para cobrir suas
vacadas, passe longe de
aventuras, surpresas desagradáveis e desvalorização de sua
produção, adquirindo para cobrir suas vacas somente touros
Angus registrados. Não abra
mão de sempre exigir o registro genealógico da raça. Ele
é a garantia de que você está
realmente adquirindo um touro Angus, com as garantias de
sucesso e de produtividade que
esta genética garante ao seu rebanho.
Animais registrados são
oriundos de propriedades com
programas de seleção estabelecidos, e controlados com pelo
menos três gerações conhecidas
e documentadas de exemplares
Angus junto ao registro genealógico bovino, sob um rígido
controle zootécnico, o que evita
a transferência de características indesejáveis ao seu plantel.
Não esqueça. Não compre qualquer touro, porque aqui mais do
que em outras situações vale
o dito popular “o barato sai
caro”. Um touro qualquer, sem
registro, pode até ser bonito,
mas por certo também é ordinário e vai fazer um enorme estrago em seu rebanho, que você
levará anos para recuperar.

Base é a genética
A base da pecuária é a genética. E em genética se deve estreitar ao máximo as margens
de erro. Assim, usando touros
registrados (e melhor ainda
optando pelos dupla marca) o
criador reduz em muito o risco
do nascimento de terneiros com
características indesejáveis ou
fora do esperado em termos
de padrões da raça, crias portadoras de doenças genéticas
causadas por consanguinidade
não controlada e isto também

implica na imediata perda de
bonificações nos frigoríficos
por animais que são rejeitados
no Programa Carne Angus Certificada. Além do mais, trabalhando com animais aleatórios,
sem registro na raça, o criador,
ao contrário de agregar valor à
sua produção, estará desvalorizado seu trabalho e seus animais, espalhando uma péssima
imagem no mercado a partir
dos verdadeiros desastres capazes de ser provocados por
touros não avaliados por um
inspetor técnico da Angus e devidamente registrados.

Sem surpresas
O presidente da Angus,
José Roberto Pires Weber, não
economiza argumentos para
afirmar que o touro Angus registrado é uma das principais
bandeiras de sua gestão. “Precisamos mostrar aos criadores que usam a nossa genética
como tirar o melhor proveito de
seu investimento e escolher os
reprodutores que trarão o objetivo almejado aos rebanhos”,
diz Weber, lembrando que a opção pelo touro Angus registrado
e o dupla marca são a garantia
de origem conhecida e de descendentes igualmente superiores e dentro dos padrões exigidos na raça. “Com Touro Angus
Registrado não há surpresas”,
fulmina o dirigente.
O que quer o mercado
“Temos que produzir o que
o mercado quer”, sintetiza o
selecionador Joaquim Mello,
de Pelotas, RS. Proprietário
da qualificada Cabanha Santa
Eulália, produtor de animais
premiados em importantes exposições e vencedor de inúmeros concursos de carcaças promovidos pelo Programa Carne
Angus Certificada, Mello ob-

serva que o mercado busca um
novilho precoce, correto e com
peso médio entre 230/240 kg
de carcaça.
E, segundo ele, o touro
também precisa produzir uma
boa vaca, além de gerar bons
animais meio sangue nos cruzamentos com zebuínos. “Objetivamente, o bom touro, em
primeiro lugar precisa ser um
touro registrado na Associação
Brasileira de Angus, e é aquele que vai produzir o novilho

Técnico da Angus que, seguindo
critérios estabelecidos, examinará o animal quanto a suas características raciais, desenvolvimento e ausência de defeitos
geneticamente transmissíveis
ou capazes de prejudicar o reprodutor em sua função. Assim,
ao garantir o fenótipo da raça
Aberdeen Angus, o criador está
assegurando que o mesmo, o
touro registrado, preserva as
características produtivas da
genética Angus, que são a fa-

O uso de touros registrados
contribui para a padronização
do rebanho e induz à alta
performance e precocidade
ou a vaquilhona mais valorizados pelo mercado”, sentencia o
criador.

Garanta os ganhos
da genética Angus
Os animais Angus registrados Puros de Origem (PO) possuem o registro genealógico há
mais de um século, e os Puros
Controlados (CA) são registrados a partir da terceira geração, o que representa segurança
ao pecuarista. O processo de
registro começa pelo controle
zootécnico. Os dados de cobertura e nascimento do reprodutor são informados ao serviço
de registro genealógico. Após
atingir a idade e desenvolvimento adequados, o reprodutor será
inspecionado por um Inspetor

cilidade de parto, velocidade
de crescimento, precocidade sexual, fertilidade e qualidade de
carne.

Valorize seu rebanho
Registrando seus animais, o
selecionador de Angus estará
garantindo ao mercado o elevado desempenho dos rebanhos
atendidos por este reprodutor
de sua produção. Justamente
por isso, reprodutores registrados tem maior valor no mercado, e adquirir touros registrados
é um investimento que com certeza vai gerar maior rentabilidade e segurança na seleção.
A utilização de touros registrados leva à formação de um
rebanho padronizado, de alta
performance, com maior preco-

cidade de machos e de fêmeas,
ganho de peso e acabamento
de carcaça mais corretos e velozes, e matrizes com excelente
habilidade materna, o que vai
impulsionar a produção e a produtividade. Adquirindo animais
registrados, o criador reforça a
continuidade e o aprimoramento da raça seguindo padrões
corretos e atuais, assim como a
constante valorização dos animais de seu rebanho ou plantel.

Monta natural
= 90% da produção
“Apesar da tecnologia de
reprodução bovina avançar com
velocidade surpreendente sobre nossos rodeios de cria, via
I.A. (Inseminação artificial) e
IATF (Inseminação artificial
a tempo fixo), disponibilizando
seu fantástico salto genético,
a monta natural, com o uso de
touros, ainda é responsável por
90% dos terneiros de corte que
produzimos”, lembra o selecionador e presidente do Sindicato
Rural de Rio Grande, Ronaldo
Zechlinski de Oliveira. Neste
cenário, para o proprietário da
Cabanha Arandú, em Rio Grande, RS, torna-se mais do que
prudente a escolha de reprodutores capazes de proporcionar
rentabilidade ao negócio, uma
vez que as últimas três gerações
de touros, usados no rebanho,
são responsáveis por 87,5%
dos genes presentes nos terneiros, se for considerado que seu
pai contribui com 50%, seu avô
materno com 25% e seu bisavô
materno com 12,5% desta car-
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Ao deixar 30 terneiros ao ano
na propriedade, um touro mal
escolhido estraga um rebanho
em poucas temporadas...
ga genética.
Um touro com dois anos
pode, com manejo apropriado,
ser usado por até quatro anos
em trabalho de monta no estabelecimento, servindo em média
30 vacas por temporada e, no
fim de sua vida reprodutiva, com
o descarte, proporcionar ainda
uma recuperação financeira de
parte do capital investido em
sua compra. Isso sem falar nos
ganhos que ele proporcionou ao
criador durante sua vida produtiva, ganhos esses que são bem
maiores do que o investimento realizado em sua aquisição.
Mas, para ter certeza de ter
tomado a decisão correta, use
na reprodução touros legítimos
da raça Angus, com o devido registro genealógico e com atestados andrológico e negativo de
tuberculose e brucelose atualizados, alerta Zechlinski.

Marcas a fogo e Promebo
Na categoria Puro de Origem (PO), a marca utilizada é a
“P”, e na categoria Puro Controlado (PC), utiliza-se a mar-

ca “CA”. Além disso, os animais
possuem o Certificado de Registro Genealógico Individual,
onde todos os dados da origem
e parentesco são apresentados.
O gerente de Fomento da
Angus, veterinário Mateus Pivato, chama a atenção para a
marca “ad”. Segundo ele, somente fêmeas, porém portadoras de características raciais
comprovadas por meio de avaliação fenotípica pelo Inspetor
Técnico da Angus, podem receber a marca “ad” (Angus Definido). Somete fêmeas filhas de
matrizes “ad” serão registradas, não serão registrados em
nenhum livro genealógico, os
produtos machos, filhos de fêmeas marcadas “ad”.
As inspeções para marcação
de fêmeas “ad” poderão ser feitas no seguinte caso: na formação do plantel, quando o criador apresentará ao Inspetor
Técnico apenas os ventres de
origem desconhecida que deseja controlar, que só poderão ser
marcados com a marca “ad” e
serão inscritos no livro PA.

Promebo e ANC
O Promebo (Programa de
Melhoramento de Bovinos de
Carne), operado pela Associação
Nacional de Criadores - Herd
Book Collares (entidade habilitada à realização dos registros
dos animais Angus), é o programa oficial de melhoramento genético da raça Angus no Brasil.
Em atividade desde 1974, possui uma base de dados com mais
de 220 mil produtos avaliados.
Reprodutores Angus registrados
estão habilitados e devem ser
selecionados através do Promebo, em que, utilizando modelos
estatísticos e procedimentos de
avaliação de desempenho do
indivíduo, seus pais e contemporâneos, é possível selecionar
reprodutores superiores em sua
geração.
O Promebo classifica os animais em Decas. As Decas são
faixas de distribuição percentual
na população de animais da raça
em um determinado ano, ou seja,
um animal de Deca 1 pertence
aos 10% superiores de toda a
sua geração para determinada

característica ou conjunto de
características (Índices).
O Índice Final é um conjunto de características ponderadas
para seleção de reprodutores
superiores. Animais que pertencem às Decas 1 a 3 para o Índice Final, ou seja, entre os 30%
superiores de toda sua geração,
são identificados na raça Aberdeen Angus com a Dupla Marca seletiva, ou seja PP para os
Puros de Origem e CACA para
os Puros Controlados. Assim, se
o produtor, ao adquirir touros,
optar não só por touros registrados, mas por touros dupla
marca, estará restringindo ainda mais as margens de erros em
sua produção.

Ganhos são reais
Escolhendo sempre reprodutores registrados o criador não
dará chance ao azar. Por isto,
quando o assunto é a genética
do seu rebanho ou a qualificação
do reprodutor que você produz,
registrar e só investir em animais registrados é fundamental.
Um bom reprodutor deixa em média 30 terneiros por
ano. O desempenho e qualidade
superiores da progênie de um
reprodutor registrado se multiplicarão muitas vezes na vida
útil deste animal, além do fato
de que seus genes se perpetuarão em seu rebanho com a permanência de suas filhas como
ventres de reposição. Bons re-
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produtores são a base de um rebanho de qualidade! Invista em
genética Angus! E exija sempre
o registro genealógico.
Registrar é valorizar comercialmente os animais e gerar a
evolução genética do rebanho, a
cada ano. É oportunizar o melhoramento genético. É ter e
oferecer garantia de origem, pois
os registros são uma instituição
de confiança entre o criador e a
entidade que executa o registro
genealógico, com a credibilidade
do mercado.
“O principal objetivo do Promebo é identificar dentro das
populações, quais são os animais mais produtivos, que vão
gerar maior lucro ao produtor”,
ensina A veterinária Fernanda
Nogueira Kuhl, Coordenadora
do Promebo.
“Sabemos que a utilização
de touros e ventres registrados
e já consagrados em vários rebanhos auxilia muito no melhoramento genético da população,
mas se quisermos saber qual é
o melhor reprodutor dentro do
nosso ambiente, ou qual a fêmea
mais produtiva, temos que compará-los e avaliá-los, e é isto que
o programa faz. Aliando a utilização de animais registrados, de
preferência superiores na avaliação genética (Dupla Marca)
com a avaliação de seus filhos
no Promebo, o avanço genético
dos rebanhos será visível e duradouro”, observa Fernanda.

Circuito Touro Angus Registrado
Com a meta de levar a diferentes regiões farta informação
sobre o uso de reprodutores capazes de gerar melhoramento
genético aos rebanhos, a Angus deu início em agosto ao
Circuito Touro Angus Registrado, que pretende seguir por
tempo indeterminado. Já percorreu seis cidades, atingindo um
público de mais de 500 pessoas nas palestras, além de outras
tantas através dos excelentes resultados de mídias obtidas
em diferentes veículos de Comunicação do interior gaúcho. A
Angus já está recebendo solicitações, através de criadores ou
dos seus núcleos regionais, para levar o Circuito para outras
cidades do RS e também para os estados de Santa Catarina e
Paraná. A próxima etapa do circuito é prevista para acontecer
nos primeiros 15 dias do mês de setembro.
O Circuito Touro Angus Registrado começou no dia 7 de
agosto, em Pelotas, RS, com
participações da equipe Angus
em veículos de Comunicação, e
no dia 8, com apresentação no
Sindicato Rural de Rio Grande. Na ocasião, o gerente de
Fomento da Angus, Mateus Pivato, desenvolveu palestra sobre

as vantagens do uso desses reprodutores e inclusive sinalizou
dicas sobre os melhores cruzamentos para diferentes cenários. “Não existe uma única
fórmula de lucro. Cada criador
precisa avaliar a sua realidade
e fazer escolhas pensadas com
base em dados concretos, considerando suas carências e metas

Fotos: Carolina Jardine e Vitorya Paulo/Angus

Mateus Pivato, gerente de Fomento

de produção”, explicou Pivato.
O roteiro incluiu palestra sobre
o controle eficiente do carrapato, a cargo de Ulisses Ribeiro,
técnico da Elanco Saúde Animal, que fez palestras em todas
as localidades, menos em São
Borja, onde falou sobre o controle do carrapato seu colega
Alexandre Pereira.

Ronaldo Zechlinski conduziu homenagem ao criador Genuíno Ferreira

Organizado pela Angus junto com o Núcleo Sudeste de
Angus e Sindicato Rural de Rio
Grande, o evento contou com
expoentes da pecuária gaúcha,
caso do criador Genuíno Fer-

reira, da Fazenda Calafate, de
Rio Grande. Com 96 anos, ele
tem mais de 60 anos dedicados à criação de Angus aliada
à produção de grãos. Atento à
apresentação, ele parabenizou
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Não existe uma única fórmula
de lucro. Cada criador precisa
avaliar a sua realidade e fazer
escolhas pensadas
o presidente do Sindicato, Ronaldo Zechlinski, pela reunião
e garantiu: irá levar os conhecimentos para a propriedade,
onde produz terneiros Angus.
“É um exemplo de vida”, resumiu Zechlinski , referindo-se ao
amigo. O presidente do Núcleo
Sudeste de Criadores de Angus, Luiz Renato Reis, também
participou do evento, que teve
degustação de cortes Angus
preparados com esmero pelo
assador Pedro Zechlinski.

Dom Pedrito e Bagé
No dia 9 a equipe se deslocou para Dom Pedrito, RS, onde
participou de entrevistas nos
meios de Comunicação locais
e realizou visitas, distribuindo
farto material informativo. No
mesmo dia, em Bagé, RS, Mateus Pivato destacou dicas de
como escolher o melhor touro
para trabalhar nas propriedades
rurais da região da Campanha.
Enfatizou que a chave está no
equilíbrio. E equilíbrio é produzir o máximo dentro de nossas
propriedades, afirmou, abrindo
o evento que reuniu cerca de
cem pessoas no parque da Rural de Bagé. O presidente do
Núcleo Angus de Bagé, Thiago
Salis, comemorou a casa cheia,
destacando participação de importantes criadores da raça e de
jovens interessados nos eventos
realizados pelo núcleo. O encontro também contou com apoio
da Angus Jovem, que congregou
estudantes e novos interessados
na raça.
Em Livramento
No dia 10 de agosto, o Circuito chegou a Livramento. Na
sede do Sindicato Rural, Mateus Pivato falou sobre o uso de
reprodutores marcados como
fator de melhoramento genético dos rebanhos e agregação
de valor às propriedades. Para
o presidente do Núcleo Angus
e Brangus de Livramento, Lourenço Rolim Acauan, iniciativas como esta são importantes
para conscientizar os criadores
sobre a importância de adquirir
reprodutores que sejam certifi-

cados por suas associações de
raça, sendo touros confiáveis
e melhoradores. A posição foi
compartilhada pelo inspetor
técnico da Angus na região,
Luiz Walter Ribeiro.

