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Filha, neta, bisneta de peixe...

A Temporada de Outono ganhou um novo con-
texto em 2018. Com a comercialização de ternei-
ros aquecida graças às constantes vindas de navios 
orientais em busca de animais jovens inteiros, os 
pecuaristas desfrutam de valorização adicional por 
suas cargas em relação a anos anteriores. Uma 
demanda que vem mudando a cara dos leilões de 
terneiros, que estão trabalhando com animais mais 
leves, mas com alta capacidade de ganho de peso.

Apesar do contexto econômico que, mesmo ten-
do sinalizado uma retomada no início do ano, segue 
em crise, o quilo vivo dos terneiros supera em cerca 
de 15% a marca de 2017. No Brasil Central, lotes 
de animais Angus meio sangue estão atingindo a 
marca de R$ 7,00 em negociações para exporta-
ção em pé. No Rio Grande do Sul, o valor médio é 
de R$ 6,50 e vem motivando mudança no manejo 
dos pecuaristas que estão deixando seus animais 
inteiros visando exclusivamente os embarques ao 
Oriente Médio. Cargas essas que vêm sendo bem 
pagas e, exatamente por isso, dando fôlego aos pe-
cuaristas para seguir na atividade em tempos ne-

bulosos por mais que, constantemente, movimentos 
ideológicos tentem frear o livre mercado.

A genética Angus é encarada como um diferen-
cial nessas negociações de gado em pé, uma vez 
que se consolida internacionalmente como uma 
referência de qualidade. Mais do que os inquestio-
náveis atributos da carne de nossos animais, o que 
vemos no crescente interesse pelos terneiros Angus 
é a busca por produtividade. Isso porque temos a 
velocidade de ganho de peso ao nosso lado, uma 
capacidade comprovadamente superior de conver-
são em tempo recorde em relação às demais raças. 
São atributos notórios e que vêm conquistando 
cada vez mais pecuaristas no Brasil. Consciente 
disso, em junho a Associação Brasileira de Angus 
realizou investimento expressivo para enviar todo 
seu corpo técnico para o Brasil Central. Mais de 30 
pessoas integraram a comitiva que foi, in loco, estu-
dar o avanço da produção de animais meio sangue 
no Mato Grosso. A ideia era ouvir as necessidades 
desse crescente mercado e traçar estratégias para 
atender mais e melhor esses novos e potenciais 

clientes.
Sabemos que a Angus é a raça completa e o 

pecuarista brasileiro também já se convenceu disso. 
Em breve, nossos criatórios também terão oferta 
de touros Ultrablack, uma inovação que deve trazer 
ganhos substanciais para o repasse de vacas após 
a IATF no Brasil Central. Nosso desafio é ampliar 
a participação de uso de genética nacional no cru-
zamento industrial, qualificando as informações 
disponíveis sobre nossos reprodutores e divulgando 
os indexadores ofertados via Promebo. Afinal, o 
Brasil dispõe de excelentes cabanhas com décadas 
de seleção Angus dispostas a oferecer sêmen de 
qualidade para cobertura tanto de animais puros 
quanto de zebuínos e meio sangue com a previsão 
de resultados ainda mais promissores. Isso porque 
trabalhamos dentro da realidade brasileira e pen-
sando exatamente nas mazelas que se enfrenta nos 
campos de Sul na Norte desse País.

Outono de valorização extra para a Angus
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ta ao confinamento do Grupo 
Mantiqueira, também em Água 
Boa. A propriedade trabalha 
com terminação de gado Ne-
lore e cruza Angus. O engorde 
é realizado tanto em rebanho 
próprio quanto de terceiros, 
sendo que o abate ocorre entre 
2,5 e 3 anos em frigorífico em 
Barra do Garças, MT. A uni-
dade tem capacidade para re-
ceber 30 mil cabeças em 200 
currais, mas, atualmente, está 
operando com 15 mil animais. 
Deste, 5 mil pertencem a par-
ceiros, um serviço que garante 
renda extra e aproveitamento 
da estrutura instalada, sistema 
apelidado de “Boitel”. O pa-
gamento pelo serviço depende 
da raça, peso e meta de cada 
criador e segue tabela definida.

Os animais situados na fa-
zenda mato-grossense são ma-
nejados das 6h às 18h, alimen-
tados com milho, caroço de 
algodão, melaço de soja, casca 
de soja e silagem de milho. A 
produção da região está foca-
da em gado para exportação 
à Europa, sendo que o grupo 
Mantiqueira manda 70 mil 
cabeças ao ano ao continente 
europeu. Entre as metas, está 
a intensificação da produção 
de carne de qualidade na pro-
priedade que o grupo tem em 
Minas Gerais.

O grupo de técnicos tam-
bém visitou a Fazenda Brasil, 
em Barra do Garças. A pro-
priedade trabalha com confi-
namento de gado Nelore, F1 
Angus e Tricross (cruzamento 

O 
corpo técnico da Angus 
conta atualmente com 
27 profissionais, respon-

sáveis por diferentes regiões do 
Brasil. Uma parte dos técnicos 
tem larga experiência na cria-
ção de animais PO, operando 
no Sul do Brasil, no chamado 
berço da raça Angus. E outros 
já atuam com rebanhos mais 
voltados para o cruzamento, 
que é o caso das demais regi-
ões do País. Esse contato de 
todos os técnicos com as rea-
lidades do Mato Grosso, na re-
gião de Água Boa, serviu para 
enriquecer e aquecer os deba-
tes durante o encontro.

O Grupo Leopoldino pro-
moveu o leilão Mega Cruza no 
dia 10 de junho, no recinto de 
leilões da Estância Bahia em 
Água Boa, MT. E no dia an-
terior, já com a presença dos 
técnicos da Angus, o grupo 
realizou seu tradicional dia de 
campo, na Fazenda Califórnia, 
de sua propriedade, localizada 
a 12 km de Água Boa, sentido 
Nova Xavantina, as margens 
da BR-158 no KM 228.

Dia de campo
O dia de campo, realizado 

no dia anterior ao Leilão Mega 
Cruza, surpreendeu até aos 

A Associação Brasileira de Angus aproveitou 
os eventos que envolveram o importante leilão 
Mega cruza, no Mato grosso, MT, para realizar 
este ano, em parceria com o grupo leopoldino 
(promotor do pregão), a reunião dos inspetores 
Técnicos da entidade. Mais de 600 pessoas de 
todo o Brasil participaram ativamente de todas 
as programações, que tiveram início no dia 8 de 
junho, culminando com a realização do leilão no 
dia 10.

organizadores. Afinal, mais 
de 600 pessoas estiveram pre-
sentes à Fazenda Califórnia, às 
margens da BR 153. As pa-
lestras técnicas – a cargo dos 
parceiros do Grupo Leopoldi-
no - foram coroadas por bons 
negócios, assinalou o consultor 
do Grupo, Gustavo Ribeiro.

“Se os navios contribuí-
ram para reduzir a oferta do 
Mega Cruza, o evento técnico 
foi considerado espetacular em 
conteúdo e interesse”, afirmou 
Gustavo.

O zootecnista da Universi-
dade Federal de Lavras, Dal-
mo de Andrade Machado, re-
presentou o Grupo Matsuda, e 
falou sobre Rentabilidade da 
Pecuária de Cria. O Prof. Dr. 
Roberto Sartori, da FMVZ 
Esalq-USP em Piracicaba 
abordou o tema “Atualidade 
e perspectivas para melhoria 
da eficiência reprodutiva em 
rebanhos de corte”, para a 
Globalgen Saúde Animal. E o 
zootecnista Alexandre Zadra, 
supervisor de vendas da Genex, 
centrou sua fala no “Cruza-
mento para eficiência máxima, 
carcaça de qualidade e carne 
macia”.

Também parceiro do Gru-
po Leopoldino, a Nutron levou 

ao evento o Dr. Adriano Jor-
ge Possamai, que abordou o 
tema “Recria: estratégias nu-
tricionais para incremento da 
lucratividade”. Fabio Martins 
Guerra Nunes Dias, diretor de 
Originação do JBS apresentou 
a palestra Tipificação de car-
caças e o lançamento do Pro-
tocolo 1953.

Expansão do Carne Angus
Este foi um dos temas de-

batidos durante a reunião dos 
técnicos da Angus, consideran-
do que o Brasil ainda tem um 
grande potencial de expansão 
para a carne de qualidade. Se 
levarmos em conta que 10% 
do consumo anual das famí-
lias de alto poder aquisitivo 
destina-se a cortes diferencia-
dos, há uma demanda latente 
de mais de 200 mil toneladas 
ao ano.

“Temos um grande poten-
cial, mesmo no mercado inter-
no, uma vez que o Programa 
Carne Angus Certificada, que é 
o maior do País, trabalha atu-
almente com mais de 30 mil 
toneladas ao ano”, argumen-
tou em palestra aos técnicos o 
gerente do Carne Angus, Fábio 
Medeiros. Para ele, o grande 
desafio é garantir que essa ex-
pansão se reflita na aquisição 
de genética Angus produzida 
no Brasil pelos criadores brasi-
leiros. “Angus é uma boa alter-
nativa dentro e fora da portei-
ra”, sentenciou.

O Programa Carne An-
gus, que completa 15 anos em 
2018, tem atualmente 40 uni-

dades cadastradas em 12 es-
tados. Os abates da raça vêm 
sendo pulverizados com au-
mento constante das indústrias 
frigoríficas que trabalham com 
os cortes certificados Angus. 
Entre as empresas que se uni-
ram ao programa recentemen-
te para expandir abates estão 
o Frigorífico Zimmer (RS), a 
Intermezzo Gourmet (SP) e 
as mineiras Supremo Carnes e 
Grupo ARG.

A equipe de técnicos da An-
gus participou de agenda do 
Mega Cruza. A propriedade do 
Grupo Leopoldino, de 1,7 mil 
hectares, reúne cria e engorda. 
Ao todo, o grupo – que também 
atua no setor da construção ci-
vil – trabalha com 30 mil ani-
mais. “Agradeço imensamente 
a presença dessas pessoas aqui, 
que são as cabeças da pecuária 
nacional”, pontuou o diretor 
da Agropecuária Leopoldino, 
Abel Leopoldino, ao receber o 
time da Angus. A Agropecuária 
Leopoldino apresentou projeto 
de aproveitamento de ester-
co implementado em parceria 
com o Grupo Organic. Segundo 
Leopoldino, o serviço foi todo 
terceirizado para solucionar o 
impasse criado para destina-
ção e aproveitamento dos de-
jetos animais. A ação já vem 
trazendo reflexos expressivos 
com fertilização em áreas de 
lavouras.

Visita ao Boitel
Durante agenda no Mato 

Grosso, o corpo técnico da An-
gus também participou de visi-

No olho do furacão

>>>

Fotos: Divulgação
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O aumento do interesse de 
países Orientais por terneiros 
vivos vem aquecendo o mercado 
de bezerros no Brasil Central e 
fomentando o uso do cruzamen-
to industrial para produção de 
animais meio sangue Angus. Um 
nítido exemplo disso é a Agro-
pecuária Leopoldino, um dos 
maiores grupos do Mato Grosso, 
promotor de mais uma edição do 
Leilão Mega Cruza.

O pregão virtual reuniu cria-
dores em palestras, dia de campo 
e culminou com a comercializa-
ção de 5.192 animais, fazendo 
média geral de R$ 1.416,60. 
Promovido pela Agropecuária 
Leopoldino (leia Abel Leopoldi-
no) e organizado pela Estância 
Bahia Leilões, o pregão alcançou 
valorização para os meio sangue 
Angus, de R$ 1.431,48 por ca-
beça. 

Para avaliar o desempenho 
do cruzamento Angus X Nelore 
naquela importante região de 
pecuária do País, o corpo técni-
co da Associação Brasileira de 
Angus participou em peso da 
programação em Água Boa, in-
cluindo visitação à Fazenda Cali-

Leilão Mega Cruza: mais um sucesso

fórnia, que integra o conglomera-
do do grupo Leopoldino naquele 
estado.