Manoel Viana e São Chico
O Circuito teve prosseguimento em Manoel Viana e São
Francisco de Assis no dia 14 de
agosto. Na primeira localidade,
entrevistas nos meios de Comunicação e algumas visitas, com
distribuição de materiais. E em
evento em São Chico, Mateus
Pivato alertou: “Pecuaristas
terão de produzir mais com
menos. Esse é um dos desafios
do futuro para a agropecuária”
defendeu ele durante palestra no
auditório Mauri Américo Gioda,
no Parque de Exposições do Sindicato Rural. Cerca de 70 pessoas assistiram as características
e vantagens de usar touro Angus
registrado nos plantéis brasileiros. O anfitrião do evento, Paulo
Gioda, presidente do Sindicato
Rural de São Francisco de Assis,
frisou a importância do projeto,
além de comemorar o sucesso
da quarta edição do seminário,
que ainda integrou outras quatro palestras. Durante o evento,
os participantes puderam apreciar o sabor da carne Angus na
prática, com cortes de entrecot,
assados com cuidado pelo associado do Sindicato Rural de São
Francisco de Assis José Elias
Colpo Pereira.
Alegrete
e São Borja
Foi com casa cheia que a
Alegrete recebeu o Circuito,
no Parque do Sindicato Rural,
em 15 de agosto. Mateus Pivato palestrou para cerca de 90
pessoas. Olhares atentos acompanharam as informações, que
abordaram a história da raça
Angus pelo mundo e as vantagens de utilizar touro com
registro nas propriedades. Anfitriã da ocasião, a presidente
do Núcleo Angus de Alegrete,
Ana Luiza Alves, introduziu a
palestra e comemorou a lotação do local, sinal do sucesso

do circuito que vem percorrendo cidades do interior do Rio
Grande do Sul. Durante o evento, os presentes puderam provar
o melhor da carne Angus, com
cortes de entrecot assados com
esmero do churrasqueiro Jorge
Pinheiro.
“Os campos estão preteando” com a expansão da Angus
no Brasil. Foi o que garantiu
Mateus Pivato durante a sexta
palestra do Circuito, no dia 16
de agosto, em São Borja, RS,
nas dependências do Núcleo de

Criadores de Angus do município, dentro do Sindicato Rural.
Cerca de 70 pessoas estavam
atentas às características e benefícios do uso de animais com
crivo técnico nas suas propriedades apresentados por Pivato.
O anfitrião da noite, veterinário
Josemim Guerreiro, comemorou a presença do Circuito na
cidade. “Fomos contemplados
com esse belo projeto”, afirmou Guerreiro. Além do inspetor técnico, o vice-presidente da
Angus e diretor de marketing,

Felipe Moura, também introduziu a palestra.
Padrão racial, consistência e
garantia de genética de qualidade
são as principais vantagens que
Pivato listou em sua apresentação sobre os animais registrados.
“Não é gasto, é investimento”,
garantiu. Os churrasqueiros que
brilharam na noite fria de São
Borja, Nerison Bratz e Mauro
Diniz, prepararam cortes de entrecot de carne Angus certificada
para os participantes no final das
palestras.

Select Sires contrata touro Bayucuá
A central Select Sires Brasil tem uma
novidade para a temporada de monta de
2017: o touro Bayucuá. Fruto da parceria
entre as cabanhas Santa Amélia, de Santa Vitória do Palmar, e Bayucuá, do Uruguai, o touro Bayucuá foi integrante do trio
Grande Campeão Rústico PO na expointer
de 2016 e considerado o melhor touro da
mostra. Além dessa conquista, o touro
apresenta excelentes DEPs e deve ser um
destaque da bateria neste ano.
Segundo o gerente da Select Sires, Felipe Escobar, o reprodutor Bayucuá apresenta características que os produtores
desejam, como um bom fenótipo aliado a

um desempenho muito superior, o que resulta em uma produção excelente de terneiros e terneiras.
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ABS inova no cruzamento industrial
Qual a melhor genética para
o cruzamento industrial visando
a produção de carne de qualidade? Essa é a pergunta da hora!
Pois a ABS foi atrás da resposta
que mais impacta o sistema de
produção de carne no Brasil e
acaba de apresentar ao mercado
o ABS XBLACK, que promete
revolucionar o mercado. O programa identifica os touros que,
comprovadamente,
oferecem
melhor desempenho no cruzamento industrial. “Focados nas
necessidades dos nossos clientes,
criamos o índice que analisa,
dentro do mundo real, a utilização da mais eficiente genética
taurina em vacas Nelore. Buscamos os melhores touros que,
quando acasalados com raças
zebuínas, produzem animais F1
de qualidade, mais valorizados
pelo mercado”, sintetiza Marcelo Selistre, gerente de Produto
Corte Europeu da empresa. Com
o XBlack a ABS quer revolucionar o mercado de corte com um
produto especifico para o modelo de produção de carne de qualidade mais utilizado no Brasil.
Para a avaliação do desem-

penho dos touros, o ABS XBlack
conta com a parceria de algumas fazendas em diversas regiões brasileiras, que fornecem os
dados coletados no dia-a-dia de
produção. Os rebanhos colaboradores selecionados pela ABS
são fazendas confiáveis que possuem informações de perfomance individual de alta qualidade
de sistema de cruzamento industrial. “As informações vão desde
o nascimento dos animais até
o final da cadeia produtiva, ou
seja, dados de desmama, recria,
terminação em confinamento
e abate na planta frigorifica.
Isso nos permite fazer o acompanhamento com grande acurácia e clareza”, detalha Fabiana
Mokry, geneticista da ABS Global, que coordenou a parte de
coleta e análise de informações
para o ABS XBlack. De acordo
com a especialista, para que o
resultado da pesquisa seja ainda
mais preciso, a equipe ainda coleta outros dados, como medidas
de ultrassonografia para características indicativas de qualidade de carcaça, como área de
olho de lombo, espessura de gor-

Start na prova CP CRV Lagoa
Está em andamento a Prova
para Touros Angus da edição 2017
do Centro de Performance CRV Lagoa, em Sertãozinho, SP, considerado o maior e mais completo teste de
performance para reprodutores do
Brasil. É a 11ª edição e a 10ª vez
que a raça Angus participa. A prova,
segundo informa o gerente do CP
CRV Lagoa, zootecnista Cassiano
Pelle, está na fase de adaptação no
Confinamento Savegnago, em Sertãozinho, SP, e ao final, um super
leilão e a contratação pela central
de touros destacados.
Neste ano estão competindo
31 tourinhos Angus, pertencentes a
criadores dos estados de São Paulo,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Mas desta prova tradicionalmente
gera oportunidade de negócio para
criadores e agrega valor à comercialização, contando com a participação de centenas de animais de raças
taurinas e zebuínas, com destaque
para a raça Angus.
No dia 3 de agosto foi realizada
a pesagem inicial dos animais para
a prova. A data marcou também o
dia de início da prova efetivamente. Depois dessa etapa, haverá uma
pesagem intermediária que já está
programada para o dia 22 de setem-

bro, e a pesagem final está marcada
para o dia 13 de novembro. Nesta
última pesagem, conforme Cassiano,
acontece também a avaliação de
escores visuais e de ultrassonografia de carcaça. No mês de setembro
será também realizada a reunião
técnica do CP.
Na prova, são avaliadas características como: 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.
A CRV Lagoa também disponibiliza a mensuração da eficiência
alimentar dos animais por meio do
GrowSafe System, fornecendo informações complementares aos índices
de seleção. O sistema oferece uma
medida precisa sobre o custo de
crescimento. A adesão aos testes realizados pelo sistema é voluntária. A
avaliação genética está a cargo da
Gensys e a equipe técnica é da própria CRV Lagoa. Mais informações:
www.crvlagoa.com.br ou 16.21052234, cp@crvlagoa.com.br.

dura subcutânea, espessura de
gordura na garupa e marmoreio.
Uma terceira etapa de coleta de
dados foi feita através de uma
pesquisa exclusiva de consumo
alimentar em parceria com a
Fazenda Brasil, onde foi possível
constatar não só o desenvolvimento dos animais, como também identificar aqueles que são
mais econômicos no cocho.
Custo/benefício estimado
Para a produção do Índice
Econômico ABS XBlack, foram considerados os preços e
custos do mercado brasileiro.
Assim, com a utilização de touros com o selo ABS XBlack, o
produtor garante, com lucro real
estimado, a produção de animais
F1 eficientes com excelente acabamento de carcaça e muito
peso, ou seja, aqueles capazes
de produzir carne de qualidade
em um menor espaço de tempo, que é muito valorizada pelo
mercado. Por isso, a especialista em Corte da ABS no Brasil,
Gabriela Peixoto, acredita que o
índice revolucionará o mercado,
levando eficiência, lucratividade

e sustentabilidade para as fazendas. “Estamos entregando a melhor genética para a produção
de animais de ciclo mais curto
e mais eficientes em sistemas
de cruzamento. Assim, vamos
aumentar o ganho de peso, o volume e qualidade de carcaça a
cada geração”, comemora.
Catálogo exclusivo
Para facilitar a divulgação e
o acesso às informações sobre
esses touros comprovadamente superiores, a ABS desenvolveu um catálogo exclusivo para
o cruzamento industrial, que
já está em circulação. Jerry
Thompson, COO (Chief Operating Officer - Executivo Chefe de
Operações) de Corte ABS, destaca que, com o ABS XBlack, a
ABS está impulsionando o progresso genético, criando produ-

tos diferenciados e competitivos
e, ao mesmo tempo, demonstrando o valor que tem cada cliente
e a importância de se estudar
cada sistema de produção. “O
ABS XBlack representa claramente os valores da ABS, promovendo o progresso genético
para alimentar mundo”, afirma.
Vale destacar que o ABS
XBlack é o primeiro produto
lançado dentro do núcleo NuEra
Genetics®, a nova marca global
de corte da empresa, apresentada ao mercado em julho, que
engloba todos os programas,
avaliações e índices exclusivos
da ABS, que contribuem para a
produção de genética diferenciada e superior para a lucratividade de toda a cadeia da carne. “O
ABS XBlack vai nos possibilitar
encontrar a genética para maximizar os lucros para os nossos
clientes, mantendo o pioneirismo e a inovação que marcam
nossa empresa há 75 anos”,
definiu o Diretor Global de Produto e Desenvolvimento Corte,
Matt Cleveland, que também
trabalhou no desenvolvimento
das pesquisas.

Leilão FSL fatura R$ 1,6 milhão
Realizado dia 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 Aníbal Ferreira, para a
Remate Leilões.
O maior preço foi para o
touro FSL Supremo, vendido,
50%, por R$ 108 mil (valor
não divulgado). Outros lotes
de destaques foram o touro

Tarcísio Meira, Antônio Maciel Neto e Marcos Molina

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 interesse, 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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Promessa e realidade
Embaixo do sol quente de abril deste ano,
na Expolondrina, criadores e expectadores
aguardavam com curiosidade: qual animal
levará o grande campeonato. Quando a voz do
locutor anuncia Kevin, um exemplar Angus de
um preto brilhoso ofuscante, olhares surpresos
se cruzam. Quem é o dono deste touro correto,
atento e de caminhar elegante? Na plateia,
está um jovem criador, de boné na cabeça,
óculos escuros e semblante tranquilo: é Rodolfo
Bonfiglioli Neto, 28 anos. Criador desde os 14
anos, Rodolfo é novato na criação de Angus,
mas pecuária é seu negócio e paixão, e os
primeiros resultados já apontam que um grande
plantel da raça se forma nas produtivas terras
da empresa da família, em São Paulo.

Fotos: Acervo particular/Divulgação

Por Marina Corrêa

E

nquanto a maioria dos
adolescentes a sua volta tinham preocupações
típicas do período, voltadas a
agitos e diversão, Rodolfo pensava na agropecuária. Kevin foi
escolha atenta de Rodolfo, que
o arrematou na liquidação da
cabanha da Maya. A família
Bonfiglioli, tradicionalmente
conhecida como baluartes no
ramo da indústria alimentícia
também investe pesado na produção de gado, sendo há mais
de cinco décadas conhecidos
criadores de zebuínos e seus
cruzamentos.
“Nasci no meio rural e peguei gosto pelos animais através do incentivo do meu pai e
do meu avô. Foram eles que

me despertaram essa paixão
por bovinos, equinos e cães”,
comenta. Rodolfo é bisneto do
italiano Alberto Bonfiglioli, que
deixou a Bolonha rumo ao Brasil há mais de um século, construindo aqui um grupo empresarial de sucesso que neste ano
completa 89 anos. Hoje, o grupo atua, além do agronegócio,
na importação e distribuição
de pescados e no ramo imobiliário. Mas Rodolfo foi além da
paixão. Iniciou na lida das fazendas, localizadas no interior
de São Paulo e Minas Gerais
e, 14 anos mais tarde (ele está
com 28 anos) é diretor tanto da
divisão agropecuária do grupo
familiar quanto administrativo
da holding.

Grande campeão da Expo Londrina 2017

Rafael do Carmo, gestor de pecuária, e Rodolfo Bonfiglioli

Dos zebuínos
para o Angus
A atuação no ramo é antiga,
mas a criação de Angus é nova.
Embora o contato com a raça
da ilha tenha acontecido há 20
anos, quando, ainda pequeno,
via o avô e o pai comentarem
das boas características genéticas do Angus que, na época,
nas propriedades da empresa
da família já era utilizada em
cruzamentos industriais, foi há
apenas dois anos que, por conta da iniciativa de Rodolfo, o
grupo passou a investir pesado
na criação do Angus. “A raça
me conquistou e me enche de
alegrias profissionalmente e
pessoalmente. Tanto nas primeiras vendas, como nas feiras
que participamos. Mas, particularmente, me alegro muito
a cada nascimento de terneiro
em nossas propriedades, filhos
de nossas doadoras e já acasa-

lados por nossa equipe”, especifica.
A raça é criada na Fazenda
São Marco, que fica no sudoeste paulista, região conhecida
nacionalmente pela produção
de grãos. Nessa e em mais três
propriedades na região, a empresa cultiva soja, milho, trigo,
azevém e feijão em 2.620 hectares, e ainda arrenda 1.200
hectares para cana-de-açúcar,
além de produzir diariamente
2.800 kg de leite. Em relação
ao Angus, a empresa buscava
uma atividade na pecuária de
corte que pudesse ter boa rentabilidade, em uma área não
tão grande da fazenda, e de
boa integração com a produção agrícola. “Buscávamos diversificar mais ainda as atividades dentro da empresa com
um produto de alto valor agregado e foi aí que entrou o Angus. Adquirimos as primeiras

Apesar de seus investimentos
recentes no Angus,
Bonfiglioli já desponta com
grandes campeonatos

matrizes com indicação dos
amigos da tradicional família
Pinheiro Machado, no leilão
do amigo e parceiro de longa
data Paulo de Castro Marques,
da Casa Branca Agropastoril”,
conta ele.
Na Fazenda São Marco
está em formação um rebanho
de matrizes em reprodução
que deve se estabilizar em 150
vacas, além de 200 prenhezes nascidas anualmente por
transferência em embriões e
FIV. O foco é conseguir produzir e disponibilizar anualmente
ao mercado 120 touros e 70
fêmeas puras de origem. Também já comercializam sêmen e
embriões. Outra grande aposta
da empresa como ferramenta
de seleção e muito enfatizada
por Rodolfo é a participação
em exposições ranqueadas da
raça Angus.
Temos que nos comparar
“Acho importante comparar nossos animais com os de
outros criadores e também termos uma ideia mais precisa do
que estamos buscando como
modelo de animal. Temos modernas e eficientes ferramen-
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tas de seleção hoje em dia, nos
beneficiamos delas em nossa
produção, mas as exposições
não podem morrer, porque é
ali que a gente se compara e
também percebe o que busca o
mercado. A avaliação morfológica por técnicos de grande capacidade é indispensável para
o nosso trabalho e para o melhoramento da raça”, acredita
Rodolfo.
Por isso, o ano todo é pensado com a preparação desses
exemplares “estrela”. Ou seja,
você aí na Expointer, em Esteio, RS, certamente verá a
Fazenda São Marco participando dos campeonatos. Que
exemplares levarão à feira
ainda é segredo. Rodolfo especifica os cuidados com os animais, que ficam em piquetes
com água, sombreados e alimentação a base de feno, ração concentrada e sal mineral.
Ele garante que a prioridade é
que os animais tenham espaço
para se movimentar. “A ideia
é dar a eles as condições para
expressarem ao máximo sua
genética. O Angus, diferente
de outras raças, não precisa
ser superalimentado. A conversão e a precocidade deles
nos ajudam muito. Claro que
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possuem um rotina diferente
de banhos, tosa, casqueamento, mas nada de luxo ou exagero”, pondera.
Responsabilidade
é meu nome
Quem conhece Rodolfo,
exalta sua seriedade e comprometimento com o trabalho.
Sempre teve clareza no que
queria e estudou muito o setor,
além de se cercar de assessoramento competente e completo.
Não arrisca investimentos e
almeja tiros certeiros. É com
convicção que fala do mercado agropecuário, e pelo tempo
de vivência nele, tem claros
seus desafios. “Acho que não

só para quem é jovem, mas
para todos nós do agronegócio,
o principal problema é o alto
custo e a falta de infraestrutura. Então, temos o desafio
de aumentar nossa produção
por hectare e trabalhar produtos com valor agregado maior
para que consigamos superar
essas dificuldades e rentabilizar melhor nosso negócio”,
acredita.
Um dia a dia agitado
Rodolfo é natural de São
Paulo e mora na capital, mas
sonha em morar em uma das
fazendas. “Em razão dos outros negócios, ainda não posso.
Mas, realmente, é o que eu gostaria. As pessoas que vivem no
campo me ensinaram muito e
colaboraram na minha formação como profissional e ser humano. Aprendi desde cedo com

minha família que é o agronegócio que move o Brasil, mais
vontade ainda me dá de estar
perto desta base, acordar todo
dia e já sair perto da lida em
todos os setores da fazenda”,
comenta.
Ele se divide entre o escritório e as fazendas. Embora não more efetivamente no
campo, passa um terço do mês
nele. “Mas não esquece que
também participo das feiras,
viajando, dentro deste um terço que me refiro. Então, não
chega a ser esse período inteiro só no campo”, lamenta ele.
Sou privilegiado
Porque amo o que faço
Até nos momentos de folga, acaba, por vezes, trazendo assuntos relacionados ao
agronegócio para as rodas de
conversa e constantemente é

Sempre teve clareza nos
objetivos e estudou muito o
setor e a raça Angus antes de
realizar seus investimentos

acionado por outros amigos
do meio, jovens como ele, para
conselhos referentes ao setor.
“Costumo dizer que sou absolutamente privilegiado, pois
não só amo o que faço como
meu trabalho no agronegócio é
a atividade mais prazerosa que
tenho”, admite. E o tempo que
dedicou às criações, que muitas vezes tomou lugar de estar
“curtindo a vida”, é considerado um grande aprendizado,
altamente válido. “Sempre estava às voltas com meu trabalho, mas também curtia, a meu
modo. Apenas não tinha tanta
disponibilidade devido às minhas responsabilidades”, diz.
Rodolfo segue firme no
propósito de aperfeiçoar e expandir a criação de Angus e
qualificá-la cada vez mais. Se
falta tempo de criação, sobra
disposição para correr atrás
das melhores informações e
oportunidades. Parece que a
empresa gerida por este “garoto” ainda fará muita história,
surpreendendo dentro da raça,
e não só na Expointer, expoente feira do setor, como em vários cantos do Brasil.
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Lucros elétricos
Fotos: Divulgação

Alcançar maior produtividade com redução de
custos e até trabalhando com áreas menores,
literalmente verticalizando a produção e
otimizando o uso da terra, certamente é o sonho
de todo o pecuarista! Pois com o correto uso de
cercas elétricas, juntamente com várias outras
práticas, incluindo aí a formação de pastagens e
o uso de modernas balanças que são verdadeiros
bancos de dados no controle do rebanho, isso
hoje em dia é mais do que possível.
Por Eduardo Fehn Teixeira
e Horst Knak

H

á muitos anos, especialmente no meio técnico,
se fala das enormes vantagens da integração lavourapecuária. Mais modernamente
conhecida pela sigla ILPF (integração lavoura-pecuária-floresta), a prática desta técnica
na área de produção possibilita enormes ganhos e ao mesmo
tempo atende aos preceitos de
conservação e harmonização
do meio ambiente. Na verdade,
todo o pecuarista também é
um agricultor. E eficiência produtiva significa a identificação
das melhores áreas e épocas
para cada prática. E é por esta
razão que as cercas elétricas
conquistam cada vez mais usuários em todo o País, pois agilizam, barateiam e facilitam o
manejo dos animais entre um
piquete e outro, e também permitem um melhor aproveitamento das áreas de forragens e
de lavouras comerciais dentro
da propriedade nas várias épocas do ano, gerando lucros líquidos por hectare com incrementos até superiores a 50%.
As vantagens de utilizar
essa tecnologia vão desde a

redução de custos, em comparação com a implantação de
uma cerca convencional, além
da durabilidade, rapidez e praticidade de instalação. “Com
a utilização de equipamentos
e acessórios adequados e de
qualidade, se tem uma durabilidade estimada em mais de
uma década. Além disso, chegamos a um valor, por quilômetro de cerca elétrica instalada,
até 75% mais baixo que o da
cerca tradicional”, explica o
técnico e diretor da Tru-Test
do Brasil, Marcelo Cirne Lima.
Por serem de construção
mais fácil e por não exigirem
mão-de-obra
especializada,
as cercas elétricas também
formam sistemas muito mais
flexíveis, ou seja, a qualquer
momento é possível construir
novas linhas para qualquer
lado, contanto que o produtor
tenha as linhas conectadas a
um arame eletrificado. “Além
disso, também é possível fazer
divisões temporárias com fios
eletroplásticos (fios plásticos
entremeados a fios de aço inox
que conduzem energia) e carretéis que facilitam a sua ins-

Sistemas mais flexíveis,
divisões temporárias e
facilidade de instalação
são algumas vantagens

utiliza o equipamento para dividir os piquetes de braquiárias
(em média 10 hectares cada
um) onde faz a terminação do
gado meio sangue Angus (cruzas Angus/zebu) para abate
em um frigorífico de Campo
Grande, dentro do Programa
Carne Angus Certificada. InProteção e intensificação vestindo na marca Speedrite,
As cercas elétricas servem da Tru-Test, Junqueira utiliza
para quaisquer tipos de cria- como instrumento adicional
ção: pecuária de corte e leite, uma singela régua para mesuínos, ovinos, caprinos, equi- dir a altura do capim, visando
nos. Inclusive na prevenção identificar o ponto de ingresso
contra a ação de predadores e retirada dos lotes. Segundo
como onças (Centro-Oeste) e ele, o uso de eletrificadores repumas ou leões da montanha presenta economia de tempo e
ou leões baios (Sul), capivaras, otimização dos pastos, garanjavalis. Na pecuária, tanto de tindo lotações adequadas em
corte quanto de leite, as cercas cada período do ano.
A tecnologia permite altos
elétricas permitem uma maior
intensificação do processo pro- ganhos de peso diário, chegandutivo, através do pastejo rota- do perto de 2 kg/dia/cabeça,
cionado e em faixas, o que per- em lotações de 8 a 10 cabeças
mite um maior aproveitamento por hectare. “Em 2016 colhedos recursos forrageiros e uma mos 10 arrobas/ha. Este ano
maior produção de carne e de vamos atingir as 16 arrobas/
ha”, prospecta Gabriel Junleite por hectare.
queira. Isto porque cada um
dos funcionários anota tudo o
Fórmula 7 + 7 + 7
O criador Gabriel Junquei- que acontece em cada um dos
ra, da pecuária Três Mucha- piquetes eletrificados, para
chas, em Bandeirantes, MS, evitar desperdícios. Ao final, a
talação e remoção, e varetas
plásticas extremamente leves
e eficientes que, fincadas manualmente no solo, mantém os
fios nos espaçamentos e altura
desejados”, observa o também
técnico e diretor da Tru-Test
Brasil, Luis Alberto Müller.

empresa consegue atingir peso
de abate de 21 arrobas, dentro da fórmula buscada 7 + 7
+ 7 (sete arrobas na cria, sete
arrobas na recria e sete arrobas na terminação), sempre na
categoria precoce – até os 18
meses.
Massa verde em
carne de qualidade
Ao longo dos mais de
1.000 km de cercas elétricas,
na Fazenda Santa Maria, em
Paranatinga, MT (uma das
unidades do Grupo Leopoldino, do criador Abel Leopoldino, dona também da Fazenda
Califórnia), as mais de 6 mil
vacas Nelore de cria (e seus
bezerros ½ sangue Angus)
pastam diversas variedades de
capim, Massai, Mavuno, Mombaça, Piatã, MG-5 (Xaraés).
A unidade – de 21,3 mil hectares – possui quatro centrais
eletrificadoras para controlar
o pastoreio. Outros quatro eletrificadores estão no “banco
de reservas”, para suprir quebras provocadas especialmente
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pela alta incidência de raios.
A fazenda fica muito distante
da cidade e o eletrificador tem
um alto valor econômico: simplesmente não pode falhar...
“Os eletrificadores otimizam
a integração lavoura-pecuária,
tornando mais fácil e produtiva
a implantação das lavouras”,
diz o gerente Gustavo Ribeiro. A cerca elétrica transforma
massa verde em carne de qualidade”, assinala. Segundo ele, a
diversidade de pastos também
permite proteger o sistema de
pragas devastadoras, como a
cigarrinha.
No Mato Grosso, sua região
de atuação, a implantação de
um quilômetro de cerca convencional custa em torno de R$
6.000,00, ao passo que a cerca
elétrica tem um custo inferior
a R$ 3.000,00/km. Outro ponto positivo para quem possui
uma pecuária de resultado,
onde tudo é gigante, mega e as
medidas são tomadas em toneladas, é que as cercas elétricas
são rapidamente desmontadas
e transferidas para outros pontos e os piquetes redivididos,
redimensionados, para dar lugar a semeadeiras, tratores e
colheitadeiras.
No caso da Fazenda Santa
Maria, durante a estação das
águas são cultivados 4 mil hectares de soja e 1 mil hectares
de milho e qualquer erro de
cálculo toma a forma de um
imenso prejuízo. No momento
de colheita das lavouras comerciais, são sobressemeadas
as capineiras, que ficam protegidas pelos eletrificadores
para garantir rendimento na

cria, recria e engorda das várias categorias de gado criadas
pelo grupo, que tem como base
a raça Nelore e como especial
destaque a produção do cruzamento com Angus, para gerar
o meio sangue Angus. Segundo
o veterinário Renan Florentino,
cada pasto de 240 a 250 hectares recebe sete subdivisões,
chamados de rotacionados,
que o gado percorre intercaladamente. Todos têm cerca perimetral com um fio eletrificado,
que leva a energia para cada
um dos rotacionados, além dos
corredores, num sistema hightech que o gado respeita muito
bem, informa. As cercas elétricas móveis tem três fios, sendo
apenas um deles eletrificado.
Altas lotações
Já o criador Marcos Samek,
em sua Fazenda Caciq, em São
Miguel do Iguaçu, às margens
do lago Itaipu, no Paraná, eletrificou todos os piquetes para
garantir altas lotações de gado
terminado sobre capim estrela
africana. A gramínea foi escolhida pelo agrônomo Paulino
Takao e o veterinário Mário do
Carmo e plantada com mudas
em 30% da propriedade. O
restante é dividido em reserva
legal e áreas de soja, milho e
pastagens cultivadas. Quando
o gado é colocado no pasto
de inverno - aveia e azevém, a
cerca elétrica volta a ser fundamental para os altos ganhos
de peso alcançados pelo estabelecimento.
A produção de matéria verde é tão grande, que neste ano
foi feito feno de uma área de

estrela africana pouco mais de
45 dias após a saída do gado.
O planejamento forrageiro é
fundamental para quem trabalha em pecuária de alto desempenho. E é claro que todos os
piquetes são constantemente
adubados com NPK e turbinados com uréia. “Com a cobertura de uréia, fornecemos
combustível para o desenvolvimento da pastagem, permitindo lotações de 45 animais
para piquetes de 4 hectares”,
sintetiza Paulino Takao.
Desde os anos 90
O criador de Angus e proprietário da fazenda Bom Verde, de Alegrete, RS, o técnico
Sérgio Leães conta que começou a utilizar cercas elétricas
em 1990, com o objetivo de
baratear as subdivisões que
necessitava para poder manejar melhor o gado, diminuindo o tamanho dos rodeios.
Além disso, tinha o intuito de
distribuir melhor os animais
em cima dos pastos. “A cerca
elétrica foi escolhida principalmente pelo seu baixo custo
e facilidade de instalação. E

hoje, passados quase 30 anos
com o uso dessa ferramenta na
propriedade, ainda considero
a cerca elétrica como a mais
importante e revolucionária
tecnologia para o campo”, diz
Leães, que se destaca como
consultor em agropecuária.
Para ele, as formas de utilização são as mais variadas e
a flexibilidade que ela proporciona não deixa limitada a capacidade criativa do produtor
em aproveitar o potencial produtivo do campo a cada caso.
Além disso, o pecuarista destaca o custo baixo e a rapidez de
instalação das cercas elétricas
que, segundo ele, “resolvem
quase que em tempo real as
necessidades de manejo, tanto
da condução do pastejo como
dos próprios animais”.
Em relação aos custos,
Leães afirma que parte deles
já são conhecidos pelos produtores, com o uso de arames,
tramas, postes e alambrador.
“A economia se dá em função
de uma menor necessidade de
fios (menos arame), de uma
menor necessidade de material
(postes e lascas) pelo maior

O uso de eletrificadores
permite planejar a produção
de forragem e otimizar o
volume destinado à fenação

distanciamento e por não precisar ser uma barreira física”,
explica Cirne Lima. Aliado a
estes fatores, está o custo bem
menor da mão-de-obra necessária por quilômetro construído, devido à menor complexidade do sistema.
Além disso, ao longo das
cercas é preciso basicamente
de bom isolamento dos arames
com isoladores de linha e de arranque. Esta parte do custo vai
depender do número de fios da
cerca. Este custo pode ser medido em centavos por metro e é
a parte mais barata do sistema.
“Portanto não podemos descuidar da qualidade destes isoladores”, completa o técnico.
O cuidado com as porteiras
Ainda ao longo da cerca,
é preciso ter porteiras muito
bem projetadas, pois nestas invariavelmente está a fonte dos
principais problemas do sistema, aponta o produtor. Para
minimizar essa questão existem cabos subterrâneos com
duplo isolamento para conduzir o choque mesmo com a
porteira aberta e cordas elásticas com uma malha de fios de
aço que não se rompem quando eventualmente forçadas pelos animais.
“Para lograr todos estes
benefícios é preciso ter em
mente que o projeto inicial de
condução do choque tem que
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Acompanhe no desenho como
fazer sua cerca elétrica render
o máximo, otimizando seus
investimentos na tecnologia
ser muito bem feito e robusto
o suficiente para futuras subdivisões, que certamente virão
com a intensificação da produção constantemente demandada”, diz Sérgio Leães.
Qualidade é fundamental
A segurança com a qual o
produtor deve se preocupar é a
eficiente vedação dos pastos ou
lavouras que queremos diferir
ou com a contenção dos animais, por maior que seja a pressão de pastejo a que estejam
submetidos. “Para isso devemos pensar nos aspectos construtivos e em equipamentos de
alta potência efetivamente liberada”, alerta Luis Müller. A
construção das cercas elétricas,
segundo o dirigente, varia muito
de acordo com o ambiente, pastagem, categoria animal, região
Sul ou Centro-Oeste. “Temos
aspectos construtivos de suma
importância, como fio aterrado e aterramentos secundários
para regiões com períodos de
seca e/ou solos muito arenosos.
Estes cuidados são determinantes para que os componentes da
cerca elétrica funcionem corretamente e exijam baixa manutenção, justificando assim seu
uso. Faça uma vez e faça bem
feito”, recomenda o dirigente.
Sobre as novas tecnologias
em termos de cercas elétricas,
Marcelo Cirne Lima destaca
que elas não param de aparecer. “Hoje dispomos de aparelhos de altíssima performance,

podendo entregar potência em
sistemas com mais de 300
km de cerca. Além disso estes
equipamentos vêm com acessórios capazes de além de medir a voltagem encontrar falhas indicando de onde vem o
problema, bem como servir de
controle remoto em qualquer
ponto do sistema”.
O barato sai caro
Apesar de tantas vantagens
no uso das novas tecnologias
em termos de cercas elétricas, muitos produtores ainda
se mantêm resistentes quanto
à adoção dessa ferramenta.
Para os dirigentes da Tru-Test
Brasil, esse cenário se justifica
pelo fato de que muitos criadores acabam adquirindo e
usando equipamentos de baixa
qualidade, de menor preço, que
acabam por trazer problemas.
“Na Nova Zelândia, praticamente 100% das fazendas
utilizam cercas elétricas. Por
aqui, a cada dia que passa a resistência tem diminuído, à medida que se multiplicam os casos
de sucesso no uso da tecnologia.
Cada vez mais os pecuaristas
percebem que o problema não é
da tecnologia, mas sim da baixa qualidade dos equipamentos
que eles utilizaram, e também
da falta total e absoluta de informação e de suporte técnico
para a implantação dos eletrificadores”, aponta Marcelo,
lembrando que a Tru-Test é a
representante nacional das cer-

Fazenda Santa Maria utiliza quatro eletrificadores,
transmitindo a energia pela cerca perimetral até
a cerca elétrica interna que delimita os piquetes

cas elétricas Speedrite, criadas
em 1938, na Nova Zelândia e
hoje presentes em diversos países como Austrália, Canadá,
Argentina, EUA, China, Rússia
e Brasil. A Tru-Test fabrica e
presta toda a assistência técnica no Brasil também as marcas
Patriot e Terko.