Segundo o proprietário, Abel 
Leopoldino, a exportação de 
gado em pé alterou a oferta do 
remate deste ano, uma vez que 
as cargas de maior peso foram 
vendidas nas semanas anteriores, 
restando lotes mais leves, mas 
com amplo potencial de ganho 
de peso. “Neste ano, os navios 
levaram quase tudo”, comemo-
rou o empresário, que garantiu 
valorização diferenciada pelos 
bezerros cruza Angus remetidos 
aos turcos a cerca de R$ 7,00/
kg vivo.

Uma das tendências verifica-
das neste ano na comercialização 
de bezerros, explica Leopoldino, é 
o interesse de empresários pela 
recria. “Alguns exportadores es-
tão adquirindo lotes mais leves, 
fazendo uma recria rápida para 
mandar para o navio quando ele 
chegar”, frisou, pontuando que 
as negociações são ágeis e ocor-
rem geralmente quando os navios 
já estão a caminho do Brasil.

A conquista desse novo mer-
cado pela pecuária nacional está 
atrelada diretamente às qualida-
des da raça Angus. Além dos dife-
renciais da carne, chama atenção 
a velocidade para acabamento. 

Segundo Leopoldino, os animais 
F1 Angus atingem o mesmo 
peso e acabamento de carcaça 
de bons exemplares Nelore, mas 
conseguem fazer isso um ano an-
tes. A Agropecuária Leopoldino 
opera com 30 mil cabeças, sendo 
15 mil matrizes (7,5 mil são 1/2 
Angus), e vem atingindo índices 
de prenhez próximos a 80% em 
fêmeas F1 entre 12 e 14 meses. 
No Nelore, isso ocorre com 24 e 
pode chegar a 36 meses. “Muitas 
vezes se consegue desmamar dois 
bezerros de uma meio sangue 
Angus enquanto a vaca Nelore 
ainda nem emprenhou”, exem-
plifica.  “Nosso foco é no resul-
tado financeiro da porteira para 
dentro”, completou o técnico da 

Angus e consultor do Grupo Le-
opoldino, Gustavo Ribeiro. Con-
vencido dos ganhos que a raça 
traz tanto ao consumidor quanto 
ao pecuarista, Leopoldino con-
clamou as centrais de insemina-
ção pelo melhor aproveitamento 
de touros nacionais: “Gostaria de 
saber que, em breve, estaremos 
usando a genética das cabanhas 
nacionais, um sêmen mais adap-
tado ao Brasil”.

Além do investimento em 
genética, a atenção à nutrição 
animal foi outro ponto destaca-
do pela empresa como essencial 
para obter os melhores resulta-
dos. O trabalho, comandado pela 
Nutron, integra criação a pasto 
e confinamento e tem como um 
dos focos a nutrição das fêmeas 
e melhor desfrute das carcaças 
uma vez que os bezerros estão 
muito valorizados em relação ao 
boi gordo. Sobre os diferenciais 
do Angus, o representante da 
região do Vale do Araguaia da 
Nutron, Rafael Maldaner, garan-
te: tempo é dinheiro. “Qualquer 
coisa que com o mesmo volume 
de combustível ande 18% mais 
rápido é melhor”, comparou.

de três raças). A equipe Angus 
foi recebida pelo responsável, 
Otto Magalhães, que mostrou 
os piquetes de confinamento e 
falou sobre os diferentes cru-
zamentos que vêm sendo tes-
tados pela agropecuária. Para 
refinar a seleção, a Fazenda 
Brasil dispõe de sistema infor-
matizado de medição de ali-
mentação nos cochos de ração 
e água que mensura o consumo 
de cada animal por meio de 
medições relacionadas ao chip 
localizado no brinco de cada 
bovino.

Incremento no fomento
O gerente de Fomento da 

Angus, Mateus Pivato, apre-
sentou no encontro os avanços 
de projetos da área técnica re-
alizados pela Angus. Uma das 
ações em expansão é o registro 
de animais no CCG, que atingiu 
29,6 mil cabeças em 2017 e 
deve ficar próximos de 30 mil 

cabeças em 2018. O estado do 
Mato Grosso do Sul concentra 
37% dos registros do CCG, 
seguido pelo Mato Grosso 
(20,27%) e Goiás (13,38%).

Pivato ainda destacou os 
ganhos obtidos com a aprova-
ção de recursos para o Projeto 
de Genômica, como a conta-
gem de carrapatos e os testes 
de eficiência alimentar. Atual-
mente, o banco de material bio-
lógico da Angus reúne 2.416 
touros e 68 vacas. Segundo o 
gerente de fomento, há recur-
sos para a genotipagem de 
exemplares de alta acurácia, 
e é essencial, neste momento, 

que os criadores participem 
com seus animais remetendo 
amostras e integrando as pro-
vas como a que está em an-
damento em conjunto com a 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Ufrgs) para 
avaliação de eficiência alimen-
tar de touros Angus em Eldo-
rado do Sul, RS.

Outro projeto importante é 
o fomento à avaliação de car-
caças por ultrassonografia, que 
já é realizada em 25,3% dos 
animais avaliados ao sobreano 
no Promebo. Em 2016, houve 
expansão de 43% no número 
de cabeças avaliadas, reto-

mando a ascensão. Em 2017, 
o volume esteve dentro da cota 
de subsídio de 2 mil cabeças 
prevista pela Associação Bra-
sileira de Angus. A coordena-
dora do Promebo, Fernanda 
Kuhl, referendou os números, 
destacando a importância do 
percentual atingido. “Temos 
quase 30% dos animais ava-
liados, o que é muito em rela-
ção a outras raças”, comparou 
o técnico.

Durante a reunião, os téc-
nicos ainda debateram os en-
caminhamentos e recomen-
dações a serem apresentados 
para a raça Ultrablack, cujos 

registros foram autorizados 
pelo Ministério da Agricultu-
ra como atribuição da Asso-
ciação Brasileira de Angus. 
“O importante é que a equipe 
Angus valorize as característi-
cas da raça para uso no cru-
zamento industrial”, enfatizou 
o presidente do Conselho Téc-
nico da Angus, Camilo Vian-
na. Para ele, esta viagem foi 
extremamente produtiva para 
a maior parte dos técnicos da 
Angus, que puderam conhecer 
trabalhos que são realizados 
no coração dos cruzamentos 
industriais com genética An-
gus no Brasil. 

Técnicos visitaram as instalações do Grupo Leopoldino e participaram  
das atividades do dia de campo que antecedeu o Mega Cruza

Churrascada com espeto cravado

Fotos: Divulgação
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S
egue em debate no Brasil 
a proposta do setor produ-
tivo para a criação de um 

novo sistema nacional de classi-
ficação e tipificação de carcaças 
bovinas. O objetivo é criar um 
padrão único, auditável, para a 
classificação das carcaças bovi-
nas feita nas diversas unidades 
frigoríficas do País.

Recentemente, durante a 
84ª Expozebu, em Uberaba, 
MG, o assunto, que é técnico, 
mas também é polêmico, foi o 
tema central da reunião da Co-
missão Nacional da Bovinocul-
tura de Corte da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA). O modelo que 
está sendo proposto, que pre-
vê que o sistema de classifica-
ção e tipificação de carcaças 
tenha gestão compartilhada 
entre o produtor e a indústria, 
resulta do trabalho do grupo 
de discussão composto, além 
da CNA, pela Associação Na-
cional da Pecuária Intensiva 
(Assocon), Associação Brasi-
leira de Angus, Associação dos 
Criadores de Nelore do Brasil 
(ACNB), Associação Brasilei-
ra de Frigoríficos (Abrafrigo) 
e Associação Brasileira das In-
dústrias Exportadoras de Car-
ne (ABIEC).

A proposta conta também 
com o apoio de duas institui-
ções de reconhecida compe-
tência, que são referência no 
meio: a Universidade Estadu-
al de Campinas (UNICAMP), 
representada pelo prof. Sérgio 
Pflanzer, e a Universidade de 
São Paulo (USP), através da 
professora Angélica Pereira.

“A partir da aprovação do 
novo modelo, que representa 
uma informação confiável, te-
remos condições de conhecer 

A partir do novo modelo de 
tipificação, será possível 
conhecer melhor o perfil da 
carcaça produzida no País

Tipificação de carcaças
Avança a criação do novo Sistema Brasileiro de Classificação e Tipificação de Carcaças Bovinas

melhor o perfil da carcaça pro-
duzida atualmente no Brasil e 
traçar caminhos para melho-
rar a produção de carne bovina 
como um todo”, avalia o pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração da Assocon, Alberto 
Pessina. 

A principal vantagem de ter 
regras claras e padronizadas 
para a classificação e a tipifi-
cação das carcaças, conforme 
o presidente da Associação dos 
Criadores de Nelore do Brasil 
(ACNB), Nabih Amin El Aou-
ar, é a criação de uniformidade 
com as indústrias que aderi-
rem ao projeto. “Um sistema 
claro e confiável possibilita 
nova oportunidade de referên-
cia para a remuneração dos 
pecuaristas, além de ser uma 
importante ferramenta para 
organização da cadeia produ-
tiva da carne bovina no País”, 
argumenta o dirigente.

Padronização e 
transparência
De acordo com Fábio Me-

deiros, gerente do Programa 
Carne Angus Certificada, da 
Associação Brasileira de An-
gus, os principais ganhos des-
se processo que está se estru-
turando é a padronização de 
critérios e o aumento da trans-
parência no processo de clas-
sificação e tipificação de car-
caças no Brasil. “É uma das 
primeiras construções de con-
senso entre os elos da cadeia 
produtiva, podendo se tornar a 
porta de entrada para muitas 
outras construções coletivas. 
De um lado, temos as indús-
trias, e do outro, os produtores. 
Nesse processo, todos estão 
trabalhando juntos, buscando 
soluções para os gargalos do 

setor por meio de diálogos, 
resultando em propostas que 
beneficiem toda a cadeia pro-
dutiva”, ressalta Medeiros.

Em nota oficial, a Abiec 
manifestou que “este proje-
to tem uma importância sig-
nificativa para o setor, já que 
uniu os elos da cadeia para 
um trabalho em conjunto, es-
tabelecendo parâmetros de 
classificação de carcaças em 
comum acordo entre setor 
primário e indústria. Todo de-
senvolvimento ocorreu através 
da formação de um Grupo de 
Trabalho composto pelas prin-
cipais indústrias frigorificas, 
certificadoras, associações de 
raças e de produtores rurais 
e instituições de ensino. Este 
novo sistema visa padronizar 
as características e pontuar a 
qualidade em carcaças nos di-
ferentes frigoríficos que aderi-
rem ao protocolo, assegurando 
uma base de dados parametri-
zada ao produtor, que poderá 
se apoiar nestes dados de tipi-
ficação para melhorar o ma-
nejo e cada vez mais alcançar 
carcaças com máxima pontu-
ação. Isso abre uma janela de 
oportunidades e muitos ganhos 
em qualidade de carcaças. 

Como desdobramento des-
te protocolo, as informações 
ali coletadas servirão de base 
para que na desossa, esses 
animais tipificados tenham 
seus cortes também avaliados 
e classificados e desta forma 
sejam submetidos a diferen-
tes processos de refile. Isso 
permite que sejam atribuídas 
qualidades aos cortes de for-
ma transparente e mensurável, 
ampliando as informações re-
passadas aos clientes. Ou seja, 
o novo sistema estreita todos 
os elos da cadeia produtiva de 
carne bovina. Os protocolos 
elaborados a “muitas mãos”, 
foram concluídos e aprovados 
pela câmara setorial da car-
ne em Brasília e será subme-
tido para avaliação final pelo 
MAPA – esta anuência por um 
organismo regulador mostra a 
preocupação do setor em ga-
rantir aos “selos de qualida-
de” um peso tão importante 
quanto o famoso “carimbo do 
SIF”, nacionalmente reconhe-
cido e respeitado”.