“A Speedrite é parte do
Grupo Tru-Test, o maior fabricante e distribuidor de cercas
elétricas no mundo, com uma
produção anual acima de 100
mil eletrificadores espalhados
pelos 80 países nos quais trabalha, um grupo que investe
US$ 9 milhões por ano em

pesquisa, no aprimoramento e
no desenvolvimento de novos
produtos. “No Brasil contamos
com uma abrangente rede de
assistência técnica, com profissionais capacitados para
quaisquer tipos de necessidade,
onde o cliente estiver”, garantem Marcelo e Müller.

Balança econômica é novidade
o
ulgaçã

iv
Foto: D

A Tru-Test está lançando no mercado brasileiro o S2, seu
novo indicador de pesagem. Modelo econômico, mas com o
mesmo padrão de eficiência, precisão e agilidade, característicos de todos os produtos da marca neozelandesa que é líder
mundial em pesagem eletrônica de animais, o produto agrega
a possibilidade de conectar-se via Bluetooth com computadores e smartphones Android.
O indicador de pesagem Tru-Test S2 chega para atender
a uma demanda do mercado, que busca por economia, sem
perder qualidade e a alta tecnologia. Conheça mais sobre o
S2 www.trutest.com.br.
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Alto grão, alto peso!
A

busca por melhor acabamento de carcaça, aliada
à melhoria do rendimento
e acelerado processo de terminação de bovinos, é o grande estímulo do Sistema Alto
Grão, desenvolvido pela Alisul
Alimentos – leia-se Supra. Capaz de atender desde pequenos
produtores, com 10 cabeças, a
grandes projetos com dezenas
de milhares em processo de terminação, o Sistema Alto Grão
busca substituir o volumoso
por uma combinação de milho
inteiro e o concentrado Supra
Maxxi Peso Alto Grão, produto
peletizado que contém minerais
e todos os suplementos que garantem velocidade na engorda,
com uma nutrição equilibrada e
a sanidade sob controle.
O sistema alto grão é uma
técnica de confinamento sem
utilização de volumoso, exceto
no período de adaptação (entre
16 e 24 dias), que utiliza grãos
inteiros de milho, combinado
com o concentrado, fonte de
proteína complementar, macro e
micronutrientes, vitaminas, minerais, promotor de crescimento
e ionóforos – aditivos de última
geração. Segundo o Médico Veterinário da Supra, Eurico Mussoi Junior, o centro do processo
é o gestor, que deve executar o
sistema fielmente para obter resultados “excepcionais” de acabamento de carcaça e lucratividade empresarial.
Um dos segredos, senão o de

Fotos: Divulgação

maior relevância do sucesso da
técnica Alto Grão, é o correto
período de transição do pasto
ao cocho. Nesta fase, vai ocorrer
a adaptação do rumem do animal à nova dieta. A substituição
do volumoso também permite
reduzir a área de cocho por animal de 70 cm para 35 cm. Ou
seja, mais animais podem consumir o produtor numa mesma
área de cocho. No confinamento alto grão é oferecido 100%
do alimento concentrado (alta
energia). No confinamento convencional, é oferecido cerca de
60% volumoso e 40% de concentrado, o que exige máquinas
maiores e grandes volumes de
alimentos movimentados.
Sistema permite
automatização
Em síntese, o sistema utiliza
processos de engorda aplicados
a monogástricos (suínos e aves),
podendo toda a alimentação ser
processada através de misturadores e distribuidores automáticos. Planejado de forma empresarial, o sistema Alto Grão pode
contribuir para ampliar a área
de pastejo para categorias mais
importantes, como as vacas paridas, a cria e a recria. A terminação pode ser acelerada e abrir
espaço nos piquetes.
Entre as vantagens, destaque
para o baixo investimento em
infraestrutura, redução da mãode-obra, baixo custo operacional, com pequeno investimento

em máquinas. Com a padronização do consumo obtida pelo
fornecimento constante e do
mesmo nível nutricional, os lotes
são terminados em menor tempo (reduz-se em torno de 20 a
30 dias), proporcionando rápido
retorno financeiro. No período
chuvoso, é necessária apenas a
cobertura do cocho, permitindo
manter um fluxo de engorda
contínuo, durante o ano todo.
A conversão alimentar é variável de acordo com as raças
(cruzamentos) predominantes.
Em linhas gerais o gado Angus
ingere em torno de 5 kg do produto para produzir 1 kg de carne.
Já no gado Nelore, a conversão
gira em torno de 7 kg da mistura para 1 kg de carne. Devemos
enfatizar, que esta relação inges-

tão / produção de carne, pode
apresentar variações, considerando as aptidões genéticas dentro das referidas raças. No que
tange ao rendimento de carcaça,
observa-se uma melhora média
entre 1,8 e 2,2%. Para o produtor que recebe bonificação por
carne de qualidade, está aí mais
um grande estímulo. O segundo
ponto é a redução do período da
terminação – entre 60 e 90 dias
–, já que o ganho diário médio
pode chegar próximo aos 2 kg/
dia – 1,7 kg/dia a 1,9 kg/dia nos
animais cruza Angus.
Lotear o gado
A potencialização deste ganhos exige outras providências
do produtor rural, segundo Eurico Mussoi Junior. Em primei-

ro lugar, é preciso lotear o gado
por peso, idade, sexo, o que vai
garantir uma performance mais
homogênea de cada lote. Outro
ponto é proporcionar bem-estar.
Em regiões muito quentes, é
preciso garantir sombreamento,
em áreas chuvosas deve haver
áreas bem secas, ou de fácil drenagem, para que o gado tenha
um melhor conforto. A qualidade e quantidade da água fornecida aos animais também precisa
ser previamente calculada, já
que nestas condições um bovino
consome diariamente um volume de água que aproxima-se de
17 a 20% de seu peso vivo. Isto
ocorre devido ao elevado grau
de matéria seca ofertada na dieta. “A água deve ser cristalina,
abundante e fresca”, resume
Mussoi.
A formulação recomendada, é de 85% de milho inteiro e
15% de Supra Maxxi Peso Alto
Grão, após o período de adaptação. Com pequenas variações, o
consumo diário por cabeça é de
2,3 a 2,5% do peso vivo. O trato no cocho recomendado deve
ser feito ao menos três vezes ao
dia, observando rigorosamente
o consumo, para manter precisamente a regularidade, isto é,
o produtor precisa fazer uma
constante “leitura de cocho”.
Com isso, os ganhos animais
serão inteiramente recompensados no abate.
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Touros Semex destaque na AAA
A

bateria de touros Angus da
Semex Brasil ficou entre
as melhores avaliadas na
nova metodologia da Associação
Americana de Angus (AAA). Os
novos parâmetros, intitulados
“Single-Step”, estão ainda mais
precisos e confiáveis. O uso de
dados genômicos triplicou e algumas características como $B
(Valor Carne) e ‘Valor Confinamento’ ganharam mais força
e se tornaram itens básicos na
seleção.
Segundo o Gerente de Gado
de Corte da Semex, Antonio Carlos Sciamarelli Junior - que esteve no Canadá conferindo de perto as mudanças - as alterações
foram expressivas nos sistemas
de DEPs (Diferença Esperada
na Progênie) e muitos reprodutores ganharam e outros perderam com a nova metodologia.
“Os criadores de gado PO e comerciais devem ficar atentos às
mudanças para recalibrar os dados usados na seleção e ajustar

as decisões de compra”, ressalta.
Toda bateria de touros Angus
da Semex manteve bons índices
com a nova atualização, com
destaque para o reprodutor Opportunity que ficou classificado
entre os seis melhores touros,
com valor para carne acima de
200 dólares, e ainda entre os
cinco melhores touros para peso
de carcaça. Outro touro que também se destaca é Easy Decision
que aumentou em área de olho
de lombo (AOL), passando de
0,49 para 0,65 e o peso de carcaça (PA), cujo índice anterior
era 46 e passou para 75.
A Semex ainda traz em sua
bateria outros dois grandes reprodutores destaques, como:
Jindra Dimension que apresentou ótimos índices em características de grande valor econômico. Seu peso de carcaça, por
exemplo, passou de 56 para 70,
e seu marmoreio de 0,32 para
0,53. O mesmo aconteceu com
o reprodutor Blacktop que teve

os índices de acurácia elevados
para peso ao ano e acabamento
de carcaça.
Metodologia Single-Step
No último dia 7 de julho, a
Associação Americana de Angus
(AAA) anunciou sua nova metodologia de avalição genética,
que, por consequência, resultou
em grandes mudanças em seus
sistemas de DEPs. As mudanças
passam a priorizar ainda mais o
lucro dos criadores e também da
indústria de carne.
De acordo com Troy Marshall, em seu artigo para a Revista Beef Magazine “Por que
a Avaliação Angus Single-Step
é uma mudança de jogo da indústria”, uma das grandes novidades é o uso de mais informações genômicas que passou de
100 mil para 300 mil. Segundo
Mahid Saatchi, genômico principal da Angus Genétics Inc. esse
é o maior sistema de avaliação
genética de bovinos de corte do

mundo, com um banco de dados
estimado em mais de 16 milhões
de animais avaliados e 400 mil
animais adicionados ao ano - o
que torna as previsões ainda
mais precisas, especialmente
para animais jovens com pouco
ou nenhum dado de progênie.
Segundo Marshall o $B (Valor Carne) é um dos elementos
básicos para os cálculos de seleção e determinação de valor.
“Essa melhoria na avaliação fez
com que fosse totalmente projetado para ser uma característica
de animais para abate (ficando
em qualidade de carcaça e premiação)”.
A nova metodologia traz consigo novas possibilidades, muitas
delas de ganho. Para Marshall,
do ponto de vista comercial, o
Single-Step deve ser visto como
um desenvolvimento positivo, já
que o mesmo só irá exigir algumas mudanças nos componentes que conduzem os índices a
ajustando-os a algumas linhas de

base. “Com a nova avaliação podemos progredir em mais de 20
características simultaneamente, o que é milagroso, mas saber
combinar estas características
para um determinado ambiente não é diferente do que era a
20 anos (encontrar essa máxima
combinação que leva ao máximo
de lucros evitando riscos e os extremos).”
As mudanças, ao mesmo
tempo em que aparentam trazer
muitas novidades ao mercado,
chegam na verdade com um só
objetivo, mais lucro. Todas essas
mudanças nos índices de acurácia e DEPs da bateria de touros
Semex estarão em breve no site
com um novo catálogo virtual
da raça, com informações detalhadas sobre cada touro. Além
de uma equipe técnica treinada
e capacitada para auxiliar na
seleção dos melhores reprodutores para os rebanhos brasileiros.
Mais informações: www.semex.
com.br

Importância da Avaliação Genética
Por Ulisses Amaral

A importância da avaliação genética, em
rebanhos que tem por finalidade a produção
de reprodutores é inquestionável, e o mercado
já entendeu que animais que possuem dados
de performance tem uma resposta produtiva
que os olhos veem, assim, quem trabalha
com cabanha, já associou um programa
de melhoramento genético à sua rotina de
trabalho. Na raça Angus o programa oficial de
melhoramento genético é o Promebo.
Vivemos nos dias de hoje uma
revolução tecnológica em todos
os setores, desde a produção de
moléculas novas que servem de
alicerce para medicamentos revolucionários, até a genômica
que associada aos resultados nos
fornece informações importantes
tanto na área do melhoramento genético, como em inúmeras
outras áreas, onde antes não se
viam soluções, e hoje a ciência
avança de uma forma muito promissora. Dentro desse cenário,
produtores que ainda trabalham
em sistemas de produção sem
orientação, estão fatalmente
condenados a sair da atividade

pecuária, pois cada dia mais o
profissionalismo vai nos manter
ou não no jogo.
Com o avanço da genômica é
de se supor que fatalmente chegará o momento em que essa ferramenta irá substituir os programas de melhoramento genético
usados atualmente. No entanto,
na percepção dos estudiosos do
assunto, ainda iremos percorrer
um bom período onde o Promebo ainda continuará sendo a
ferramenta mais importante na
avaliação dos rebanhos da raça
Angus, por ter custos significativamente menores que as avaliações genômicas, principalmente

para características de produção
tais como ganho de peso e de
carcaça, onde as respostas são
muito semelhantes, e as Deps
(diferenças esperadas na progênie) geradas pelo mesmo, além
de confiáveis, são também mais
baratas de medir. As avaliações
genômicas avançarão naquelas
características que os programas de melhoramento genético
tradicionais encontram mais
dificuldade de achar respostas
produtivas.
Com um custo de em torno
de 2 kg de boi por animal avaliado, o Promebo entrega ao criador informações objetivas desses
animais, que irão impactar positivamente no sistema produtivo
da propriedade pelas próximas
gerações. O único trabalho do
produtor é organizar com seus
colaboradores a coleta de dados
de campo que irão gerar as Deps
(diferenças esperadas na progênie), base das análises futuras de
seleção.
Então paga a pena avaliar
um rebanho comercial? Qual o
objetivo da avaliação se os animais não serão touros ou ventres
selecionados para cabanha? Por
que gastar nisso?