Já está definido que a indús-
tria será responsável por esta 
verificação. Entretanto, ainda 
estão em debate como estes pa-
râmetros serão aplicados para 

que os produtores tenham segu-
rança de que a carcaça foi clas-
sificada corretamente. O presi-
dente da Associação Brasileira 
de Frigoríficos (Abrafrigo), Pé-
ricles Salazar considera que o 
projeto ainda está prematuro. 
Mas ressalva: “Tudo que é bom 
para a cadeia produtiva, deve-
mos fazer”.

A proposta prevê a ade-
são voluntária dos frigoríficos 
ao sistema, porém, uma vez 
aderidos os frigoríficos parti-
cipantes deverão submeter à 
classificação 100% dos aba-
tes. Além disso, a adesão ao 
novo sistema de classificação e 
tipificação de carcaças bovinas 
será pré-requisito para a nor-
matização dos termos relacio-
nados à atributos de qualida-
de utilizados na rotulagem de 
cortes bovinos.

A iniciativa proposta pelas 
entidades, já aprovada pela 
Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva de Carne Bovina 
em última reunião realizada 
no início do mês de abril, e 
o próximo passo é a propos-
ta ser submetida à análise 
do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA).

Foto: Divulgação
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rante reunião entre o ministro 
do Comércio da China, Zhong 
Shan, e o ministro da Agricul-
tura Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Blairo Maggi, quando 
de sua visita a Pequim para 
encontro com representantes 
do governo chinês. “Pelo que 
presenciamos no Sial, esta-
mos tranquilos, porque a carne 
Angus brasileira, onde vai, im-
pressiona pela qualidade, sucu-
lência e sabor”, sentenciou Fa-
bio Medeiros, observando que 
essa missão é um sinal visível 
do interesse da China em am-
pliar as aquisições de carne do 
Brasil.

A missão da Angus ao Sial 
Shanghai fez parte das ações 
do Projeto Brazilian Beef da 
Associação Brasileira das In-
dústrias Exportadoras de Car-
nes (Abiec), com promoção da 
APEX-Brasil.

A
inda antes da abertu-
ra oficial do Sial China, 
juntamente com o grupo 

capitaneado pela Associação 
Brasileira das Indústrias Ex-
portadoras de Carnes (Abiec), 
o representante da Angus, Fá-
bio Medeiros, participou ati-
vamente do chamado Match-
Making Business Talk, uma 
rodada de negócios promovida 
no dia 15 de maio pela China 
Meat Association, que uniu 
mais de 350 pessoas no ho-
tel State Guest, em Shanghai. 
“Foi um evento B2B em que 
empresas e entidades se reuni-
ram em mesas de negociação 
e onde importadores procura-
ram informações sobre a pos-
sibilidade de comércio com a 
China. O evento permitiu uma 
relevante aproximação da An-
gus com o mercado chinês”, 
avaliou o gerente do Programa 
Carne Angus Certificada.

Participando do encontro, 
o executivo de relações gover-
namentais da Abiec, Günther 
Thofehrn, reforçou a importân-
cia da China Meat Association 
como portal para empresas 
brasileiras no mercado chinês. 
A entidade, explicou Thofehrn, 
congrega mais de 300 associa-

Fotos: Fábio Medeiros/Divulgação

Carne Angus: negócio pra China!
Principal destino da carne bovina 
brasileira, com mais de 40% da 
produção nacional, a china é um 
dos países-alvo mais importantes 
para o Brasil e especialmente 
para o Programa carne Angus 

certificada, da Associação Brasileira de 
Angus. Ao participar pela terceira vez do salão 
internacional de Alimentação (sial), realizado 
em shanghai, na china, entre os dias 16 e 18 
de maio, o Programa carne Angus novamente 
mostrou ao maior mercado do mundo as 
potencialidades e qualidades da carne Angus 
gourmet produzida no Brasil. reunindo mais 
de 3,4 mil expositores numa área de 162 mil 
metros quadrados, o sial recebeu mais de 110 
mil visitantes, em sua maioria empresários 
interessados em fechar grandes negócios.

dos e empresas de grande po-
tencial de compra. “O evento 
é uma ação estratégica para 
aproximação com o mercado 
asiático onde há um mútuo 
interesse”, reforçou. Segundo 
ele, chineses e brasileiros estão 
alinhando termos de regulação 
e legislação que permitam es-
treitar o relacionamento e po-
tencializar embarques de carne 
de alta qualidade. “Na China 
há grandes importadores com 
aptidão e interesse em com-
prar carne de padrão elevado, 
o que é consolidado com a pro-
dução de carne da raça Angus 
no Brasil”, acrescentou, lem-
brando que a Abiec também 
trabalha pela consolidação de 
um novo escritório em Pequim.

Espeto corrido,
uma surpresa
Mais de 16 mil quilôme-

tros foram percorridos pelo 
gerente do Programa Carne 
Angus, visando expandir ain-
da mais mercados como o da 
cobiçada China para uma das 
melhores carnes do Brasil, pro-
duzida por um programa pio-
neiro em carne de qualidade 
no País. Respaldado pela pre-
sença das indústrias parceiras, 

Fabio Medeiros cumpriu uma 
agenda puxada naquele gran-
de país oriental, participando 
de rodadas de negociações e 
de eventos que promoveram a 
carne brasileira, que inclusive 
surpreendeu a todos no dia 17 
de maio, no estande da carne 
brasileira no Sial Shanghai, 
com uma rodada de espeto 
corrido. Liderando o grupo, o 
ministro Blairo Maggi ajudou 
a promover o churrasco tipica-
mente brasileiro, apresentando 
e até servindo o assado em mo-
delo inédito em feiras interna-
cionais.

E a picanha brasileira 
atraiu, além de autoridades, 
centenas de empresários vi-
sitantes ao estande Brazilian 
Beef, numa promoção da im-
portante parceira do programa 
Carne Angus, a Abiec, que há 
anos está junto com a Angus e 
a indústrias brasileiras em des-
tacados eventos internacionais, 
através do Projeto Brazilian 
Beef.

Novas janelas
de oportunidades
“A carne commodity brasi-

leira já é muito consumida na 
China. Mas o desafio agora é 

impulsionar o mercado de car-
ne com padrão gourmet”, sina-
liza Fabio Medeiros. Ele lem-
bra que a Austrália também 
é um país exportador que faz 
grande competitividade frente 
ao Brasil. E que no ano passa-
do o mercado chinês se abriu 
para a carne norte-americana, 
que passou a ocupar parte do 
nicho commodity e parte do 
mercado gourmet. “E em nos-
sa visão, a guerra comercial en-
tre os dois países abrirá novas 
janelas de oportunidades para 
a carne brasileira, em especial 
para os produtos gourmet, que 
já se popularizam na China, 
um país de elevado poder de 
compra onde há uma presença 
muito forte de alimentos Pre-
mium. Mas o Brasil é capaz de 
suprir com qualidade e preço 
competitivo este e outros im-
portantes mercados pelo mun-
do”, afirma Medeiros.

Segundo o ele, a expecta-
tiva dos executivos que estive-
ram no Sial é quanto às avalia-
ções da missão técnica chinesa 
com especialistas veterinários 
que desembarcou no Brasil no 
final de maio para vistoriar 84 
plantas frigoríficas. O anúncio 
da vinda da missão ocorreu du-
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Com a abertura da tem-
porada de inverno na 
Serra gaúcha, a cida-

de turística de Gramado foi 
palco no mês de junho da 
primeira edição do Festival 
Angus Malbec. A parceria 
da Angus com o Restauran-
te Malbec – especializado 
em cortes nobres –  com o 
apoio do Frigorífico Zimmer, 
proporcionou aos visitantes 
de todo o Brasil e do exterior 
durante todo o mês de junho 
um cardápio exclusivo onde 
o grande destaque foram os 
cortes de carne Angus.

Os cardápios foram esco-
lhidos por um público seleto 
de formadores de opinião, que 
participou do pré-lançamen-
to do festival, realizado em 
15 de maio, no Restaurante 
Malbec. Na ocasião, a mídia 
especializada em gastrono-
mia aliada aos clientes mais 
fieis e amantes de carne do 
restaurante elegeram os cor-
tes de carne Angus que foram 
servidos durante o festival. 
No jantar de pré-lançamento 
os participantes puderam de-
gustar seis assados diferen-

Festival Angus em Gramado
Foto: Eduardo Rocha/Angus

tes (Shoulder Steak, Short 
Rib, Vazio, Costela Gourmet, 
Brisket e Maminha), e esco-
lher seus preferidos, que fo-
ram servidos durante o fes-
tival no Malbec, guarnecidos 
por legumes assados na brasa 
e molhos clássicos. Os cortes 
escolhidos para a temporada 
foram Shoulder Steak, Short 
Rib, Vazio e Costela Gourmet, 
esta última foi a mais votada.

Desafio e estratégia
Segundo o proprietário 

do Malbec, Josiano Schmitt, 
a equipe aceitou o desafio 
de usar cortes de dianteiro, 
popularmente ditos errone-
amente como “de segunda”, 
e desenvolver assados inu-
sitados nesta temporada de 
inverno. “É a nova tendência, 
de dar maior aproveitamen-

to à produção, não apenas 
nas carnes, mas em qualquer 
tipo de alimento. Estamos 
voltando no tempo, nas ori-
gens da alimentação, a partir 
do preparo de alimentos que 
há anos foram sendo deixa-
dos para trás”, observou o 
empresário. Schmitt frisou 
que realizar um festival An-
gus era um projeto antigo do 
Malbec, que agora tornou-se 
realidade.

O projeto foi apontado 
pela coordenadora do Pro-
grama Carne Angus, Ana Do-
ralina Menezes, como uma 
estratégia para difundir esses 
cortes ainda desconhecidos 
do consumidor, principal-
mente no seleto ambiente da 
Serra Gaúcha. “As pessoas 
descobriram que esses cor-
tes podem ser preparados em 

parrilla, apresentando alto 
sabor”.

É um mercado que vem 
rendendo bons negócios ao 
Frigorífico Zimmer, de Paro-
bé, RS. Ofertando sua carne 
Angus certificada na Região 
das Hortênsias, o grupo teve 
aumento de 20% a 30% 
na comercialização desde 
que integrou-se ao Progra-
ma Carne Angus, há um ano. 
“Eventos como esse ajudam 
a divulgar esses novos cortes 
que chegaram para comple-
tar nosso mix de produtos”, 
disse o diretor do frigorífico, 
André Zimmer.

Sabores diferenciados
O lançamento contou 

ainda com atrações como o 
correto preparo dos cortes 
de carne Angus, em palestra 
pelo mestre açougueiro Mar-
celo Bolinha, que falou sobre 
desossa de carne Angus, e 
também a vinícola porto-ale-
grense Casa Marquês Pereira 
realizou o lançamento de seu 
novo rótulo Malbec. Espe-
cialista em cortes premium, 
Bolinha realizou a desossa de 

uma carcaça Angus, apresen-
tando as peças de carne do 
dianteiro e garantiu: “o Fes-
tival Angus Malbec teve cor-
tes que no açougue são consi-
derados de segunda, mas não 
se pode esquecer que o gado 
Angus é diferenciado, e toda 
a sua carne é de primeira. É 
tudo que um profissional pre-
cisa para um bom assado”.

O restaurante Malbec tem 
experiência com a realização 
de festivais de carnes, mas é 
a primeira vez que promove 
uma parceria com a Angus. De 
acordo com o proprietário do 
restaurante, Josiano Schimitt, 
o objetivo é possibilitar ao 
consumidor final uma expe-
riência diferenciada. “Nesses 
eventos, temos a oportunida-
de de mostrar o caminho que 
existe do campo ao prato”, 
enfatizou. A iniciativa é apon-
tada pelo gerente do Progra-
ma Carne Angus Certificada, 
Fábio Medeiros, como uma 
tendência de mercado. “As 
pessoas querem experimentar 
sabores diferenciados, e ini-
ciativas como essa trazem à 
mesa sugestões que ajudam a 
apresentar novos tipos de cor-
tes a um consumidor especial, 
de várias partes do Brasil e 
do mundo, que visita a bela ci-
dade de Gramado e região da 
Serra gaúcha”.

Realizado no dia 9 de Ju-
nho, em São José dos Campos, 
SP, o Mr. Moo Churrasco – O 
Maior Churrasco do Mundo 
chegou à sua 6ª edição, com 
grande público. Numa área 
de 40 mil metros quadrados, 
42 estações de churrasco sob 
comando de mais de 300 assa-
dores ofereceram cortes de carne Angus Certificada, num total 
de 5 toneladas. Os cortes Angus incluíram, entre outros, picanha, 
fraldinha, ancho, t-bone, cowboy, prime rib e burger blend.

Com isso, o “Maior Churrasco do Mundo” está consolidado 
no calendário de eventos de São José dos Campos e cada vez 
mais é exemplo de atração cuja qualidade é confirmada tanto no 
produto servido como na infraestrutura oferecida aos convida-
dos. Todas as carnes utilizadas tiveram o selo Angus Certificadas. 
O público também pode degustar hamburgueres, linguiças e cor-
tes suínos e de cordeiros.

Festival Mr. Moo
Considerada a “Copa do 

Mundo” do Cavalo Crioulo, 
a final da ExpoFICCC 2018, 
realizada dia 20 de Maio 
no parque Assis Brasil, em 
Esteio, RS, selou a parceria 
entre a raça Angus e o Cava-
lo Crioulo. Os cerca de 300 
convidados da Associação 
Brasileira de Criadores de 
Cavalo Crioulo (ABCCC), 
saborearam um churrasco de 
Entrecot Angus, do Frigorífi-
co Zimmer. 

O churrasco foi prepara-
do pela chef Clarice Chwart-
zmann e equipe, assado nas 

Carne Angus na FICCC

churrasqueiras a gás da Tra-
montina – empresa parceira 
do evento. O prato servido aos 
convidados contou ainda com 
acompanhamentos que deram 

Foto: Luiza Mendes/Angus

Chef Clarice Chwartzmann

um toque especial à receita 
de Clarice, como picles de ce-
bola roxa, batata doce roxa e 
laranja, todos grelhados, Chi-
michurri de folhas frescas e 
farofa de maçã completaram 
o cardápio. 

“Eventos como esses tor-
nam a relação da Associação 
mais próxima com o consu-
midor final e com os produ-
tores, fortalecendo assim os 
elos com ambas as partes”, 
afirmou o vice-presidente 
administrativo financeiro da 
Associação Brasileira de An-
gus, João Wolf.

Fotos: Divulgação

Ana Doralina, André Zimmer, Marcelo Bolinha, Josiano Schmitt e Luíza Mendes
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A ala Jovem do Núcleo Su-
deste de Criadores de Angus, 
com sede em Pelotas, RS, pro-
moveu no dia 24 de maio um 
evento aberto aos produtores 
da raça na região. Com o titulo 
de 1º Encontro Mais Produtor, 
a programação contou com 
duas palestras. A primeira, “Os  
benefícios da certificação do 
Programa Carne Angus Certifi-
cada” , ministrada pela técnica 
Ana Doralina Menezes, coorde-
nadora do Programa Carne An-
gus, abordou os temas Defini-
ções de Padrão, Valorização da 
Carne Certificada, Integração 
da Cadeia Produtiva e Controle 
da Certificação dos animais.

Na sequência foi apresenta-
do o case de sucesso com a par-
ticipação do gerente da Granja 
4 Irmãos, de Rio Grande, RS, 

Com o propósito de auxi-
liar os criadores e exposito-
res na redução de custos para 
participação na Expointer, 
bem como na expectativa de 
que esta ação possa viabili-
zar uma maior participação 
de expositores e animais na 
importante exposição, consi-
derada a maior vitrine para a 
raça Aberdeen Angus, a Asso-
ciação Brasileira de Angus es-
tará isentando os expositores 
do pagamento das inscrições 
de animais rústicos e de argo-
la para a Expointer 2018.

Ciente de todas as dificul-
dades pelas quais nosso País 
vem passando e, principal-
mente, em relação aos pro-

Expointer 2018: inscrições free
blemas que estão ocorrendo 
e que afetam diretamente o 
orçamento dos pecuaristas, 
a entidade se propõe a fazer 
um esforço para arcar com 
todo o investimento necessá-
rio para a promoção da fei-
ra, abrindo mão da receita 
proveniente das inscrições, 
entendendo que está fazendo 
sua parte neste trabalho em 
conjunto que deve ser reali-
zado para promover um gran-
de evento para divulgação da 
nossa raça. 

Em breve as inscrições dos 
animais estarão abertas na 
Associação Nacional de Cria-
dores (animais de argola) e 
diretamente na Angus para os 

animais rús-
ticos. Desta 
forma, A An-
gus convida 
a todos para 
prepararem 
seus animais 
e que parti-
cipem cada 
um dentro 
das suas pos-
s i b i l idad e s , 
pois, por me-
nor que possa parecer, toda e 
qualquer contribuição/parti-
cipação ajudará no resultado 
final e certamente irá engran-
decer a participação da Angus 
na feira, e mostrar a todos 
que seguimos lutando por um 

Angus Jovem movimentou Pelotas e região
Anderson Pueblo. Ele falou aos 
presentes sobre as técnicas de 
produção empregadas pela pro-
priedade, que trabalha com o 
sistema de integração lavoura 
pecuária e foi a vencedora do 
concurso de carcaças Angus do 
ano passado.

Agenda cumprida
Com a realização deste 

encontro, o Angus Jovem do 
Núcleo Sudeste encerrou suas 
atividades para o primeiro se-
mestre deste ano, conforme in-
formou um dos coordenadores, 
Rodrigo Reis. “Contudo esta-
mos cheios de ideias para o se-
gundo semestre, mas ainda não 
temos nada programado”, sa-
lientou Rodrigo, antevendo que 
novas atuações da ala Jovem 
serão desenvolvidas na região a 

partir de julho.
Núcleo aplaude
Para o presidente do Núcleo 

Sudeste de Angus, Luiz Rena-
to Leite Reis, o evento promo-
vido pelo grupo Angus Jovem 
foi muito significativo. “A gen-
te tem procurado uma maior 
aproximação com os jovens e 
aberto as portas do núcleo para 
eles. Com isso oportunizamos o 
aparecimento de novas lideran-
ças e unimos o pessoal da velha 
guarda com a nova”, destacou.

Reis mencionou também a 
importância dos temas aborda-
dos, a certificação da carne An-
gus, um assunto que interessa a 
todos os criadores, e o case da 
Granja 4 Irmãos, uma proprie-
dade de inquestionável sucesso e 
que trouxe valiosas informações 
aos participantes do evento.

Com o objetivo de apresen-
tar aos produtores da região 
Noroeste do Estado os benefí-
cios da criação de animais da 
raça Angus, a 5ª Mostra Pecu-
ária reuniu cerca de 200 pesso-
as, na Universidade Federal de 
Cruz Alta (Unicruz), em Cruz 
Alta (RS). O evento, que ocorreu 
na terça-feira (5/6) oficializou 
o projeto realizado juntamente 
a Cotripal, Unicruz e Cabanha 
Soldera, que tem como finalida-
de avaliar, após um período de 
100 dias, os exemplares Angus 
mantidos em confinamento com 
dietas distintas.

De acordo a coordenadora 
do Programa Carne Angus, Ana 
Doralina Menezes, que pales-
trou sobre terminação de bovi-
nos em uma das seis “estações 
de conhecimento” do dia de 

5ª Mostra Pecuária
campo, a mostra e o projeto são 
importantes para apresentar 
aos produtores que lidam com 
grãos, as vantagens de criar 
animais Angus. Ao trabalhar 
com a raça o produtor garan-
te alto padrão de terminação e 
marmoreio das carcaças, carne 
de qualidade e maior lucrativi-
dade.

Durante o evento, o geren-
te de fomento da Associação 
Brasileira de Angus, Mateus 
Pivato falou sobre o melhora-
mento genético de reprodutores, 
e a coordenadora da Angus Jo-
vem Região Centro – RS, Luiza 
Soldera, apresentou o início da 
raça Angus e suas característi-
cas. Outro evento deve ocorrer 
em setembro para divulgar os 
resultados dos animais em con-
finamento.

futuro melhor. Contem com a 
Angus! 

A entidade aproveita para 
informar que haverá uma al-
teração na programação da 
feira, sendo o dia dos Rústicos 
na terça-feira (28 de agosto) 

e o julgamento de animais de 
argola - tanto machos como 
fêmes - na quarta-feira (29 
de agosto). Confira a progra-
mação completa no anúncio 
publicado na página central 
desta edição.
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CB Genetics:
Genéticas de resultado

Fernando Barros, 
Leonardo Pinheiro 
Machado, Fabiana 
Marques, Paulo de 
Castro Marques, 
Heitor Lutti 
Pinheiro Machado  
e Cesar Bruneto

Fotos: Diogo França/Divulgação

T
rata-se de um projeto 
inovador da Casa Branca 
Agropastoril em parceria 

com a SAP (Sucesso Asses-
soria Pecuária), que visa dis-
seminar genética (embriões e 
sêmen) da mais alta qualidade 
de todo o mundo nos criatórios 
brasileiros. É, conforme Mar-
ques, que é vice-presidente da 
Associação Brasileira de An-
gus, uma nova opção de acesso 
dos pecuaristas a uma genética 
diferenciada, respaldada por 

no final de maio (dia 31) o selecionador 
Paulo de castro Marques, da casa Branca 
Agropastoril, de silvianópolis, Mg, voltou a 
surpreender o mercado com o lançamento de 
sua mais nova empresa, a cB genetics, que ele 
define como um novo conceito em genética de 
resultado, com a comercialização de genética 
das raças Angus, Brahman e simental, 
produzidas pela casa Branca Agropastoril, e 
também de genéticas comprovadas de outras 
origens. dirigida por ele juntamente com sua 
filha Fabiana Marques Borrelli, o lançamento 
da nova empresa, com transmissão ao vivo 
pelo canal rural e Facebook do lance rural 
foi um sucesso e também já realizou alguns 
primeiros negócios. o programa contou com 
entrevistas ao vivo, reportagens, depoimentos 
e excelentes oportunidades de negócios em 
genética.

indicadores econômicos, extre-
ma funcionalidade e resultados 
produtivos e reprodutivos.

“Como empresário, o que 
me move é a inovação, e nos-
so foco é genética de resultado 
aos pecuaristas, de maneira di-
reta e objetiva, de quem produz 
para quem utiliza, e com base 
na incansável busca do retorno 
econômico na forma de preco-
cidade sexual e de acabamento, 
fertilidade, carne de qualidade, 
acabamento superior de carca-

ça e rendimento no abate”, sin-
tetiza o agroempresário. Para 
ele, a pecuária brasileira é um 
gigante em números, porém 
ainda tem muito o que evoluir 
em termos de produtividade. 
“Na média, nossos resultados 
são baixos. E a CB Genetics 
quer contribuir para mudar 
essa realidade”, justifica. 
A empresa também aposta na 
diversificação das fontes de ge-
nética, com a atração de pro-
jetos que selecionam com foco 
em retorno econômico para 
os pecuaristas, também con-
tribuindo para a melhoria dos 
índices de produtividade da 
atividade como um todo.

Alcance
comercial
E para tocar a comerciali-

zação dos seus produtos, a CB 
Genetics firmou parceria com 
a SAP, uma das mais consoli-
dadas empresas de assessoria 
técnica da pecuária brasileira, 
com 20 anos de serviços pres-
tados a importantes criadores. 
“Sempre admiramos o traba-
lho do Paulo de Castro Mar-
ques e sua preocupação com 
a melhoria da produtividade 
da pecuária brasileira, sempre 
investindo em tecnologia e em 

rigorosa seleção para colocar 
no mercado genética compro-
vadamente de resultados. As-
sim, é com muita tranquilidade 
e confiança que firmamos essa 
parceria com a CB Genetics”, 
explica Fernando de Barros, 
um dos diretores da SAP, ao 
lado de Cesar Bruneto e Heitor 
Lutti Pinheiro Machado. “É a 
democratização da genética 
Casa Branca. Para que todo 
pecuarista brasileiro tenha 
acesso às melhores genéticas 
a preços acessíveis”, reforça 
Heitor Pinheiro Machado. A 
CB Genetics certamente irá 
promover novos eventos co-
merciais.