A meu ver a resposta está intimamente associada à produção.
A partir de informações geradas
pelo Promebo, os criadores de
Angus poderão iniciar o processo
de seleção de ventres que apresentam desempenho superior em
relação ao rebanho ou que pelo
menos estejam desempenhando
como a média do mesmo, partindo para um descarte daqueles
animais que tem resposta de produção baixa, e que produzem terneiros inferiores. Além de qualificar seus ventres os produtores
estarão promovendo seleção por
desempenho, que irá refletir num
resultado melhor nas gerações
futuras e consequentemente em
resposta econômica.
O produtor que iniciar esse
trabalho pode ser acompanhado
por algum técnico da raça que
irá orientá-lo como fazer, devendo sempre buscar no Sumário
da Raça Angus, os reprodutores
e ou as cabanhas que possuem
reprodutores avaliados, para a
escolha daqueles que poderão incrementar mais resposta produtiva ao seu modelo de trabalho.
Também temos que atentar
para a importância de se usar
também, com muita força, a

genética nacional, ou seja, não
podemos prescindir da ideia de
utilizar animais selecionados
aqui no nosso ambiente. Essa
ênfase está associada à interação genótipo x ambiente, onde
o ambiente é um componente de
muito peso nessa equação. Com
esse cuidado animais que foram
selecionados aqui, com certeza
desempenharão muito bem, melhorando a resposta produtiva
dos rebanhos.
A evolução e o uso mais intensivo das avalições genéticas
trouxe avanço na melhoria dos
nossos rebanhos, principalmente
naqueles mais ligados a produção
de reprodutores, e isso também
tem ajudado a qualificar muito
os rebanhos comerciais da raça
Angus, pelo aumento no uso desses touros melhoradores, identificados através de dados gerados
pelo Promebo. Talvez agora o
grande desafio seja iniciarmos a
avaliar também rebanhos comerciais e com isso impactar ainda
mais a qualidade dos rebanhos
Angus existentes no nosso País.
Proprietário da Cab. Santa Joana e
presidente do Conselho Técnico da
ANC – Herd Book Collares
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São Marco e Casa Branca dominam Avaré

O

s animais da Fazenda Santa Ester,
de Silvianópolis, da Casa Branca
Agropastoril, MG, não deixaram
dúvidas sobre a qualificação dos exemplares da propriedade e conquistaram os
títulos máximos da raça nos julgamentos
de classificação da Angus na Exposição
de Avaré, SP, no dia 23 de junho. A propriedade do selecionador Paulo de Castro
Marques, atual vice-presidente da Asso-

ciação Brasileira de Angus foram eleitos pelo jurado Roberto Vilhena como a
grande campeã (vaca PWM Relíquia) e o
grande campeão (touro PWM Ruido) da
exposição. Organizada pelo Núcleo Angus
São Paulo juntamente com a Associação
Brasileira de Angus e contando com o
apoio do parceiro da entidade, CRI Genética, a mostra foi realizada nos dias 22
e 23 de Junho, no Parque de Exposições

Fernando Cruz Pimentel, em Avaré, SP.
A Fazendas Reunidas Pansul Ltda Fazenda São Marco, de Itapeva, SP, arrematou os demais títulos da mostra. Propriedade do selecionador Rodolfo Marco
Bonfiglioli Neto, a São Marco levantou
o título de reservada de grande campeã
(vaca EPV Maggie) e de reservado de
grande campeão (touro Maya FIV431).
Também a terceira melhor fêmea (vaca

Fotos: Fábio Fatori/ Núcleo Angus São Paulo

Grande Campeão

Reservado de Grande Campeão
Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada de Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea

Dados dos animais campeões de Avaré
GRANDE CAMPEÃO
Nome: PWM RUIDO TEICB1641 CANDELERO
Tat: TEICB1641 Registro: O180148
Nasc: 21/08/2014 Idade: 1036 Dias - 34
meses
ALT: 1,40 DENTE: 6 Perímetro Escrotal : 53
Peso: 1024
Ponderal: 990
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: TRÊS MARIAS 8338 H.HITTER 4850/2 TE
Criador: PAULO DE CASTRO MARQUES
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUES
Estabelecimento: CASA BRANCA AGROPASTORIL
Cidade: SILVIANÓPOLIS /MG
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
Nome: MAYA FIV431 KEVIN CANDELERO
Tat: FIV431 Registro: O181864
Nasc: 10/11/2014 Idade: 955 Dias - 31
meses
ALT: 1,40 DENTE: 4 perímetro Escrotal : 48
Peso: 1051
Ponderal: 1100
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: MAYA 58 DOMINGAS
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO
Cidade: ITAPEVA /SP

TERCEIRO MELHOR MACHO
Nome: ANGUS GUARITA 275TE BLACK LABEL
Tat: 275TE Registro: O194643
Nasc: 19/12/2015 Idade: 551 Dias - 18
meses
ALT: 1,31 DENTE: DL Perímetro Escrotal :
43 Peso: 682
AOL: 113,75 EGS: 14,16 P8: 16,67
Ponderal: 1240
Pai: TRÊS MARIAS CUMBIERO 8565
Mãe: CIA.AZUL TE 1407 ZORZAL GORDO
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO
Cidade: ITAPEVA /SP
GRANDE CAMPEÃ
Nome: PWM RELIQUIA TEICB1720 CREDITO
Tat: TEICB1720 Registro: O184443
Nasc: 30/10/2014 Idade: 966 Dias - 32
meses
ALT: 1,32 DENTE: 2 Est. Gest.: C/Cria
Peso: 717
Ponderal: 740
Pai: STRATUM 1333 CREDITO DISCOVERY TE
Mãe: TRES MARIAS 8004 TRAVELER 6226-TE
Criador: PAULO DE CASTRO MARQUES
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUES
Estabelecimento: CASA BRANCA AGROPASTORIL
Cidade: SILVIANÓPOLIS /MG

RESERVADA GRANDE CAMPEÃ
Nome: EPV MAGGIE 1662 TE
Tat: TE1662 Registro: O182656
Nasc: 12/09/2014 Idade: 1014 Dias - 33
meses
ALT: 1,29 DENTE: 6 Est. Gest.: Prenha
Peso: 695
Ponderal: 690
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: EPV MAGGIE 682
Criador: JOSÉ FILIPPON
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO
Cidade: ITAPEVA /SP
TERCEIRA MELHOR FÊMEA
Nome: MAYA TE411 KIBOA HORNERO IMPALA
Tat: TE411 Registro: O181861
Nasc: 02/09/2014 Idade: 1024 Dias - 34
meses
ALT: 1,32 DENTE: 4 Est. Gest.: Prenha
Peso: 722
Ponderal: 710
Pai: TRES MARIAS 5887 HORNERO TE
Mãe: MAYA IMPALA STRYKER 4128-TE6802-TN
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO
Cidade: ITAPEVA /SP

Maya TE411) e o terceiro melhor macho
(touro Guarita 275TE Black Label).
“Foi muito prazeroso avaliar e julgar
o conjunto de Angus em Avaré. Os exemplares representaram muito bem o padrão
racial”, observou o jurado Roberto Vilhena, que destacou a qualidade dos 42 exemplares levados a julgamento, ressaltando a
importância da retomada da participação
da raça em Avaré, reafirmando a qualidade da Angus em São Paulo.
No turno da manhã, 23 fêmeas estiveram em pista. Vilhena afirmou que a
escolha da grande campeã se deveu especialmente à sua feminilidade e nobreza.
“As fêmeas têm que ser delicadas, com o
pescoço fino. E a grande campeã também
mostrou sua potencialidade materna”,
descreveu. E para o jurado, os machos
ganhadores mostraram uma expressão
racial excelente, com um bom aparelho
reprodutor e uma musculatura posterior
bem destacada.
Após a admissão dos animais, todos
oriundos de São Paulo e de Minas Gerais, ocorrido dia 22 de junho, o gerente
de Fomento da Angus, Mateus Pivato,
já garantia que o potencial genético dos
exemplares havia superado as expectativas. “Fantástica a qualidade dos animais, todos muito uniformes, que acabaram por gerar disputas equilibradas”,
avaliava o técnico.

Leilão Angus Show

Chancelado pela Angus e
promovido pelo Núcleo Angus
São Paulo, com transmissão
pelo canal Terraviva e pelo portal MF Rural e administrado
pela Connect Leilões, o Leilão Angus Show totalizou R$
315.360,00 com a venda de 46
animais. A média geral chegou a
R$ 6.855,55. A pista foi aquecida pela aquisição de novatos
na raça, que estavam formando
plantel. Segundo o presidente do
Núcleo Angus São Paulo, Renato Ramires, dez novos criadores
participaram em busca de animais Angus PO, com destaque
para compradores do Ceará
e Paraná, estados atípicos no
evento. “Os compradores estava todos muito entusiasmados.
A Angus proporciona a saída da
crise, é a solução para conseguir

maior valor agregado com os
animais”, afirmou. Após as vendas, o dirigente destaca o trabalho que é realizado pela Angus
junto a esses novos criatórios
para atingir o máximo desempenho dos planteis.
Segundo mapa de vendas divulgado pela Connect Leilões, os
resultados por categoria foram
de: R$ 12.240,00 para touro
PO, R$ 10.620,00 para vacas
prenhas, R$ 8.640,00 para vacas paridas e R$ 6.920,00 para
vacas IA (com inseminação artificial, mas prenhez não confirmada). As novilhas IA atingiram
média de R$ 7.520,00, as novilhas prenhas, de R$ 6.342,00,
e as novilhas, de R$ 5.904,00.
As novilhas cobertas saíram por
R$ 5.592,00, e as bezerras, por
R$6.300,00.
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Show Pecuário de Cascavel
A

Estância Ponche Verde, de Guaraniaçu, PR,
conquistou os títulos de
Grande Campeão e Grande
Campeã nos julgamentos de
classificação Angus, durante
o Show Pecuário 2017, em
Cascavel, PR, em 26 de julho. O touro EPV Final Product 1841TE e a fêmea EPV
Harmony 1786TE, de José
Filippon, foram apontados
como os melhores da mostra
pelo jurado gaúcho e inspetor técnico da Angus, Dimas
Rocha.
Já a Fazenda Stein, de
Nova Laranjeiras, PR, de Rogério Stein, levou os títulos
de Reservado Grande Campeão e Reservada Grande
Campeã, com o touro FZST
Xagu TE3212 Goitacá e a
fêmea FZST Xagu TE3207
IBI. O criatório também
conquistou o título de Terceira Melhor Fêmea, com o
exemplar FZST Xagu 3240
Kaburé. O Terceiro Melhor
Macho ficou para a Fazenda
Três Meninas, de Cascavel,

Fotos: Divulgação

Grande Campeão

Grande Campeã

Reservada de Grande Campeã

Reservado de Grande Campeão

com Três Meninas 128 Maxi
547TE, de Agassiz Linhares
Neto, também presidente do
Núcleo de Criadores Angus
do Oeste do Paraná.

Entre os rústicos, que foram julgados no dia 27 de julho, a Estância Ponche Verde
também levou o título de Trio
Grande Campeão de Fêmeas

PO. Já o Trio Grande Campeão de Machos PO foi para
a Fazenda Reconquista, de
Alegrete, RS, de José Paulo
Cairoli. O Trio Reservado de

Grande Campeão de Machos
PO foi para a Fazenda Três
Meninas e o de fêmeas, para
a Fazenda Stein. O Terceiro
Melhor Trio de Machos ficou
com a Estância Ponche Verde, e o de fêmeas, para a Fazenda Stein.
“Foi a primeira vez que
promovemos um julgamento
de rústicos, e queremos repetir”, declarou Agassiz. Segundo ele, a perspectiva para
o ano que vem é de aumentar
a quantidade de animais a
serem julgados nessa categoria. Ele destacou a qualidade
dos animais, que apresentaram uniformidade e alto desempenho.
No 2° Leilão Angus Show,
realizado no dia 28 de julho,
os machos atingiram média
de R$ 9.090,00 e as fêmeas fixaram média de R$ 3, 6
mil. “Com as vendas do leilão, vamos conseguir entrar
em mercados diferentes e levar boa genética para o Brasil inteiro”, avaliou o presidente do núcleo.

Dados dos animais campeões do Show Pecuário de Cascavel
GRANDE CAMPEÃO:
Nome: EPV FINAL PRODUCT 1841TE
Tat: 1841TE Registro: O195240 DENTE:
DL
Nasc: 18/07/2015 Idade: 738 Dias - 24
meses
Pai: CONNEALY FINAL PRODUCT Perímetro
Escrotal : 40 Peso: 768
Mãe: EPV HARMONY 736 Ponderal: 1040
Criador: JOSÉ FILIPPON
Expositor: JOSÉ FILIPPON
Estabelecimento: ESTÂNCIA PONCHE VERDE
Cidade: GUARANIAÇU /PR
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO:
Nome: FZST XAGU TE3212 GOITACÁ
Tat: TE3212 Registro: O180833 DENTE: 6
Nasc: 18/09/2014 Idade: 1041 Dias - 34
meses
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Perímetro Escrotal : 49 Peso: 942
Mãe: CIA.AZUL KATRINA TE 1401 Ponderal:
900
Criador: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Expositor: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN

Estabelecimento: FAZENDA STEIN Cidade:
NOVA LARANJEIRAS /PR
TERCEIRO MELHOR MACHO:
Nome: TRÊS MENINAS 128 MAXI 547TE
Tat: 547TE Registro: O179995 DENTE: 6
Nasc: 30/06/2014 Idade: 1121 Dias - 37
meses
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE Perímetro Escrotal : 44 Peso: 934
Mãe: TRES MENINAS MARTINHA 128
Ponderal: 830
Criador: AGASSIZ LINHARES NETO
Expositor: AGASSIZ LINHARES NETO
Estabelecimento: FAZENDA TRÊS MENINAS
Cidade: CASCAVEL /PR
GRANDE CAMPEÃ:
Nome: EPV HARMONY 1786TE
Tat: 1786TE Registro: O195281 DENTE:
DL
Nasc: 26/08/2015 Idade: 699 Dias - 23
meses
Pai: TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE Est.
Gest.: Prenha Peso: 590

Mãe: EPV HARMONY 736 Ponderal: 840
Criador: JOSÉ FILIPPON
Expositor: JOSÉ FILIPPON
Estabelecimento: ESTÂNCIA PONCHE VERDE
Cidade: GUARANIAÇU /PR
RESERVADA GRANDE CAMPEÃ:
Nome: FZST XAGU TE3207 IBI
Tat: TE3207 Registro: O180835 DENTE: 6
Nasc: 15/09/2014 Idade: 1044 Dias - 34
meses
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Est.
Gest.: Prenha Peso: 728
Mãe: CIA.AZUL KATRINA TE 1401 Ponderal:
700 EGS:
Criador: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Expositor: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Estabelecimento: FAZENDA STEIN Cidade:
NOVA LARANJEIRAS /PR
TERCEIRA MELHOR FÊMEA:
Nome: FZST XAGU 3240 KABURÉ
Tat: 3240 Registro: O189767 DENTE: 2
Nasc: 06/06/2015 Idade: 780 Dias - 26
meses

Pai: FZST XAGU 3140 AARU Est. Gest.: TE
Peso: 664
Mãe: PAINEIRAS BRIGADIER KAROL 1594
Ponderal: 850
Criador: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Expositor: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Estabelecimento: FAZENDA STEIN Cidade:
NOVA LARANJEIRAS /PR
RÚSTICOS:
TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: 2525, Tat: TEI2498, Tat.: TE 2497
MELHOR MACHO PO: Tat.: TE 2497
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA
Cidade: ALEGRETE /RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
MACHOS PO
Tat: 589, Tat: 587, Tat.: 585
Expositor: AGASSIZ LINHARES NETO
Estabelecimento: FAZENDA TRÊS MENINAS
Cidade: CASCAVEL /PR

TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PO
Tat: 1905, Tat: 1877TE, Tat.: 1851
Expositor: JOSÉ FILIPPON
Estabelecimento: ESTÂNCIA PONCHE VERDE
Cidade: GUARANIAÇU /PR
TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: 1936TE, Tat: 1856TE, Tat: 1854TE
Expositor: JOSÉ FILIPPON
Estabelecimento: ESTÂNCIA PONCHE VERDE
Cidade: GUARANIAÇU /PR
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
FÊMEAS PO
Tat: TEI3286, Tat: TE3272, Tat: TE3267
MELHOR FÊMEA PO: Tat.: TE3272
Expositor: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Estabelecimento: FAZENDA STEIN Cidade:
NOVA LARANJEIRAS /PR
TERCEIRO MELHOR TRIO FÊMEAS PO
Tat: 1956, Tat: 1930TE, 1884
Expositor: ROGÉRIO FRANCISCO STEIN
Estabelecimento: FAZENDA STEIN Cidade:
NOVA LARANJEIRAS /PR
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Conceito de Produtividade
Por Luis Felipe Moura Pinto

I

ndependentemente do local, a atividade agropecuária baseia-se no conceito de produtividade, o que nada mais é do que a produção
que se tem de um determinado produto, pela
unidade de área utilizada para aquele fim. Em
outras palavras, quanto se produz por unidade
de área útil.
Desta forma, existe uma maior facilidade de
um início de comparação entre atividades distintas dentro da fazenda. Contudo, a rentabilidade
de cada atividade passa a ser talvez o principal
mecanismo comparativo, já que se pode comparar o ganho real por unidade de área.
Vale lembrar que o resultado final da operação é o “lucro” por hectare, que congrega agora
o preço de venda para composição dessa conta.
De qualquer forma, para dentro da porteira,
existe somente uma forma de aferirmos produtividade dentro de um sistema de bovinocultura:
produção individual e a taxa de lotação. O binômio entre os dois gera a quantidade de quilos ou
arrobas por hectare.
Quando existe um grande ganho individual,
ou seja, alto ganho de peso/dia, o lado direito
da equação tende a aumentar e, portanto, nessa
condição, exploramos então o mérito genético do
individuo, do animal. Esses modelos estão muito relacionados com pastagens de elevado valor
nutricional, como por exemplo gramíneas de clima temperado, leguminosas de inverno, com uma
venda de muito valor agregado. Programas de
Certificação de raças por exemplo que contemplam qualidade elevada de carcaça são um bom
dreno para essa produção. Abre-se mão da taxa
de lotação, para priorizar o ganho individual.
Em contrapartida, alguns sistemas de produção podem se basear em maiores taxas de lotação, onde o ganho por área passa a ser muito
significativo. Neste sentido, explora-se agora o
mérito genético da planta forrageira. Plantas
forrageiras de clima tropical por exemplo, têm
um enorme potencial de produção de matéria
seca, para que possa ofertar essa elevada produção para uma demanda também grande de
animais. Pode-se então, abrir mão um pouco do
ganho individual, mas o grupo como um todo
apresenta uma produção maior.
Em ambos exemplos existe grande possibilidade de alta rentabilidade. Contudo, o maior
multiplicador sempre será a taxa de lotação,
mostrando que a exploração ao máximo das
plantas forrageiras pode determinar um resultado consistente. Alguns exemplos de exploração dessa interação animal - planta conseguem
aliar ganho individual alto com maiores taxas
de lotação. Esse ponto de equilíbrio que deve ser
alcançado dentro do projeto.
Em alguns modelos de planejamento forrageiro consegue-se equalizar melhor os dois lados, podendo apresentar tanto ganho individual
quanto do grupo todo. Esse planejamento passa a contar com uma gama maior de plantas
forrageiras, e compor esse xadrez não é tarefa
fácil, mas em algumas localidades do Brasil isso
é possível. Agora, muito se fala em ganho individual por dia, ou algo parecido, e isso o pecu-

arista tem muita facilidade em tratar. Por
outro lado, quando se trata de taxa de lotação, esta mesma facilidade não acontece
pela simples falta de conhecimento real do
que se tem na fazenda, ou de como se pode
medir estes valores e, portanto, qual a real
situação da propriedade. “É muito fácil se
falar de ganho individual, mas é muito difícil de se falar de taxa de lotação!”
Quando olhamos para o lado direito
da equação, algumas características estão
embutidas na avaliação, como por exemplo,
mérito genético do animal, ou valor de mercado que se consegue por aquele indivíduo.
Este multiplicador é o menor da conta, uma
vez que as magnitudes de variação destes
índices são relativamente baixas. Pelo lado
esquerdo da equação, as características
embutidas são inúmeras, muito correlacionadas entre si, e de maior magnitude. Vejamos um exemplo Prático: se a fazenda A
tem 800 gramas de ganho por animal dia,
e a fazenda B com 1,0kg de ganho/ animal
dia, estes 20% a menos de ganho podem
parecer muito ou não.
Mesmo ganhando mais por animal ao
dia, a fazenda “A” tem uma produtividade
menor do que a “B”. Esse cuidado que temos que ter ao analisar os dados de produção. Se as taxas de lotação forem muito
diferentes, o produto deste binômio certamente determinará maior produtividade
para o lado das maiores taxas de lotação.
Assim, sempre que estivermos explorando
pasto baseado em menores taxas de lotação, a exploração do mérito genético do
animal passa a ser interessante, bem como
o valor individual de venda. Vale ressaltar
que produtores tem pouca interferência nos
preços de venda, já que estes são determinados pelo mercado. Por outro lado, sempre que estivermos trabalhando com elevadas taxas de lotação, a exploração passa a
ser fundamentada no mérito genético da
planta forrageira, e a partir deste ponto,
muitas ações podem determinar incremento de produtividade.
Mas independente da forma que o resultado é gerado, em ambas situações a
expressão de desempenho (fenótipo) é a
interação entre o genótipo e o ambiente.
Ou seja, mesmo que o cálculo seja maior
ou menor, independente da origem da conta,
o resultado virá da composição de ambos
fatores; tanto animal quanto planta. Assim,
fica claro que temos que buscar o melhor
indivíduo para colher a melhor forragem.
Aprenda então com os animais que você
tem na sua fazenda. Explore ao máximo o
potencial da planta forrageira que já existe
na sua fazenda; e construa a sua evolução
juntamente com os seus animais, com os
seus pastos, e com o seu ambiente. Quando
tudo for aumentando, eleve o seu negócio
ao próximo nível. Não pule etapas e seja
altamente produtivo.
M.Sc. Animal e pastagens – Esalq/USP
Diretor de Marketing da Angus
www.felipemoura.me
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Brasileiros se destacam em Palermo

E

logios do jurado e alegria
dos vencedores, que tiveram caráter realmente
internacional nesta edição de
número 130 da exposição de
Palermo, Argentina. Afinal, o
grande campeão, o touro Don
Emílio, de 20 meses de idade e
875 quilos, da criação da consagrada genética Três Marias,
foi à pista levado pelos expositores Horácio Gutiérrez, proprietário da Três Marias, aliado aos brasileiros Oreste Melo
Junior (Cabanha Floripana,
SC) e Carlos Gregory (Cabanha Las Lombas, RS). O Angus
foi destaque entre os dias 25 e
30 de Julho, nas consagradas
instalações da Rural, na periferia de Buenos Aires.
O jurado norte-americano
Jeff Dameron, de Illinois, fez

rasgados elogios à qualidade
dos animais presentes a esta
edição de Palermo. Na quintafeira, dia 27 de Julho, já havia
dito que na fila final das fêmeas estava o melhor conjunto
de vacas que viu na vida, confirmando esta impressão na
sexta-feira, 28/07, ao dar o veredito de grande campeão. Em
resposta, recebeu uma grande
ovação da pista lotada com
mais de uma hora de antecedência aos julgamentos finais.
Afinal, esta é a tradição da
tradicional pista de Palermo,
uma das mais antigas do mundo rural mundial. Dameron
surpreendeu-se com a paixão
com que os criadores latinoamericanos trabalham o campo: “Viajei 5.600 milhas para
constatar o impressionante en-

box 202, Volcán Zelda 5433
(SAV Brilliance 8077), da Cabanha Los Lazos.

tusiasmo dos criadores”, destacou durante sua fala final.
Sob o olhar atento de mais
de 7 mil pessoas, que lotaram
as arquibancadas de La Rural, Jeff Dameron destacou
como Grande Campeão o box
142, Campeão Dois Anos Menor, Tres Marías Don Emilio
(Erre TE 383 Cóndor Euro),
criado por Horacio Gutiérrez,
Cabanha Três Marias, com
os expositores já citados. Em
sua segunda participação (in-

tegrou a fila de terneiros em
2016) o touro Don Emílio é
um animal jovem, diferenciado
e equilibrado, que poderá voltar a julgamento em Palermo
em 2018 para concorrer a um
novo título, podendo tornar-se
bi-Grande Campeão.
O animal Reservado de
Grande Campeão foi box 215,
Lucq 254 Pesificado (filho de
Erre TE 383 Cóndor Euro) de
Lucas Lagrange y Ciale S.A. O
Terceiro Melhor Macho foi o

Fêmeas excepcionais
A grande campeã fêmea
box 436, campeã vaquilhona
intermediária, uma filha de
Erre TE 383 Condor Euro, foi
exposta por La Hacienda de
Alejandro Spinella, Claudia
Pervan y Edelin Agropecuária
S.A. Já a Reservada de Grande
Campeã, box 504, campeã vaquilhona maior, irmã por parte
de pai da grande campeã, foi
apresentada por Horacio Gutiérrrez e Arando S.A. Por último, a Terceira Melhor Fêmea,
box 340, filha de Don Aparicio Serrucho 57 Maxi, foi um
exemplar apresentado por Mario Eyharabide.

Angus também lidera no Prado
A exemplo da Expointer,
a raça Angus será também a
maior representação de bovinos de corte na 111ª edição
da Exposição Internacional
do Prado, que será organizada pela Sociedade de Criadores de Aberdeen Angus e pela
Associação Rural do Uruguai
entre os dias 6 e 17 de setem-

bro, em Montevidéu.
Dos 1.589 animais inscritos considerando todas as raças e espécies (803 bovinos),
a Angus terá 298 (146 machos e 152 fêmeas), uma representação que além de ser a
maior do gado de corte na feira, também indica crescimento comparada ao ano passado.

O jurado de Angus deste
ano será o criador uruguaio
Rodrigo Fernández Abella. E
os julgamentos da raça serão
realizados dia 13 de setembro (quarta-feira) – classificação de fêmeas, e dia 14
(quinta-feira) – julgamentos
de machos. Mais informações
em www.angusuruguay.com

Foto: Jornal El País
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Churrasco de Norte a Sul
Pois é. Fazer churrasco está mesmo virando moda no Brasil. Vários eventos estão sendo promovidos
e o destaque em todos é sempre a carne de qualidade, onde se destaca a carne Angus certificada.
Pode-se dizer, sem medo de errar, que a carne Angus já é preferência nacional. E a novidade: a
mulherada mostrando que fazer um bom churrasco só tem um segredo: a carne Angus.
Por Nicolau Balaszow

E

strelas internacionais da
arte do assado estiveram
em São Paulo, SP, no dia
5 de agosto, para participar
de mais uma edição da Churrascada, evento gastronômico
que vem chamando a atenção
dos amantes da carne Angus. O
evento contou com nada menos
do que a estrela do movimento
carnívoro internacional, Jess
Pryles, que preparou a Maminha Best Beef Angus, certificada pela Associação Brasileira de
Angus.
Australiana radicada nos Estados Unidos, a jovem é referência de um estilo moderno de preparo de cortes de alta qualidade.
Reproduzindo um de seus grandes sucessos, ela assou a Maminha Defumada Temperada com
Dry Rub Hard Carnivore, prato
criado por ela. Ao seu lado, estiveram outros chefs de renome
da boa mesa, como o argentino
Juan Gaffuri, que veio diretamente de Buenos Aires, Argentina, para preparar um Assado de
Tiras Best Beef Angus.
Ainda no espaço reservado
à carne Angus na Churrascada,
mereceram destaque o trabalho
dos churrasqueiros brasileiros
Tati Bassi, herdeira do talento do lendário Marcos Bassi
e talento revelação da cultura

Tati Bassi na Churrascada em São Paulo

Costelada em Foz do iguaçu (foto maior), Australiana Jess Pryles, acima à direita, convidada
especial de uma churrascada em São Paulo

ça Angus Premium, produzida
pela CooperAliança, parceira do
Programa Carne Angus no Paraná. A Costelada aconteceu no dia
26 de julho, no espaço Gil Buffet.
“Foi a oportunidade de promover a integração de todos”,
afirmou o gerente nacional do
Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, que
na ocasião palestrou sobre o
programa. “Acreditamos que
o churrasco aproxima pessoas,
valoriza os relacionamentos e
a família. E um churrasco com
carne Angus é uma experiência
inesquecível”, avaliou o gerente.
Já para o professor do Departamento de Zootecnia da
Costelada no Paraná
A melhor costela do mercado Universidade Federal do Parafoi apreciada durante a Costela- ná (UFPR), Patrick Schmidt, a
da, evento patrocinado pelo Pro- ocasião oportunizou que os ingrama Carne Angus Certificada tegrantes conversassem em um
e que integrou a 54ª Reunião da ambiente descontraído, que posSociedade Brasileira de Zootec- sibilitou a participação de todos.
nia (SBZ), em Foz do Iguaçu, “Nós somamos as coisas: fazer
PR. Palestrantes, professores e todos conversarem e oferecer
acadêmicos que participaram do um produto de qualidade difeevento se deliciaram com a expe- renciada”. Segundo Schmidt, o
riência de consumo de nada me- público foi composto por formanos de 250 quilos de carne Alian- dores de opinião e futuros proChurrasqueira da cidade de São
Paulo, além de Tatá Vida Real e
sua equipe. Tati Bassi brindou os
presentes com a Fraldinha, da
marca Best Beef Angus, corte
introduzido no Brasil por seu
pai, há mais de duas décadas.
Tatá comandou o PIT (locomotiva de defumação) ofereceu o
Brisket Minerva Prime Angus.
A Churrascada é o maior
evento nacional voltado ao culto da carne. Para esta edição, o
Programa Carne Angus Certificada preparou estoque de 800
quilos para atender aos mais de
2.500 participantes.

fissionais que identificam o que é
uma carne de qualidade.
Mr. Moo Churrasco
Cerca de cinco toneladas de
carne Angus fizeram parte do
cardápio do 4º Mr. Moo Churrasco, festival gastronômico que
acontecido no dia 8 de julho,
em São José dos Campos, SP. O
evento contou com a presença do
grupo de chefs Assadores, composto por profissionais de todo o
País, que comandaram 16 estações de churrasco assinadas pelo

Mr. Moo

frigorífico VPJ Alimentos, parceiro do Programa Carne Angus
Certificada. Segundo o sócio
proprietário da Mr. Moo Boutique de Carnes, Bruno Alvarenga,
que promoveu o festival, o diferencial foi a qualidade das carnes oferecidas, de cortes 100%
premium da VPJ. “São os melhores produtos do mercado”,
afirma ele. Alvarenga destaca,
ainda, a linha especial da VPJ, a
Black Angus, que conta com níveis de marmoreio e acabamento de excelência. “Tivemos carne
Angus à vontade”, comemorou.
Outras 14 estações de bebidas, acompanhamentos e
sobremesas também ficaram
disponíveis para apreciação
dos participantes. O festival
ocorreu a partir das 13h, nas
dependências da Universidade
do Vale do Paraíba (Univap),
no campus Urbanova. A programação incluiu ainda show
da dupla sertaneja Fernando
e Sorocaba. Contabilizou-se
mais de 3,5 mil participantes

>>>
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em um espaço de 20 mil metros quadrados.
Festival Tatanka
O público fluminense que
participou do Tatanka West N’
Wild – BBQ Music Festival, realizado no dia 3 de junho, em
Campo dos Goytacazes, RJ, se
encantou com a suculência da
carne Angus certificada. O presidente do Núcleo de Criadores
de Angus do Rio de Janeiro,
Hudson Jaber, relata estar recebendo, desde o festival, pedidos
de propriedades para se filiar ao
Núcleo. “Quando mostro o trabalho da Associação com a cria,
a recria ou a engorda, os produtores se interessam no ato. Este
trabalho de formiguinha aqui no
Estado carioca já está começando a repercutir forte”, conta o
criador de Angus.
O evento foi promovido pela
Cervejaria Tatanka e contou com
o apoio da Associação Brasileira de Angus, por meio do Núcleo
local. Mais de duas mil pessoas
que estiveram presentes no festival e puderam aproveitar as
duas paixões nacionais, o churrasco e a cerveja, até a meia noite. Na ocasião, foram ofertados
carne Angus em três diferentes
cortes: short ribs, chorizo e costela no fogo de chão. O curador
responsável pela organização da
parte gastronômica do evento
foi o chef consultor João Delpupo. Ele, que já participou dos
mais diversos tipos de eventos,
afirmou que o festival superou
as suas expectativas. “Foi um
evento de alto nível, com crianças, segurança, tranquilidade. O
clima foi sensacional”.
Inspirado nos festivais de
barbecue, nos Estados Unidos,
a primeira edição do Tatanka
West N’ Wild – BBQ Music Festival foi realizado na área verde
da Usina do Queimado. A trilha
sonora do evento ficou por conta de bandas locais, que tocaram músicas country, folk, rock,
blues e bluegrass.
A Angus, também através do

Núcleo de Criadores de Angus
do Rio de Janeiro, apoiou no dia
3 de junho a primeira edição do
Tatanka West N Wild BBQ Festival. O evento promovido pela
Cervejaria Tatanka foi baseado
nos festivais de barbacue (churrasco) sensação nos Estados
Unidos, que unem o churrasco e
a cerveja. O encontro aconteceu
no Campo dos Goytacazes, RJ,
com a participação de cerca de
mil pessoas que tiveram oportunidade de se deliciar com os cortes
de Angus preparados de maneira
artesanal pelo chef João Dalpupo.
Foram servidos cortes de Short
Ribs, Chorizo e costela no fogo de
chão. O presidente do núcleo, Hudson Jaber, explicou que o evento
é um fator importante para estimular os produtores da região a
trabalharem com reprodutores
registrados e com o registro dos
animais meio sangue Angus.