Criando Angus
no Canadá
Desde que passou a investir 

em pecuária de resultado, Pau-
lo de Castro Marques está de 
olho nas melhores genéticas do 
mundo. No Angus, ele trabalha 
com genéticas das principais 
cabanhas norte-americanas, 
do Canadá e também da ar-
gentina. E há cerca de três 
anos, como resultado de suas 
relações com o criador Ron 
Nolan, dono da Bar5, na pro-
víncia de Ontário, no Canadá, 
Marques investiu US$ 400 mil 
para ter um rebanho de Angus 
no exterior. Comprou 36 fême-
as nos Estados Unidos e as ex-
portou para o Canadá, para as 
fazendas da Bar5.

“Nem sempre a gente con-
segue trazer ao Brasil uma ge-
nética diferenciada”, aponta 
Marques. “Às vezes, o produto 
é caro demais ou, por causa de 
protocolos sanitários e de im-
portação, se torna inviável”. 
As fêmeas são acasaladas com 
touros da Bar5 e os embriões 
produzidos nos laboratórios 
da canadense são trazidos ao 
Brasil.

Desde o início da parceria 
com a Bar5 chegaram ao Bra-
sil 500 embriões, dos quais 95 
produtos já nasceram nas fa-
zendas da Casa Branca Agro-
pastoril. No ano passado foram 
vendidas as primeiras fêmeas 
na fazenda. E neste ano, no já 
tradicional leilão particular, 
em Silvianópolis, MG, em se-
tembro, deverão ser vendidos 
os primeiros touros.

Sempre atento aos mo-
vimentos importantes envol-
vendo as três raças que cria, 
Paulo Marques constantemen-
te viaja, especialmente para 
os Estados Unidos e Canadá, 
para realizar visitas aos mais 
importantes criatórios do 
mundo, conhecendo as tendên-
cias de cada raça e realizando 
negócios com genética, dentro 
de seu projeto de agregar e 
disseminar novos sangues aos 
criatórios brasileiros, sempre 
visando a refrescagem genéti-
ca e a melhoria de resultados 
em termos de produção.Paulo de Castro Marques e Fabiana Marques Borrelli
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J
á está em curso a mo-
vimentação dos criado-
res para a realização 

de mais uma edição da Prova 
para Touros Angus promovida 
pelo Centro de Performance 
CRV Lagoa, um dos maiores 
e mais completos testes de 
performance para reprodu-
tores do Brasil. A prova, que 
gera oportunidade de negó-
cio para criadores e agrega 
valor à comercialização dos 
animais testados, novamente 
contará com a participação 
de centenas de machos e fê-
meas das raças taurinas e ze-
buínas, com destaque para a 
raça Angus.

No dia 15 de junho foi en-
cerrado o período de recep-
ção dos animais, e a partir de 
então já se iniciaram os tes-
tes dos animais, todos nasci-
dos entre 1º de agosto e 31 
de outubro de 2017.

Conforme observa o ge-
rente de Inovação e Rebanho 
da CRV Lagoa, Cesar Fran-
zon, dos animais que parti-
ciparam de todas as edições 

Prova Angus CP CRV Lagoa

do CP, desde de 2011, muitos 
foram contratados pela CRV 
Lagoa para participar da ba-
teria de touros, com uma ven-
da superior de 1,3 milhão de 
doses. Isso torna a CRV La-
goa a casa do Angus nacional, 
promovendo e disseminando a 
raça por todo o território Bra-
sileiro. “Com as avaliações do 
CP, conseguimos acompanhar 
a evolução da raça durante 
estes anos nas característi-
cas de eficiência alimentar, 
mensurações de carcaça por 
ultrassonografia e avaliação 
de CPM. Neste ano, estamos 
trabalhando com a Associa-
ção Brasileira do Angus para 
agregar a partir do compar-
tilhamento do nosso banco de 
dados, apoiando ainda mais a 
raça nos seus programas de 
melhoramento genético”, co-
menta o dirigente.

As avaliações
Na prova, são avaliadas 

características como: peso, 
ganho médio diário, períme-
tro escrotal, qualidade de 
carcaça (avaliação por ul-
trassonografia) – AOL (Área 
de Olho de Lombo), EGS 
(Espessura de Gordura Sub-
cutânea) e MARM (Marmo-
reio), avaliação por escores 
visuais (conformação, preco-
cidade, musculosidade, umbi-
go e temperamento) e mor-
fologia.

A CRV Lagoa também 
disponibiliza a mensuração 
da eficiência alimentar dos 
animais por meio do Gro-
wSafe System, fornecendo 
informações complementa-
res aos índices de seleção. O 
sistema oferece uma medi-
da precisa sobre o custo de 
crescimento. 

O novo CP CRV Lagoa
Dentro dos investimentos 

previstos para 2018, a CRV 
Lagoa apresenta ao mercado 
seu novo Centro de Perfor-
mance, agora instalado na 
sede da Central, em Sertão-
zinho, SP, com investimentos 
de R$ 1,5 milhão. O novo lo-
cal tem foco no bem-estar e 
capacidade estática para re-
ceber 1.000 animais.

Podem participar do CP 
CRV Lagoa animais PO con-
trolados e registrados em 
suas respectivas associações. 
A participação possibilita ao 
pecuarista ter avaliação ge-
nética de seus animais com 
aval da CRV Lagoa; identi-
ficar os melhores indivíduos 
do rebanho, também com-
parando com os de outros 
criatórios; confinamento 
moderno, equipado com co-
chos InterGado e GrowSafe; 
possibilidade de ter animais 
contratados para comercia-
lizar sêmen pela Central; e, 
claro, participar do leilão 
dos animais classificados 
Top 30% ao final da prova.

Dentre as características 

da nova sede do CP CRV 
Lagoa, toda a extensão da 
linha de cocho foi coberta, 
onde também estão os co-
chos InterGado, utilizados 
na avaliação da eficiência 
alimentar dos animais par-
ticipantes. Anexo ao confi-
namento, existe um curral de 
manejo, projetado especial-
mente para atender o Centro 
de Performance. “O novo CP 
CRV Lagoa tem um moder-
no confinamento, totalmente 
planejado para atender as 
necessidades da prova, com 
foco no bem-estar animal 
e conforto, com maior área 
por cabeça e um sistema de 
drenagem, possibilitando 
trabalhar durante o ano in-
teiro, sem interrupções”, ex-
plica Cesar Franzon.

“Toda a área de arma-
zenamento e formulação da 
dieta foi reestruturada, in-
cluindo a aquisição de novas 
máquinas e equipamentos 
para atender com ainda mais 
excelência os animais avalia-
dos”, detalha Cassiano Pelle, 
gerente do PAINT e do CP 
CRV Lagoa.

O Brasil está entre os cin-
co países agraciados com o 2º 
Prêmio de Bem-Estar Animal 
da Associação Mundial de Ve-
terinária (WVA, em inglês). A 
homenagem reconhece médi-
cos veterinários que dedicam 
sua carreira a proteger o bem-
estar de animais no mundo. A 
honraria foi entregue no dia 
6 de maio, no 34º Congresso 
Mundial de Veterinária, em 
Barcelona, na Espanha, ao 
professor da Universidade de 
São Paulo (USP), o gaúcho 
Adroaldo José Zanella, refe-
rência internacional no estudo 
do bem-estar animal. A WVA 
é uma entidade tradicional, 
fundada em 1863, que reúne 
as organizações de veterinária 
de todo o mundo. É a principal 
organização mundial do setor.

Prêmio de bem-estar animal
Adroaldo Zanella foi o 

grande vencedor da região 
América Latina, após uma 
análise de indicações feitas 
por organizações e profissio-
nais dos países dessa região. 
“Essa honra representa o tra-
balho de inúmeros estudantes, 
técnicos e colaboradores que 
me acompanharam nos diver-
sos grupos em que trabalhei, 
especialmente no Brasil”, 
ressaltou o veterinário, coor-
denador do Centro de Estu-
dos Comparativos em Saúde, 
Sustentabilidade e Bem-Estar 
da USP, desde 2013. As pre-
miações foram divididas de 
acordo com as regiões em que 
a entidade está representada 
no mundo. E essa é a primeira 
vez que um brasileiro recebe 
o reconhecimento internacio-

nal da WVA para o bem-estar 
animal. “É árdua a luta pela 
defesa dos animais, mas é o 
melhor trabalho do mundo. Eu 
amo o que faço”, declarou Za-
nella, que recebeu uma home-
nagem e um prêmio no valor 
de 5 mil euros.

Com mais de 30 anos de 
carreira, Adroaldo Zanella 
estudou o papel de fatores 
ambientais no comportamen-
to animal e desenvolveu mé-
todos para medir o bem-estar 
em sistemas de produção. Em 
sua pesquisa, já desenvolveu 
trabalhos que revelaram bio-
marcadores de estresse em 
diferentes espécies, avaliaram 
o impacto do pré-natal no 
comportamento e demonstra-
ram a influência do estresse e 
de doenças na organização e 

funcionamento dos condicio-
namentos no cérebro dos ani-
mais.

“É grande a preocupação 
com o bem-estar animal, mas é 
necessário saber o que é bom e 
o que não é, do ponto de vista 
do animal. Hoje em dia, pesqui-
sadores são capazes de medir 
isso”, ressalta ele sobre a pro-
dução de indicadores que serão 
usados como referência para 
os sistemas produtivos avalia-
rem seu trabalho pelo prisma 

do bem-estar do animal.
Atualmente, entre ou-

tros afazeres, o pesquisador 
da USP também se dedica 
a investigações que buscam 
demonstrar o impacto do 
ambiente durante as fases 
pré-natal e neonatal de dife-
rentes espécies, estabelecendo 
protocolos para aprimorar a 
resistência das crias. O cui-
dado antes mesmo do nasci-
mento, acredita Zanella, pode 
interferir de forma positiva na 
vida do animal. Zanella foi o 
primeiro médico veterinário 
do mundo a obter doutorado 
em Bem-estar Animal, pela 
Universidade de Cambridge, 
do Reino Unido, em 1992. Seu 
currículo é realmente extenso. 
Quem tiver interesse, basta 
pesquisar ...

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação
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Para contar com um novo 
referencial a ser atribuído aos 
reprodutores inscritos no Pro-
grama de Melhoramento de 
Bovinos de Carne (Promebo), 
o Conselho Técnico da Asso-
ciação Brasileira de Angus 
levará à diretoria da entidade 
solicitação para que seja plei-
teado à Associação Nacional 
de Criadores Herd Book Colla-
res (ANC), o início de avalia-
ções de produtos de reprodu-
tores utilizados no cruzamento 
industrial. Segundo o presi-
dente do Conselho Técnico da 
Angus, técnico e selecionador 
Camilo Vianna, este avanço 
irá oferecer informações mais 
consistentes para o criador 
que utiliza essa ferramenta, 
que tanto cresce no Brasil. A 
proposta foi debatida durante 
a reunião anual dos técnicos 
da Angus, em Água Boa, MT.

“A ideia é viável e deve 
ser implementada”, garante 
a coordenadora do Promebo, 

Para ampliar o conhecimen-
to sobre a realidade e as téc-
nicas utilizadas na região Sul 
do país com exemplares Angus, 
34 criadores de cinco estados 
participaram do Showcase Rio 
Grande do Sul. Ao longo dos 
três dias, no início de Junho, 
produtores do Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Minas Ge-
rais, Paraná e Rio Grande do 
Sul fizeram um tour por pro-
priedades da região da Cam-
panha, visitaram e assistiram a 
um desfile de touros na central 
da Progen Inseminação Artifi-
cial e realizaram visita técnica 
ao Frigorífico Silva, em Santa 
Maria.

De acordo com o diretor da 
Progen, Fábio Barreto, o Show-
case é uma oportunidade para 
criadores de diversas regiões e 
também de municípios do Es-
tado conhecerem como funcio-
na o trabalho de pecuaristas 
do Sul. “Os produtores saíram 
impressionados com a genética 
do Sul”, observou. O evento foi 

Showcase Angus RS

promovido pela Alta Genetics 
do Brasil.

Durante a visita técnica, 
a coordenadora regional do 
Programa Carne Angus, Ana 
Doralina Menezes, apresentou 
a planta frigorífica aos produ-
tores e explicou como ocorre o 
abate e avaliação da carcaça 
dos animais. Ana Doralina tam-
bém destacou a utilização da 
raça para cruzamento, a seleção 
genética e os padrões do Pro-
grama Carne Angus. Ou seja, 
resumiu a especialista, “todos 
puderam ver desde o sistema de 
produção na propriedade, até o 
abate no frigorífico”.

Promebo terá dados de meio sangue
Fernanda Kuhl. Segundo ela, 
o essencial é apenas ponderar 
aspectos importantes que já 
estão contemplados no pro-
grama, como características 
de carcaça para o sistema de 
produção analisado. “É uma 
informação que agrega avan-
ço para os usuários da raça”, 
salientou Fernanda. O inspe-
tor técnico da Angus Antônio 
Francisco Chaves Neto (o To-
ninho) observa que a meta é 
começar com uma amostra pi-
loto de 3 mil cabeças. A ação 
terá a colaboração dos inspe-
tores técnicos Gustavo Ribeiro 
e Rednilson Gois.

Com os dados de desempe-
nho das matrizes gerados em 
mão, a ideia é ter ferramentas 
de convencimento sobre a im-
portância da utilização destas 
informações para a seleção pe-
los criadores brasileiros e, com 
isso, maximizar seus ganhos. 
“Esses dados podem criar uma 
nova realidade para a cria no 

Brasil, possibilitando parâme-
tros diferenciados para que o 
pecuarista que produz bezerros 
use a genética nacional com 
máxima acurácia, além de au-
xiliar o criador a enxergar me-
lhor o seu rebanho, explorando 
a produtividade genética de 
suas fêmeas, através de rela-
tórios de desempenho gerados 
pelo programa”, completou a 
coordenadora do Promebo.

Embasado em sua experi-
ência de anos a campo como 
técnico, Francisco Chaves 
Neto informa que há touros 
com genética nacional com 
desempenho semelhante à 
genética importada, mas que 
trazem consigo característi-
cas de uma seleção realizada 
em ambiente semelhante onde 
serão criados os seus filhos. 
Essa produção nacional tam-
bém vem com vantagem para 
o enfrentamento do carrapato 
e outros ectoparasitas, acen-
tuou o técnico.

Foto: Divulgação
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D
e olho na incorporação de 
tecnologia para proporcio-
nar aos criadores eficien-

tes avaliações de desempenho 
da raça, esta nova prova terá o 
diferencial de ser realizada num 
ambiente e condições de alimen-
tação similares aos que os ani-
mais têm nas fazendas onde são 
criados e vão produzir.

Criadores animados
O Selecionador Léo Warsza-

wsky, do Haras Warszawsky, de 
Porto Alegre, RS, vai participar 
da primeira edição da prova. “Mi-
nha seleção é centrada na facili-
dade de parto e em marmoreio, e 
considero essa prova um grande 
acerto da Associação Brasileira 
de Angus. Primeiro pela locali-
zação, que facilita a participação 
dos criadores do Sul, mas espe-
cialmente pelos critérios técnicos 
das avaliações e por estar focada 
na conversão alimentar, que para 
mim é fundamental”, comenta o 
tradicional criador, que nesta pri-
meira edição inscreveu somente 
um touro. Ele também aplaudiu 
a participação do professor Jai-
me Tarouco, da UFRGS, como 
coordenador da prova. “Ele é um 
técnico meticuloso, de primeira 
linha e tem muita tradição”, ava-
liou Warszawsky.

Já o criador Francisco Ama-
ral, da Estância Três Marias, de 
Santa Vitória do Palmar, que 
também inscreveu um touro 
para ser testado na nova prova 

Foco na Eficiência Alimentar

(e informou que tem mais dois 
à disposição, se for necessário), 
diz que essa prova é importante 
porque avalia a realidade da pro-
dução nas fazendas. “Além dos 
critérios técnicos que serão utili-
zados, esta prova vai avaliar o de-
sempenho dos animais a campo, 
sem artificialismos, nas mesmas 
condições em que eles são cria-
dos nas propriedades”, definiu 
Amaral. 

Clóvis Teixeira Gonçalves da 
Silva, um dos sócio-proprietários 
da Cabanha Santa Nélia, de Ja-
guarão, RS, é outro criador de 
Angus que está participando des-
ta nova prova. Para ele, que ins-
creveu o touro Santa Nélia 309, 
com um índice final no Promebo 
muito bom, este novo teste de 
conversão alimentar vem se unir 
à prova de ganho de peso que é 
realizado na Embrapa, que são 
ferramentas essenciais de seleção 
que a ANC e a Angus dispõe aos 
produtores de Angus. Nós que 
produzimos genética somos res-
ponsáveis em ter estas seleções 
nos plantéis, e essa nova prova só 
vem a contribuir para o aperfei-
çoamento de nossos touros.

Tecnologia e alimentação
Com duração de 98 dias – 28 

para a adaptação dos animais e 
mais 70 dias de testes/avaliações, 
o teste tem na coordenação o 
zootecnista e professor da UFR-
GS Jaime Tarouco, que também 
dirige a Estação Experimental 
Agronômica (EEA) da UFRGS, 
localizada na Rodovia BR-290, 
Km 146, em Eldorado do Sul, 
RS, onde acontece a prova. É um 
local próximo à capital gaúcha, 
Porto Alegre, com área de 1.600 
hectares, que conta com pessoal 
de serviço e uma infraestrutura 

de pesquisa e produção própria 
da forragem para os animais.

Segundo o professor Tarouco, 
a UFRGS adquiriu para a Esta-
ção Experimental um conjunto 
de 12 cochos e três bebedouros 
eletrônicos (sistema que medem 
a quantidade da alimentação e 
a frequência que os animais co-
mem), que vão ser utilizados na 
medição da “eficiência alimentar 
residual” dos animais. Os exem-
plares em avaliação tem, além do 
ambiente, uma alimentação mui-
to aproximada da que tem nas 
fazendas, com pastagem de aveia 
ou azevém no pico de produção, 
com 15% de proteína e 70% 
de nutrientes digestíveis totais. 
“Os animais vão ser testados no 
ambiente onde são produzidos”, 
informou Tarouco.

Ferramenta de seleção
“Esta prova, desenvolvida 

para a Angus, é uma excelente 
ferramenta para testar e avaliar a 
eficiência econômica dos animas 
de forma objetiva, afirma o pre-
sidente do Conselho Técnico da 
Angus, Camilo Vianna. Segundo o 
dirigente, quando testamos repro-
dutores que poderão ser usados 
no melhoramento dos rebanhos, 
uma ferramenta como esta é de 
enorme ajuda para a tomada de 
decisão na área de seleção. Cami-
lo também chama a atenção dos 

criadores para o formato pensado 
para desta prova: “O ambiente 
em que vão estar os exemplares e 
a alimentação que vão receber é 
bastante similar à da criação nas 
fazendas”, destaca.

Eficiência alimentar
A importância da eficiên-

cia alimentar na pecuária não 
é novidade. Segundo explica o 
Técnico de Fomento da Angus, 
veterinário Mateus Pivato, ela 
está diretamente relacionada à 
redução dos custos no forneci-
mento de alimentos aos animais, 
representando cerca de 70% da 
despesa total. E medindo a efici-
ência alimentar de seus animais o 
criador tem condições de selecio-
nar animais que comem menos, 
mas se aprontam com velocida-
de, produzindo menos poluen-
tes como esterco e gás metano, 
exercendo menor impacto sobre 
o ambiente, reduzindo a necessi-
dade de ocupar grandes áreas de 
pasto e minimizando a produção 
de suplementos. O consumo ali-
mentar residual (CAR) é obtido 
pela diferença entre o consumo 
de matéria seca observado e o 
estimado com base na produção 
de ganho médio diário e peso vivo 
metabólico. Esta característica é 
independente do ganho de peso e 
do peso do animal que é expres-
sada por quilograma de matéria 

seca por dia (kg ms/dia).
A prova vai testar animais 

nascidos de 15/08/2016 a 
15/10/2016, avaliados ao so-
breano no Promebo. Portanto, 
touros que ao saírem da prova 
já estarão aptos à temporada de 
monta a campo. A duração será 
de 98 dias, divididos em dois pe-
ríodos: período de adaptação dos 
animais, a dieta e instalações, 
com duração de 28 dias, e perí-
odo do teste propriamente dito, 
que ocorrerá em 70 dias. Neste 
tempo, estima-se que os animais 
poderão ganhar entre 0.9 kg – 
1.5 kg/dia, portanto, o peso mí-
nimo recomendado para a prova 
é de 400 kg.

O trabalho será monitorado 
pela Angus com informes quin-
zenais contendo o desempenho 
de cada animal, mas somente 
no final serão disponibilizados 
os dados de Consumo Alimen-
tar Residual e Ultrassonografia 
de Carcaça. Além disto, todos os 
animais que forem avaliados se-
rão genotipados.

Dias de campo
Dentro desta parceria, serão 

realizados dois Dias de Campo, 
quando serão discutidos temas 
que envolvem a eficiência ali-
mentar e nutricional, com pales-
tras, apresentação de resultados 
de provas anteriores, além da 
demonstração do sistema In-
tergado  que será utilizado nes-
ta prova. E ao final, caso haja 
consenso entre os participantes, 
há a possibilidade da realização 
de um leilão virtual dos touros. 
Mais informações com a área de 
fomento da Angus, através do e-
mail fomento@angus.org.br ou 
telefone (51) 99508.5593.

os cerca de 20 tourinhos inscritos por 10 
criadores de Angus chegaram à estação 
experimental da uFrgs no dia 20 de junho, 
para participação na nova Prova de eficiência 
Alimentar para Touros Angus. A prova resulta 
de uma parceria da Associação Brasileira de 
Angus com a universidade Federal do rio 
grande do sul (uFrgs). 

Objetivo é integrar todas as 
etapas do melhoramento, 
para uso ágil e rápido 
de todas as informações

Mateus Pivato, Jaime Tarouco e Camilo Vianna

Fotos: Divulgação
Fotos: Angus/Divulgação
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Breno, Felipe , Sebastião e Bruno

CRA: genética nacional para o Brasil

C
riadores de Angus, grupos 
de cruzadores via IATF 
e centrais de sêmen têm 

agora uma nova oportunidade 
de adquirir genética de ponta 
de touros exclusivamente na-
cionais, provados, avaliados e 
adaptados no Brasil Central. 
Trata-se do Centro de Refe-
rência Angus (CRA), instalado 
na Verdana Agropecuária, em 
Itatinga, SP, cidade próxima 
a Avaré. A ideia do centro foi 
desenvolvida há três anos pelos 
empresários e pecuaristas José 
Carlos e Bruno Grubisich, que 
além da Verdana, também são 
proprietários da Seleon Biotec-
nologia, central de biotecnolo-
gia, prestadora de serviço de 
congelamento de sêmen, uma 
das mais modernas da América 
do Sul, cujas instalações estão 
próximas à Verdana.

Tradicionais criadores de 
Nelore, com fazendas em São 
Paulo e Mato Grosso do Sul, 
José Carlos e Bruno se junta-
ram ao know-how do criador e 
técnico gaúcho Luis Felipe Cas-

sol (leia-se Cabanha Corticeira, 
de São Borja, RS), para tocar 
o projeto há cerca de três anos.