Curso de churrasco para mulheres em Dom Pedrito

de degustar pratos feitos com
cortes especiais, acompanhados
de boa música e cervejas. Foram
no total 24 chefs empenhados
em preparar receitas na brasa,
na busca pelo assado campeiro.
A Angus, através do Programa
Carne Angus Certificada, apoiou
o evento.
O sabor dos produtos Angus
chamou a atenção nas bancadas de chefs conhecidos em
todo o País, como Santi Roig
(Picanha Angus Friboi), Jeferson Finger (Costela Best Beef),
Ligia Karazawa (Entrecot Minerva Prime Angus) e Cesar
Vicenzi (Fraldinha Frigol), em
uma parceria com os frigoríficos parceiros do Programa
Carne Angus JBS, Silva, Frigol
e Minerva Foods. “O evento é
muito bom, une pessoas que
curtem um bom churrasco, desde o gaúcho até o pessoal de
Churrascada em Ribeirão
Goiânia”, afirmou Vicenzi, que
Mais de uma tonelada de participa desde a segunda edicortes de carne Angus certifi- ção da Churrascada.
cada serviram para o preparo
Conforme Rogério De Betti,
da Churrascada, evento gastro- sócio fundador da Churrascada,
nômico que foi realizado no dia a iniciativa prioriza a escolha
27 de maio, em Ribeirão Preto, de carne de animais de alta
SP. A atividade aconteceu na Fa- qualidade dos mais sérios prozenda Vassoural, onde o público dutores brasileiros. Além disso,
participante teve a oportunidade segundo ele, a seleção dos chefs
Foto: Sabrina Gabana/Angus

Clarice Chwartzmann, no Bocal de Ouro em Esteio, RS

envolvidos segue o bom trabalho
desenvolvido no país. “Os chefs
são pessoas admiradas, todos
profissionais de gastronomia,
indo do amador ao especialista”, comentou.

curso foi mostrar as participantes
a facilidade do preparo do churrasco, sem precisar ir para a cozinha. Segundo ela, “usando apenas
disco e grelha, tudo pode sair da
brasa”. Nas atividades Beth foi
auxiliada por Carolina Barretto,
outra integrante do grupo, que
ajudou no preparo dos pratos.
Com muita maestria as duas Braseiras mostraram a praticidade
de manusear um churrasco campeiro, utilizando costela, entrecot,
picanha e maminha Angus na
brasa, acompanhado de uma seleta de legumes, além de carnes de
cordeiro e de linguiças.
Beth destacou que as mulheres podem e devem ocupar a
posição de assadoras, reunir os
amigos e apreciar as delícias de
uma boa carne sem precisar ir a
uma churrascaria. Ela ensina todos os passos para a preparação
do churrasco, como a quantidade adequada da carne, os melhores cortes, o tempo de preparo
e os acompanhamentos. Tem especialização como Maestra Assadora pelo Instituto de Promoção da Carne Bovina Argentina
(IPCVA), e realizou estágios no
Uruguai e na Inglaterra. O evento que foi promovido pela Angus,
por meio do Programa Carne
Angus, contou com o apoio da
Vinícola Guatambu Estância do
Vinho, de Dom Pedrito.

Churrasqueira II
O sucesso do evento A Churrasqueira e o sabor da carne Angus motivaram uma segunda edição do encontro. Uma nova aula
de churrasco foi realizada no
dia 20 de maio, no Restaurante
Santo Antônio, no Espaço Cavalo Crioulo no Parque de Esteio,
RS. A iniciativa também contou com o apoio do Programa
Carne Angus Certificada. “Foi
uma possibilidade de mostrar
que uma comida bem preparada pode ser feita somente com a
brasa”, reafirmou a chef Clarice
Chwartzmann, idealizadora do
projeto. “As pessoas apreciaram
a comida, ao mesmo tempo em
que recebiam as dicas. A interaAs Braseiras II
ção com o público foi incrível”,
Seguindo o sucesso em Dom
comemorou.
Pedrito, no dia 10 de maio as
Braseiras deram outro show de
As Braseiras
sabor com a carne Angus, desta
Comprovando que o churrasco vez em Porto Alegre. Foi no loestá ampliando sua notoriedade cal Vermelho Burgers & Steaks,
e mais pessoas estão querendo no Shopping Viva Open Mall.
aprender como assar uma boa Com a casa lotada por mais de
carne, no dia 8 de maio no parque cem convidados, as chefs Clarice
do Sindicato Rural de Dom Pe- Chwartzmann e Paula Labaki
drito, RS, mais de 20 mulheres se apresentaram uma sequência
reuniram à noite em volta do fogo de pratos tendo a carne Angus
para outro curso de churrasco como ingrediente principal.
voltado especificamente ao públiA noite de sabores começou
co feminino. Foi a noite da carne com um couvert de boas-vindas
Angus Certificada e vinho Angus com o espumante Angus Extra
Guatambu. O evento da mulhera- Brut Guatambu como bebida e
da da brasa foi coordenado pela creme de abóbora e beterraba
veterinária Beth Schreinner, do acompanhado de crocante de
movimento As Braseiras e pro- charque, para aguçar o apetite.
prietária do Meat Shop.
Na sequência um tartate de tuEm clima descontraído, com bérculos com pétalas de cebola
muita troca de experiência e no carvão para então culminar
aprendizado entre as participan- com o prato principal da noite,
tes, o evento durou cinco horas. Rib Aye Angus, com molho de
>>>
Beth destacou que a intenção do
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raiz forte e cogumelos selvagens
salteados na brasa. O acompanhamento foi com o vinho Angus
Tannat, da Guatambu. Segundo
o gerente do Programa Carne
Angus, Fábio Medeiros, projetos
como esse são essenciais para
demonstrar todas as potencialidades nos cortes Angus, um
trabalho que começa na fazenda
com a escolha da melhor genética e acabamento primoroso.
As especialistas no assado
na brasa integram um projeto
nacional que se caracteriza pelo
empoderamento de mulheres à
frente da churrasqueira. “Estamos mostrando a esse mercado
que é extremamente masculino
que temos domínio da Brasa”,
salientou Paula Labaki. Já a
porta-voz das Braseiras, Carolina Barretto, destaca que o
grupo surgiu do interesse de unir
mulheres que, assim como ela,
tinham alguma relação com o
setor e se sentiam desafiadas
pelo amor ao assado. “A carne Angus Certificada é um dos
projetos mais antigos do país e
com o maior volume de animais
abatidos”, pontuou, justificando
a escolha pela Carne Angus na
grelha das Braseiras. O evento foi focado na experiência do
fogo e da terra. Na ocasião, foi
reforçada a potência e o simbolismo desses dois elementos,
destacaram as coordenadoras.
Festival Cerveja
e Churrasco
Na sequência da gastronomia tendo o churrasco com car-

Beth Schreiner, Caroline Barbosa, Carolina Barretto,Tatiana Bassi, Paula Labaki,
Clarice Chwartzmann, Sandra Carvalho, Ligia Karazawa e Aline Marinho

ne Angus certificada como prato
principal, a cidade de Piracicaba
também sediou nos dias 8 e 9 de
abril o Primeiro Festival Cerveja e Churrasco. Nada menos do
que cinco mil pessoas participaram do evento e se regalaram
com 2,3 mil toneladas de carne
Angus num evento acompanhado por cerveja de 11 cervejarias
artesanais e boa música. Luciene
Guidotti, idealizadora do festival
declarou “é inegável que o festival agradou todos os gostos”,
destacando a satisfação que todos sentiram ao provar a carne
com qualidade reconhecida.
Além da satisfação gastronômica, o festival também teve um
cunho social e filantrópico. O valor arrecadado com a venda das
duas mil canecas no evento foi
revertido para o Centro de Reabilitação Piracicaba. Já a receita
obtida com o estacionamento reverteu ao Lar dos Velhinhos.
O evento que também contou com o apoio da Associação Brasileira de Angus e da
VPJ e prevê uma nova edição
no mês de setembro. A música
do festival ficou por conta da
banda Rio Grande, do duo instrumental Lucky Lupe e do DJ
Rodrigo Eno.

Festival Cerveja e Churrasco em Piracicaba, SP

Angus@newS

CARNE

Picanha no Bocal
Paralelamente ao que acontecia em Piracicaba, no Rio
Grande do Sul o velho e conhecido ritual do churrasco se fazia
presente, para celebrar um dos
maiores eventos da cultura tradicionalista gaúcha. Foi durante
a primeira etapa do certame Bocal de Ouro, no dia 08 de abril, no
parque de Esteio. A competição
que seleciona os melhores exemplares da raça Crioula, serviu de
palco para um curso de churrasco. Chamado de A Churrasqueira, o encontro reuniu cerca de
cem convidados para saborear
e participar de uma oficina do
churrasco. Cortes de picanha,
filé de costela e matambre de
carnes Angus Certificada foram
a matéria prima com a qual a
chef Clarice Chwartzmann trabalhou e apresentou dicas de
preparação dos pratos, além de
sanar dúvidas dos participantes.
“Eu, como assadora, dou
preferência para as raças britânicas, por isto fiquei muito
à vontade com a carne Angus,
pelo seu marmoreio, suculência
e maciez”, destacou Clarice,
concluindo que “entregar uma
carne bem feita é o mínimo que
podemos fazer para colaborar

Braseiras em Porto Alegre, RS

da carne Angus certificada e
também sobre os critérios de
qualidade estabelecidos pelo
programa. “Como a maioria
está distante da indústria, esta
conversa foi muito importante
porque os participantes puderam comprovar que a carne
Angus é única em sabor e satisfação. Mostramos aos consumidores a seriedade de todas
as etapas de nosso trabalho e a
importância representada pelo
selo de certificação da carne
Angus”, explicou o técnico.
Como um bom churrasco
começa com bons cortes, o orPiracicaba
Outro evento festejando o ganizador do Experience Day e
churrasco, aconteceu em Pira- membro dos Assadores, Fábio
cicaba, SP, em 18 de março o de Pádua, explicou que o curExperience Day, realizado pelo so visou ensinar aos interessagrupo Assadores, conhecido dos o respeito entre o homem,
por trabalhar com as melhores o fogo e o animal. “Devemos
carnes do mercado, principal- cuidar muito como produzimos
mente cortes da raça Angus. A o churrasco, principalmente por
churrascada proporcionou aos ser o primeiro prato da evoluparticipantes a oportunidade ção humana”, afirmou. “O bom
de conhecer todo o processo de churrasco começa com a escocertificação da carne Angus, lha de boas carnes e bons coratravés dos esclarecimentos tes”, lembrou Pádua. No curso,
do coordenador regional do os participantes aprenderam a
Programa Carne Angus Cer- pilotar parrillas, fogo de chão
tificada, Lucas Rosa. Em sua e churrasco no varal, “inferpalestra durante o evento, ele ninhos” (dois níveis de fogo
tirou dúvidas sobre a produção com um espaço para cocção
ao meio) e “rescaldo” (soterrar
os alimentos sob brasas e cinzas). Todos os cortes de carnes
bovinas utilizados foram Carne
Angus Certificada, da linha Angus Prime, da VPJ Alimentos. O
Experience Day contou com o
apoio do Programa Carne Angus Certificada. O Programa
Carne Angus apoia ações que
visam levar informação ao consumidor, aproximando-se do seu
público final. O evento foi guarnecido por chope artesanal.
Experience Day teve carne da linha VPJ Alimentos
com todo o trabalho que a cadeia produtiva teve na produção
desta carne”. A chef faz parte
do movimento As Braseiras, um
projeto formado por mulheres,
profissionais de diversas áreas do segmento da carne, que
buscam fortalecer e ampliar o
espaço feminino no mercado,
promover a cultura da carne
e da comida na brasa, além de
inspirar outras mulheres a se
descobrirem neste ambiente. O
encontro foi uma parceria da
Angus, ABCCC e Canal Rural.
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Como produzir carcaças melhores

O

restaurante do Sindicato
Rural de Tapes, RS, foi cenário no dia 6 de julho de
mais um Workshop Carne Angus.
Mais de uma centena de convidados, entre produtores de Tapes
e região, autoridades e imprensa
prestigiaram o evento, organizado em conjunto pelo Programa
Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira de Angus, e
Núcleo Centro Litorâneo de Criadores de Angus. Entre os presentes, o prefeito e vice-prefeito do
município, Silvio Rafaeli e Sérgio
Marocco, respectivamente.
Palestras e entrecot
No encontro, concluído com
um assado de entrecot Angus
certificado, foram desenvolvidas
duas palestras. O gerente nacional do Programa Carne Angus,
Fábio Medeiros, apresentou uma
visão geral do Programa e do posicionamento da raça no mercado
de carnes gourmet. Ele enfatizou
as vantagens para os criadores
que passarem a preparar e abater seus animais num dos vários

Fotos: Andreia Solka/Divulgação

Irajá Cibils,
selecionador
de Angus e
presidente do
Núcleo Centro
Litorâneo
Equipe Angus e dirigentes do Sindicato Rural de Tapes

frigoríficos parceiros do Programa Carne Angus, com destaque
às premiações e bonificações.
Medeiros lembrou que a região de Tapes tem características distintas, como a integração
lavoura-pecuária. “A discussão
foi muito rica”, disse o técnico,
lembrando a possibilidade de valorização que a inclusão da raça
e o desenvolvimento do Programa podem oferecer à localidade,
que investe forte na produção
arrozeira.
Já o gerente de Fomento da

Angus, veterinário Mateus Pivato, centrou sua fala nos programas da entidade, como o
Terneiro Angus Certificado, que
é a porta de entrada para o programa Carne Angus, e também
nos aspectos genéticos capazes
de proporcionar um produto final de excelência.
Neste item, o destaque foi
para o touro Angus registrado e
mais, para o uso de reprodutores dupla marca. O número expressivo de produtores presentes
chamou a atenção de Pivato, que

ao final destacou: “procuramos
ser diretos com as mensagens, e
falamos sobre o que acreditamos.
Todos estavam atentos, buscando
mais conhecimento sobre a raça
que criam”.
Saída da crise
Para o presidente do Núcleo
Centro Litorâneo de Criadores
de Angus, Irajá Cibils (leia-se
Cabanha Refúgio, em Tapes),
levar o Angus e os detalhes do
Programa Carne Angus aos mais
distintos mercados e familiarizá-

lo com potenciais criadores é
uma das virtudes de encontros
como este. “Até chegar a entregar animais para abate que atendam as exigências do Programa
Carne Angus, é óbvio que existem
custos, mas a gente sabe que os
ganhos superam em muito o que
o produtor recebe normalmente
por seu gado no mercado. Assim,
esse encontro teve como principal meta alertar o produtor que
ele pode padronizar e melhorar o
acabamento de seu gado e, consequentemente, ganhar mais por
isto”.
Irajá, que por muitos anos
atuou como inspetor técnico da
Angus naquela região, criando
e acompanhando muitos rebanhos que hoje se destacam, enfatizou que iniciativas como esse
workshop oportunizam a saída
da crise econômica por que passa o País. “Temos de criar esses
momentos para ter novas ideias
e sempre melhorar a nossa situação. É bom para o Angus, para
o núcleo e pra toda a pecuária”,
sentenciou o líder.