Seleção 
nas cabanhas
No final de 2016 a estrutu-

ra do CRA estava pronta e no 
início de 2017 Luis Felipe pas-
sou a visitar as principais ca-
banhas de Angus selecionadas 
para participação no projeto do 
CRA no Brasil, para a escolha 
dos terneiros ao desmame. Um 
grupo de 70 terneiros passaram 
a ser avaliados por um ano no 
CRA, medindo 28 caracterís-
ticas ligadas à produtividade, 
como qualidade de carcaça 
via ultrassonografia, caracte-
rísticas ligadas à resistência 
ao carrapato, além do uso dos 
famosos cochos eletrônicos que 
medem a eficiência alimentar 
dos animais, avaliando-se de-
sempenho e eficiência em um 
regime alimentar similar àquele 
utilizado nos modelos semi-in-

tensivos do Brasil central.
Lá esses tourinhos foram 

meticulosamente avaliados por 
uma equipe de técnicos coman-
dada pelo zootecnista Breno 
Barros, num trabalho conjunto 
com o Promebo. A compila-
ção dos dados e as estatísticas 
foram feitas pelo especialista 
José Bento Sterman Ferraz, da 
USP.

Foram criados grupos de 
touros para características de 
interesses comerciais relevan-
tes, e no dia 17 de Julho esses 
animais serão apresentados ao 
mercado em dia de campo nas 
instalações da Verdana, em 
Itatinga, SP. No dia seguinte, 
18/07, serão leiloados os 60 
touros de 2 anos selecionados 
pelo programa, sob comando da 
Programa Leilões, com trans-
missão pelo Canal Rural.

Divisor 
de águas
Para Luis Felipe Cassol, o 

CRA é um divisor de águas no 
cenário nacional de Angus para 
a produção de sêmen comercial 
de touros nacionais. “É o início 
de uma virada, mostrando ao 
mercado a capacidade produ-
tiva de animais nacionais”, ani-
ma-se o técnico. Felipe adverte 
que muito do que vem de fora 
não nos serve ... São animais 
que vêm de locais que não têm 
as mesmas características de 

clima, de alimentação, 
de ectoparasitas e tipo 
de exploração que te-
mos aqui no Brasil.

Já segundo Bruno 
Grubisich (que é inte-
grante da Asbia - Asso-
ciação Brasileira de In-
seminação Artificial), 
o programa do CRA 
tem grande perspectiva, já que 
busca identificar caracterís-
ticas indispensáveis para en-
contrar indivíduos e linhagens 
mais adaptados a realidade do 
Brasil. “A vocação pecuária do 
País é indiscutível, mas ainda 
temos grandes saltos tecno-
lógicos a serem feitos, e tudo 
isso começa com a medição e 
avaliação dos dados para di-
recionar os resultados. Temos 
grandes expectativas para o 
primeiro leilão CRA, principal-
mente tendo a oportunidade 
de analisar os dados da prova. 
Nossos parceiros certamente 
terão bons frutos”, garante o 
agroempresário. 

Grande 
potencial
José Carlos, Bruno e Luis 

Felipe vislumbraram um po-
tencial muito grande com a 
raça Angus e começaram a 
pesquisar como poderiam en-
trar na raça Angus para pro-
duzir touros para atender ao 
mercado nacional, as centrais 

que comercializam volumes de 
sêmen Angus e grandes cria-
dores cada vez mais adeptos 
ao cruzamento com o Zebu. 
Decidiram então montar den-
tro da Verdana uma estrutura 
para fazer avaliação de touros 
jovens Angus, selecionados 
quando terneiros ao desma-
me em vários rodeios de An-
gus do Brasil, nas principais 
cabanhas criadoras de Angus 
no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e São Pau-
lo. Os ganhos genéticos são 
realmente grandes e o projeto 
contempla um rebanho gigan-
te. Esse sêmen se torna uma 
interessante opção ao impor-
tado, trazendo consigo mais 
informação sobre o valor ge-
nético utilizado e valorizando 
o Angus nacional.

Todo o ano o CRA vai re-
alizar uma avaliação de touri-
nhos e um leilão. O centro tem 
atualmente capacidade insta-
lada para receber e avaliar um 
total de 120 terneiros. 

Fotos: Divulgação
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O 
PAD, Programa de Acasa-
lamentos Dirigidos do Pro-
mebo, é um modelo desen-

volvido desde o início da década 
de 90 pela equipe da GenSys. 
Este se mantém em constante 
aperfeiçoamento e pode ser facil-
mente adequado a diversas situ-
ações de criação. Segundo o pes-
quisador da Embrapa Pecuária 
Sul, Fernando Cardoso, o PAD 
é uma ferramenta muito utili-
zada em várias partes do mun-
do. “Esta técnica busca, entre 
outros fatores, a produção mais 
homogênea de animais, como o 
fenótipo, por exemplo, evitando a 
consanguinidade e problemas na 
régua de DEPs”, descreve. Como 
criador da raça Angus em sua 
Estância da Barragem, em Dom 
Pedrito, RS, Cardoso investiu 
no PAD, mais precisamente em 
2016, para a padronização da 
pelagem, musculatura e tamanho 
de seu rebanho. “Os resultados 
foram excelentes, sendo um pro-
cesso seguro e que evita a produ-
ção de animais com algum tipo 
de deficiência”, afirma.

Para cada rebanho, em parti-
cular, o PAD simula os acasala-
mentos de cada matriz disponível 
para a reprodução com todos os 
touros disponíveis, combinando 
as informações de suas avalia-
ções genéticas, calculando os 
índices médios esperados das fu-
turas progênies e recomendando 
os acasalamentos de acordo com 
as orientações, restrições e obje-
tivos que o melhorador pretende.

O impacto dos acasalamentos dirigidos

Por Nicolau Balaszow

O programa requer para o 
cálculo dos índices médios espe-
rados da progênie e recomenda-
ção dos acasalamentos, que os 
touros e vacas indicados para a 
reprodução tenham avaliação 
genética completa, ou seja, de-
vem possuir DEPs para todas as 
características consideradas no 
índice de seleção.

Além de possuir opção para 
controlar consanguinidade no re-
banho, o PAD permite melhorar 
a harmonia de produção no re-
banho e realizar acasalamentos 
corretivos. Todas estas opções 
podem ser consideradas simul-
taneamente pelo programa por 
meio da aplicação de restrições. 
As restrições consideradas im-
pedem o direcionamento de aca-
salamentos cujos coeficientes de 
consanguinidade dos produtos 
resultantes sejam maiores ou 
iguais a 6,25 e/ou que produzam 
animais com DEP um desvio-pa-
drão abaixo da média para qual-
quer característica e/ou DEP 
para PE (Perímetro escrotal) 
igual ou inferior à média.

As restrições utilizadas para 
a realização de acasalamentos 
corretivos visam evitar a produ-
ção de animais com característi-
cas que os desclassifiquem para 
o recebimento do Certificado 
Especial de Identificação e Pro-
dução (CEIP), do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa). Para que estas úl-
timas restrições sejam aplicadas 
é necessário que a propriedade 
mantenha a coleta de informa-
ções sobre a ocorrência destas 
características em seus animais. 

Na visão da médica veteriná-
ria e dirigente da GAP Genética, 
Ângela Linhares, esta técnica 
permite alcançar um rebanho 
muito mais uniforme de forma 
segura. Como usuária constan-
te do PAD, ela diz que, “sempre 
busquei orientar os técnicos que 

buscassem o equilíbrio de todas 
as funções dos animais e 0% na 
consanguinidade. Atualmente re-
conheço que meu rebanho alcan-
çou a harmonização ideal graças 
a esta ferramenta melhoradora”.

Informações
As informações necessárias 

para a implementação de um 
PAD compreendem:

- Avaliações genéticas 
(DEPs) das matrizes e dos tou-
ros; 

- Composição racial das ma-
trizes e dos touros (em caso de 
cruzamentos); 

- Incidência de característi-
cas consideradas problema ou 
defeitos nas matrizes; 

- Avaliações genéticas dos 
touros para características con-
sideradas problemas ou defeitos; 

- Capacidade de monta esti-
mada ou disponibilidade de sê-
men de cada touro; 

- Limites para a utilização 
dos touros; 

- Parentesco entre cada pos-
sível acasalamento (arquivo de 
genealogia da propriedade ou de 
todo programa de melhoramento 
em que está inserida); 

- Restrições quanto ao con-
trole de consanguinidade no re-
banho; 

- Restrições aos valores de 
DEP das características consi-
deradas no índice, expressos na 
progênie; 

- Restrições à expressão de 
características consideradas de-
feitos desclassificatórios para a 
emissão do CEIP.

Resultados
e relatórios
O relatório a ser executado é a 

lista de acasalamentos, que indica 
quais machos e fêmeas devem ser 
usados para cada acasalamento. 
Esta lista engloba decisões sobre 
todos os fatores envolvidos no 

uso/direção dos acasalamentos. 
Acasalamentos que apresentem 
restrições somente são indica-
dos pelo programa quando, para 
uma determinada vaca, todos os 
touros disponíveis geram acasa-
lamentos com restrições. Nestes 
casos, geralmente, a vaca está 
numa das últimas decas e o sê-
men dos melhores touros já se 
esgotou, ou não foi possível en-
contrar um touro que resolvesse 
todos os seus problemas. Pode-se 
fazer uso desta ferramenta, tam-
bém, para tomar decisões quanto 
ao descarte de animais.

Os relatórios
Os relatórios incluem: 1. Re-

sultados dos acasalamentos de 
cada vaca com todos os touros 
disponíveis para reprodução, com 
apresentação das DEPs padroni-
zadas médias da progênie para 
cada uma das características 
consideradas no índice, identifi-
cação da incidência de caracte-
rísticas problemas ou defeitos 
nas vacas e decas dos touros em 
suas avaliações para as respecti-
vas características; 2. Resultados 
dos acasalamentos, em separado, 
para as vacas que possuem algu-
ma incidência de características 
problemas ou defeitos, possibi-
litando facilmente a identifica-
ção das vacas para as quais foi 
possível encontrar um touro que 
resolvesse seu problema ou não; 
3. Arquivo de genealogia conten-
do os coeficientes de endogamia 
para todos os animais da proprie-
dade e; 4. Lista-resumo sobre a 
utilização dos touros disponíveis, 
contendo os números totais de 
doses/montas disponíveis, utiliza-
das e restantes.

O criador pode ter um maior 
grau de controle, não pela espe-
cificação de quais animais deve-
riam ser selecionados, mas pela 
especificação dos resultados de-
sejados, em termos de direção da 
mudança genética, limites impos-
tos, restrições a serem satisfeitas, 
entre outros.

Benefícios
- Aumento de, aproximada-

mente, 70% no número de ani-
mais superiores;

- Maiores ganhos genéticos 
anuais; 

- Otimização do uso de touros 
jovens e de alto potencial gené-
tico; • Controle/redução de con-
sanguinidade; 

- Minimização de descartes 
de animais superiores devido a 
problemas/defeitos que os des-
classifiquem.

Para o mercado, isto deve re-
presentar: 

- Oferta de animais certifica-
dos com valores genéticos muito 
superiores aos que vinham sendo 
ofertados e 

- Garantia ainda maior da 
qualidade das informações e 
da qualidade genética devido à 
consistência dos dados come-
çar antes mesmo do acasala-
mento.

Promebo
Segundo a médica veteriná-

ria e coordenadora do Programa 
de Melhoramento de Bovinos 
de Carne (Promebo), Fernanda 
Kuhl, o PAD está à disposição 
dos criadores desde 1996. “Esta 
é uma ferramenta moderna, que 
tem como objetivos principais 
aperfeiçoar o uso das informa-
ções geradas pelo programa e 
auxiliar o criador na tomada de 
decisões, pois é possível predizer 
o índice final dos possíveis pro-
dutos, a partir da simulação dos 
acasalamentos, aumentando o 
desempenho das futuras progê-
nies”, destaca.

O programa, que tem apoio da 
Associação Brasileira de Angus e 
pode ser utilizado em diferentes 
situações, como na escolha do 
sêmen a ser adquirido, no plane-
jamento dos acasalamentos, na 
correção de atributos deficientes 
nos ventres, no controle da endo-
gamia, na produção de animais 
dupla marca (índices superiores), 
entre outras vantagens.

Para usar dos benefícios do 
PAD, o criador de Angus deve 
entrar em contato com o Pro-
mebo e indicar os ventres e os 
touros que deseja acasalar. Não 
há número mínimo ou máximo 
de animais para cada simulação, 
porém quanto maior o número de 
ventres acasalados maior será o 
progresso genético do rebanho.