Mineiros de olho no meio sangue Abate no Rio de Janeiro
Localizada na micro região do Alto Rio Grande, entre
a Serra da Mantiqueira e os
Campos das Vertentes de Minas
Gerias, o município de Santana
do Garambéu, MG, sediou uma
das mais importantes feiras de
produtores de leite do estado
mineiro, no último mês de junho.
Na oportunidade, o técnico da
Associação Brasileira de Angus,
Ricardo Teixeira Paletta, esteve
no local onde uma tropa de animais da raça Angus ficou exposta para que o público presente
ao evento pudesse conhecer melhor a raça.
Conforme o técnico, diversos
produtores rurais, naturalmente curiosos com a presença dos
animais em uma feira dedicada
exclusivamente ao gado leiteiro,
puderam examinar os exemplares e conhecer suas qualidades
em termos de características de
produção de carne.
“O pessoal vinha chegando
para conhecer a novidade e pude
responder a muitos questionamentos sobre as qualidades da
raça Angus que, pelo que tudo
indica, já é bastante conhecida
no centro do Brasil”, explicou.

Fotos: Divulgação

O interesse, no entendimento de
Paletta, aconteceu também devido à crise que o setor leiteiro de
Minas Gerais vem atravessando.
“O produtor desta região está
fortemente interessado em agregar valor às suas propriedades
com o incremento do gado de

Ricardo Teixeira Paletta

corte. E para tanto, a corrida se
dará na inseminação com Angus
das fêmeas Nelore em busca do
meio sangue Angus”, revela.
Além de receber material impresso, os visitantes foram tantos e o interesse foi tão marcante que uma próxima reunião será
agendada na região para que as
informações sejam complementadas. Na palavra do técnico,
“vamos organizar para breve,
ainda possivelmente no mês de
setembro, um encontro entre os
representantes da Angus e os
ruralistas da região e oferecer
dados concretos das vantagens
na produção do meio sangue Angus”, completou Paletta.

Frequentadores da 58ª Exposição Agropecuária do Norte
Fluminense (Expoagro), tiveram
a oportunidade de experimentar a
Carne Angus Certificada oriunda
do abate experimental de animais
de criadores do Rio de Janeiro.
Durante o evento, entre 6 a 16 de
julho, em Campos dos Goytacazes,
RJ, 2,2 toneladas de carne Angus foram oferecidas ao público.
Segundo o presidente do Núcleo
Angus Tropical, o selecionador de
Angus Hudson Jaber, foram selecionadas 15 novilhas de propriedades que integram o Núcleo, que
hoje reúne produtores fluminenses
e capixabas.
O abate foi acompanhado pelo
coordenador do Programa Carne
Angus Lucas Rosa, que destacou
o interesse do núcleo em assimilar os processos e a qualidade dos
animais apresentados. “As novilhas abatidas apresentaram peso
médio de 17 arrobas, cobertura de
gordura uniforme e todas estavam
dentro do padrão racial aceito pelo
programa”, disse o técnico, informando que foram produzidos cortes de dianteiro, traseiro e de costela, além de cortes que podem ser
utilizados para a culinária diária.

“Isso mostra que quando o animal
é de qualidade, você tem todos os
cortes com potencial para serem
utilizados”, observou.
O presidente do Núcleo, acredita que esta foi uma grande
oportunidade para a região. “Conseguimos unir os produtores e extrair suas melhores novilhas de
cruzamento industrial e garantir
preço diferenciado acima da média local”, comemorou Hudson,
ressaltando que o preparo dos
cortes ficou a cargo do chef João
Delpuppo.
A programação contou com
palestras de inspetores técnicos da
Angus e inclusive com um estande
da raça, onde os criadores puderam esclarecer dúvidas. O técnico
Márcio Padão, da Alta Genetics,
falou sobre melhoramento genético e cruzamentos. E o experiente técnico da Angus Tito Rubens
Mondadori abordou as potencialidades da cruza Angus na região.
“Tivemos palestrantes com grande
conhecimento da cadeia da carne,
desde a genética, passando pelo
manejo e nutrição até à mesa do
consumidor”, destacou Hudson
Jaber, que espera estimular novos
criadores na região do núcleo.
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Touro provado melhora
índices reprodutivos?
parto? A resposta parece
óbvia, mas em muitos casos
o parto não é um evento fácil nas condições de campo.
Buscamos um parto sem
complicações ocorrendo um
puerpério fisiologicamente correto, especialmente
Por Marcelo
nas novilhas, para que as
Maronna Dias
mesmas possam parir sem
distocias e riscos de retenções de placenta, prolapcredita-se que a pro- sos, infecções uterinas que
dutividade no gado certamente
comprometede corte dependa da rão o sucesso reprodutivo
eficiência reprodutiva nos na temporada. Se tivermos
rebanhos. Cada vez mais, uma novilha parindo a camsubmetemos os animais a po (Figura 1), sem auxílios
práticas de manejo e bio- obstétricos, certamente tetecnologias da reprodução remos um primípara com
na busca de melhores ín- mais condições de empredices reprodutivos. Neste nhar na temporada. Talvez,
sentido, impõe-se uma per- seja mais importante intergunta: quando começa a re- ferir tecnicamente para miprodução no gado de corte? nimizar perdas e programar
A resposta parece fá- um parto adequado, do que
cil, no entanto, depende de tentar remediar este erro
que ponto de vista olhamos com atitudes futuras conpara a reprodução. Pode siderando o período curto
começar na inseminação, que uma vaca tem para pana monta ou no momento rir e emprenhar dentro da
da concepção, porém a es- estação de monta.
colha do sêmen ou o touro
Para que isto ocorra, o
colocado na monta pode primeiro passo é escolher
interferir? Creio que sim. um touro que nos indique
Considerando que a repro- uma alta facilidade direta
dução comece no momento no parto e baixo peso ao
do parto, e pensarmos que nascer do terneiro. Lemuma fêmea bovina tem ao brar que um descuido nesta
redor de 85 dias para em- escolha pode acarretar em
prenhar e repetir uma cria conceptos de alto peso e tapor ano, como deve ser este manho acarretando compli-

A

cações severas.
Para minimizar estes
problemas e auxiliar nos
eventos de um parto fácil, aconselhamos que os
produtores utilizem touros provados com progênie
comprovada onde as DEP´s
relacionadas ao parto sejam
estudadas para seu emprego no acasalamento de novilhas. Para isto, utilizamos
touros com alta confiabilidade (acurácia) reduzindo
muito a chance de cometermos erros na indicação dos
mesmos. Na tabela 1, destacamos o touro Angus SAV
Bismarck 5682 que além de
alta acurácia tem alta facilidade direta de parto e baixo
peso ao nascer sendo indicado para novilhas. Cabe aos
técnicos e produtores estudar nas réguas de DEP´s
aquelas características que
julgam importantes para
agregar nos seus rebanhos
comerciais ou provedores de
genética.
Sempre que olharmos
para determinada característica na régua de DEP´s,
devemos conhecer a média
da raça para este quesito.
No caso de facilidade direta
de partos (FPD), a média
da raça Angus é +6 mostrando que Bismarck tem
o dobro com +12 e no peso
ao nascer (PN) apresenta
-0,1 enquanto a raça está

Novilha parida a campo nativo

em +1,1. Como referência
podemos ver que está entre os 15 e 25% dos touros
superiores nestas DEP´s.
Sempre temos que estar
atentos para as mudanças
de DEP´s e alterações nas
bases para têrmos números
atualizados.
Citei SAV Bismarck considerando sua progênie de
parto fácil que auxiliam diretamente na parição, e por
isso, na sua indicação para
novilhas. Acredito que devido a importância que o parto desencadeia no processo
reprodutivo, a escolha de
animais provados crie segurança no estabelecimento
de um evento mais fisiológico auxiliando no sucesso
reprodutivo.
Não esqueçam, tampouco, de exigir, do seu forne-

Tabela de DEP´s da American Angus Association do touro SAV Bismarck 5682

American Angus Association - 01/2017

cedor de touros de campo,
orientação sobre quais touros são recomendados para
novilhas, bem como quaisquer características que o
vocês estejam buscando.
Selecionadores de genética
devem ter, em seus portfólios, reprodutores de genética de fácil parto, para
atender a necessidade de
monta em novilhas. Se, por
um lado, o criador comercial não precisa ser um especialista em genética, por
outro, ele deve ter alguém
de confiança para orientálo nas decisões. Desta forma, o criador terá uma
gama de ferramentas para
ajudá-lo a melhorar sua
produtividade desde antes
da concepção do produto.
Cabe ressaltar que os
touros com progênie comprovada evidenciam o desempenho de seus filhos
em várias características e
geram futuros touros para
serem utilizados na monta.
Estudem as provas, examinem os sumários e catálogos e façam as melhores escolhas para seus rebanhos
utilizando touros provados
em suas inseminações.
Médico veterinário – Supervisor
da CRI Genética Brasil no RS/SC.
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Uma experiência
Por Rogério Betti

incrível
Foto: Divulgação

Há muito tempo o Brasil figura entre os maiores
produtores, exportadores e consumidores de
carnes bovinas no mundo, carne sempre foi
commodity, tratada apenas como fonte de
proteína em nossa alimentação, porém as coisas
estão mudando, e rápido.

S

ou a quarta geração de
açougueiros da minha família, que atuou no ramo de
carnes aqui no Brasil desde 1920
começando com meu bisavô, depois meu avô, pais e tios, ou seja,
praticamente nasci dentro de um
açougue e desde criança “trabalhava” e fazia de tudo lá, queria
ser açougueiro. Sempre trabalhamos com carnes e atendimento de
qualidade, esses eram os diferenciais das Carnes Flórida, rede que
chegou a ter 38 “casas de carnes”
aqui em São Paulo e encerrou as
atividades no final dos anos 90,
período que entrei na faculdade
e fui trabalhar no mercado financeiro, “muito mais interessante”
para um jovem universitário! Me
lembro bem que naquela época a
diferença entre carne boa e ruim
era a tal carne de primeira (traseiro) e carne de segunda (dianteiro), bem como carne de boi e
carne de vaca. Então como trabalhávamos com carnes de qualidade, era basicamente traseiro de
boi, bem limpo e porcionado em
pacotinhos para congelar, os anos
80 e 90 foram de muita inflação
então a ordem era estocar o máximo em casa, encher os freezers!
Assim ganhávamos dinheiro estocando as carnes nas câmaras dos
açougues, vendendo e aumentando os preços diariamente.
Nesse período de quinze anos
que fiquei fora do ramo de carnes,
as coisas mudaram, os supermercados “dominaram” os açougues
colocando em suas lindas gôndolas, bandejinhas com carnes extre-

mamente limpas e já porcionadas.
Não era preciso encarar as filas
dos açougues, nem os açougueiros
“espertos”, nem a falta de estacionamento, os supermercados
supriam tudo isso, era só escolher
o pegar o que quisesse, o autoatendimento estava funcionando.
Por outro lado houve uma grande consolidação dos frigoríficos e
foram criados os tais “campeões
nacionais”, poucos e grandes frigoríficos sobreviveram, criaram
marcas de carnes (num segmento
de commodity) fornecendo aos
supermercados carnes desossadas
e já porcionadas, facilitando ainda
mais a gestão por loja, assim restaram poucos açougueiros, praticamente uma profissão em extinção. A missão era fazer com que
o cliente imaginasse que a carne
“vinha do supermercado” e não
de um animal numa fazenda!
Durante muitos anos esse modelo parece ter funcionado bem,
as exportações “bombavam”, a
clientela comprava suas bandejinhas de carnes para o dia-a-dia
e para o “churrascão” de final
de semana, quem podia sempre
comprava a picanha, preferida do
brasileiro. Claro que sempre existem exceções, mas assim funcionou o mercado de carnes nos anos
1990 e 2000. Do outro lado, os
pecuaristas aumentaram as taxas
de lotação e produziam cada vez
mais carnes, o pensamento era
somente mais arrobas por hectare, pensar em qualidade era coisa para sonhadores e idealistas.
Quando se queria carne de qua-

lidade era só importar picanhas
argentinas e uruguaias e tudo se
resolvia. Quem precisava vender
animais ou comprar carnes, quase
que obrigatoriamente tinha que
passar por um desses grandes frigoríficos. O mercado afunilou.
Anos 2000, a virada
Em meados dos anos 2000
teve o boom imobiliário brasileiro e logo surgiu a “varanda
gourmet”, em determinado momento praticamente todos os novos apartamentos lançados nas
grandes e médias cidades tinham
uma varanda com churrasqueira.
As churrascarias espeto corrido
abriam espaço para as Parrillas
Argentinas e começamos a apreciar o Bife Ancho e Chorizo, o tal
contra-file. Nesse período também, aqueles pecuaristas “sonhadores e idealistas” começaram a
“colher” os resultados dos investimentos em busca de animais e
carnes de qualidade, ou seja, as
pesquisas e investimentos em genética, manejo e alimentação começaram a produzir uma carne
macia e saborosa aqui no Brasil.
Há alguns anos atrás vendo
um programa na TV sobre a melhor carne do mundo e fiquei com
vontade de comer essa carne, pesquisei, fui atrás e comecei a fazer
a maturação a seco (dry aged)

em casa somente para amigos e
família. Mas logo entendi que a
melhor carne do mundo estava
relacionada ao “terroir da carne”,
não adiantava pegar qualquer
peça e colocar para maturar, era
preciso comprar uma carne com
origem, de uma boa raça, animais
muito bem tratados e alimentados, etc. Comecei a ir mais fundo
nas pesquisas tanto acadêmicas
como pesquisas práticas, comendo essas carnes. Viajei o Brasil e
fui visitar outros países em busca
do steak perfeito, não bastava ser
bom, tinha que ser incrível!
Em 2014 resolvi compartilhar no Instagram essa busca
pela melhor carne do mundo e
logo uma legião de seguidores começaram a curtir e desejar essas
carnes. Assim como aconteceu
em outras commodities e produtos (café, cacau, cerveja, etc),
entendo que temos o mercado de
Specialty Meats, um mercado de
nicho que normalmente representa até 5% do mercado total,
pessoas que valorizam aquilo que
estão consumindo, buscam qualidade e estão dispostas a pagar
mais por isso. Não é somente a
carne pela carne, uma fonte de
proteína, hoje é cada vez mais comum reunir a família e os amigos,
acender o fogo, ficar ao redor da
churrasqueira comendo, bebendo,

conversando e se divertindo, isso
é felicidade!
Nossa maior motivação
como deBetti Carnes Especiais
é oferecer aos apaixonados por
carnes uma experiência incrível,
a melhor carne da vida! Claro
que não experimentei todas as
carnes do mundo, mas posso te
assegurar que aqui no Brasil
já se produz a melhor carne do
mundo, ou melhor, da vida! Isso
é a ponta do iceberg, representa
muito pouco, uma pequena fração dos mais de 200 milhões de
animais no Brasil, mas é uma
quebra de paradigma muito importante, afinal é só viajar para
o interior do país para encontrar
o que há de melhor em carnes
no mundo! Outro dia um cliente
foi no meu açougue e comprou o
que tinha de melhor, gastou uma
boa grana em carnes e conversando com ele, ouvi: “trabalho
muito na minha profissão, dou
duro a semana, o ano inteiro,
ganho meu dinheiro honestamente e minha maior satisfação
é reunir minha família e amigos
e comer um belo churrasco e nos
divertir muito e como somos
apaixonados por carne, quero
proporcionar para eles o que
tem de melhor!” É isso, bingo!
Essa é a nossa missão, unir o
produtor apaixonado e o consumidor apaixonado, construindo
assim uma relação de confiança
e satisfação. Apesar da situação
confusa e crise que vivemos nos
dias de hoje, principalmente no
ramo de carnes, tenho certeza
que o trabalho de qualidade tem
um enorme potencial, um mercado a ser descoberto e explorado.
Em breve, seremos reconhecidos
com um dos maiores produtores
de carnes bem como uma das
melhores carnes do mundo, estamos com a “faca e a carne” na
mão, só depende de nós!