Partes deste texto foram 
extraídos do trabalho realizado 
pelos seguintes técnicos: Car-
los Dario Ortiz Peña, Fernanda 
Varnieri Brito, Flávio Schramm 
Schenkel, Jorge Luiz Paiva Se-
vero, Luiz Alberto Fries, Mario 
Luiz Piccoli, Roberto Carvalhei-
ro, Vanerlei Mozaquatro Roso e 
Vânia Cardoso.Fernanda Kuhl, Angela Linhares e Fernando Cardoso

Fotos: Divulgação
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A 
XII Exposição Nacional de Rús-
ticos Angus, evento que está es-
treitando cada vez mais o rela-

cionamento Angus e Brangus no Brasil, 
realizado de 15 a 17 de maio no par-
que de exposições da UFSM, em Santa 
Maria, RS, juntamente com a Nacional 
de Brangus, mostrou o elevado nível do 
atual estágio da seleção de rústicos. Na 
mostra deste ano, desenvolvida durante o 
tradicional Encorte (Encontro das Raças 
Bovinas de Corte), em sua 27ª edição, as 
cabanhas gaúchas Soldera e São Xavier 
literalmente roubaram a cena, conquis-
tando os principais títulos em pista.

“Os animais que entraram em pista 
serão bem aproveitados pela raça”, as-
sinalou o jurado, o premiado seleciona-
dor de Angus Ulisses Amaral, titular da 
Cabanha Santa Joana, Santa Vitória do 
Palmar. Para ele, que aceitou o desafio 
de avaliar a genética exposta em Santa 
Maria, os trios apresentados pelos três 
expositores premiados correspondem ao 
que se espera de animais rústicos: pre-
coces, profundos e carniceiros. Quanto à 
exposição, destacou a notável evolução 
dos campeonatos rústicos. “Esses even-
tos estão sendo muito bem conduzidos, o 

No Encorte,  Soldera e São Xavier
Fotos: Gabriel Olivera/Angus

desenvolvimento que a raça está conquis-
tando é justamente o que buscamos há 
anos”, destacou Amaral.

Nas fêmeas
Na primeira parte do julgamento, 

foram avaliados os lotes de fêmeas PO, 
disputa dominada pela Cabanha Sol-
dera, de Irmãos Soldera Agropecuária,  
Panambi, RS, com a conquista do títu-
lo de trio Grande Campeão com o lote 
6 (tats. 6068, TE6004, TE6003). A 
Soldera também levou o trio Reservado 
de Grande Campeão com o lote 4 (tats. 
6099, 6095, 6036), 3° melhor trio com o 
lote 2 (tats. TE7212, TE7190, TE7191), 
além da melhor fêmea PO, com Soldera 
TE6003 Candelero Resource.

“Para alcançar esses resultados em 
pista é preciso considerar e trabalhar 
com quatro fatores indispensáveis: ge-
nética, alimentação, manejo e sanidade”, 
destacou Dilvani Soldera, um dos pro-
prietários da cabanha, que já antecipou 
que espera alcançar resultados ainda me-
lhores na edição de 2019.

O sucesso da Soldera se repetiu entre 
as fêmeas PC, com a vitória do lote 12 
(tats. 5181, 5043, 5039), seguindo pelo 

lote lote 11 (tats. 6049, 6091, 6030), 
que ficou com o título de reservado de 
grande campeão. O 3° melhor trio foi o 
do lote 10 (tats. 7026, 7127, 7093). A 
Melhor Fêmea PC foi o exemplar Solde-
ra 5181 Net Worth.

Nos machos
No campeonato de machos, o trio 

Grande Campeão foi o do lote 16 (tats. 
2188, 2186, 2185) da Cabanha São 
Xavier, do criador Caio Cezar Fernandez 
Vianna, de Tupanciretã, RS, que em 2019 
completa 70 anos na criação Angus. 
Além disso, a propriedade levou o prêmio 
de Melhor Macho PO, com São Xavier 
2186 Mastin.

Para Vianna, a exposição deste ano 
apenas confirmou o comprometimento 
dos criadores na seleção de rústicos. 
Segundo ele, cada vez mais está se in-
vestindo em genética de qualidade para 
obter os resultados esperados. O criador 
fez questão de destacar a uniformidade 
dos animais expostos, fato que compra-

va a tendência entre os criadores brasi-
leiros de se buscar cada vez mais ani-
mais funcionais. O trio reservado grande 
campeão entre os machos PO foi o de 
lote 15 (tats 6221, 6127, 6020), da 
Cabanha Soldera. O 3° Melhor Trio Ma-
cho PO foi para o lote 13 (tats TE458, 
TE454, TE453) da Cabanha Tólio’s 
Farm, do criador Eltair Tólio, de Formi-
gueiro, RS.

Performance individual 
Além do julgamento de exemplares 

em trios, as performances de seis animais 
Angus foram avaliados no Concurso In-
dividual. Na categoria Melhor Fêmea PO 
Individual, o prêmio foi para Soldera 7162 
T.Candelaro, da Cabanha Soldera. O prê-
mio de Melhor Macho PO Individual foi 
para o exemplar São Xavier 2212 Macau, 
animal de propriedade da Cabanha São 
Xavier. “O exemplar escolhido como me-
lhor macho PO é especial, pois é um animal 
de genética brasileira e filho de touros São 
Xavier”, comemorou Caio Vianna.

Concurso Individual - MachoConcurso Individual - FêmeaMelhor Macho POMelhor Fêmea PO

Melhor Fêmea PCTrio Terceiro Macho POTrio Reservado Macho POTrio Grande Campeão Macho PO

Trio Terceiro Fêmeas PCTrio Reservado Fêmeas PCTrio Grande Campeão PC

Trio Reservado Fêmeas PO

Trio Terceiro Fêmeas PO

Trio Grande Campeão Fêmeas PO
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Machos PO - Trio Grande Campeão
Nome: SÃO XAVIER MOULAIN ROUGE
Tat: 2188   Registro: O196012   Nasc: 17/02/2016
Idade: 819 Dias - 27 meses   Peso: 762
Pai: SAV 004 DENSITY 4336   
Perimetro Escrotal : 42   GND: 5,24
Mãe: SÃO XAVIER 1418 FREDDA TE    GNS: 7,34
Ind D: 17,43   Deca IND D: 3    Ind. F: 16,14   Deca IND F: 3
Nome: SÃO XAVIER 2185 MAR NEGRO
Tat: 2185    Registro: O196009 Nasc: 16/02/2016
Idade: 820 Dias - 27 meses   Peso: 750
Pai: SAV 004 DENSITY 4336   
Perimetro Escrotal : 37   GND: 3,96
Mãe: SÃO XAVIER 1379 FAENA   GNS: 5,76
Ind D: 19,63   Deca IND D: 2    Ind. F: 17,08   Deca IND F: 3
Nome: SÃO XAVIER 2186 MASTIN
Tat: 2186   Registro: O196010   Nasc: 16/02/2016
Idade: 820 Dias - 27 meses   Peso: 766
Pai: SAV 004 DENSITY 4336   
Perimetro Escrotal : 41   GND: 9,8
Mãe: SÃO XAVIER 1349 EDWIGES   GNS: 16,43
Ind D: 28,47   Deca IND D: 1   Ind. F: 29,45   Deca IND F: 1
Criador e Expositor: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
Estabelecimento: CABANHA SÃO XAVIER
Cidade: TUPANCIRETÃ /RS

Machos PO - Trio Reservado de Grande Campeão
Nome: SOLDERA 6221 BISMARK
Tat: 6221   Registro: O195640   Nasc: 27/06/2016
Idade: 688 Dias - 22 meses   Peso: 642
Pai: SAV BISMARCK 5682   
Perimetro Escrotal : 41   GND: 7,83
Mãe: HR RUANA TE L110   GNS: 9,29
Ind D: 25,08   Deca IND D: 1   Ind. F: 22,18   Deca IND F: 2
Nome: SOLDERA 6127 BISMARK
Tat: 6127   Registro: O195576   Nasc: 10/05/2016
Idade: 736 Dias - 24 meses   Peso: 662
Pai: SAV BISMARCK 5682   
Perimetro Escrotal : 43   GND: 4,82
Mãe: LC SOLDERA S955   GNS: 4,77
Ind D: 19,54   Deca IND D: 2   Ind. F: 18,54   Deca IND F: 2
Nome: SOLDERA 6020 STRONGHOLD
Tat: 6020   Registro: O213051   Nasc: 28/04/2016
Idade: 748 Dias - 24 meses   Peso: 686
Pai: TROTTERS STRONGHOLD 156   
Perimetro Escrotal : 37
Mãe: S2 LARKS CANYON 8035-S2-1050
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

Machos PO - Terceiro Melhor
Criador e Expositor: ELTAIR TÓLIO
Estabelecimento: CABANHA TÓLIO’S FARM
Cidade: FORMIGUEIRO /RS
Nome: TOLIO TE458 HARLEY 306
Tat: TE458   Registro: O212598   Nasc: 03/07/2017
Idade: 317 Dias - 10 meses   Peso: 518
Pai: SAV RENOWN 3439   Perimetro Escrotal : 38
Mãe: TARRÃ TE155 BIONCÊ TRAVELLER WIDESPREAD
Nome: TOLIO TE454 HILK 323
Tat: TE454   Registro: O212601   Nasc: 02/07/2017
Idade: 318 Dias - 10 meses   Peso: 475
Pai: SAV BRAND NAME 9115   Perimetro Escrotal : 36
Mãe: PRINCIPESSA TE569 WIDESP. DA TÓLIOS’S FARM
Nome: TOLIO TE453 HUNTER 315
Tat: TE453   Registro: O212599   Nasc: 01/07/2017
Idade: 319 Dias - 10 meses   Peso: 574
Pai: SAV BRAND NAME 9115   Perimetro Escrotal : 40
Mãe: PRINCIPESSA TE569 WIDESP. DA TÓLIOS’S FARM

Melhor Macho PO
Nome: SÃO XAVIER 2186 MASTIN
Tat: 2186   Registro: O196010   Nasc: 16/02/2016
Idade: 820 Dias - 27 meses   Peso: 766
Pai: SAV 004 DENSITY 4336   
Perimetro Escrotal : 41   GND: 9,8
Mãe: SÃO XAVIER 1349 EDWIGES   GNS: 16,43
Ind D: 28,47   Deca IND D: 1   Ind. F: 29,45   Deca IND F: 1
Criador: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA

Concurso Individual Macho PO
Nome: SÃO XAVIER 2212 MACAU
Tat: 2212   Registro: O199443   Nasc: 11/05/2016
Idade: 735 Dias - 24,2 meses   Peso: 748
Pai: SÃO XAVIER 1826 JACARTA TE   
Perimetro Escrotal : 40   GND: 7,81
Mãe: SÃO XAVIER 1686 FÁBULA TE   GNS: 11,33
Ind D: 29,63   Deca IND D: 1   Ind. F: 26,87   Deca IND F: 1
Criador e Expositor: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
Estabelecimento: CABANHA SÃO XAVIER
Cidade: TUPANCIRETÃ /RS

Fêmeas PO - Trio Grande Campeão
Nome: SOLDERA 6068 NET WORTH
Tat: 6068   Registro: O195548   Nasc: 07/05/2016
Idade: 739 Dias - 24 meses   Peso: 600
Pai: SAV NET WORTH 4200   Est. Gest.: Prenha   GND: 6,86
Mãe: S2 BAR EXT 4029-S2-1095   GNS: 12,12
Ind D: 25,03   Deca IND D: 1   Ind. F: 26,91   Deca IND F: 1
Nome: SOLDERA TE6004 RESOURCE
Tat: TE6004   Registro: O202385   Nasc: 08/04/2016
Idade: 768 Dias - 25 meses   Peso: 564
Pai: SAV RESOURCE 1441   Est. Gest.: Prenha   GND: 9,54
Mãe: RINCON BAZUCA TE2294 DEL SARANDY   GNS: 13,88
Ind D: 30,30   Deca IND D: 1   Ind. F: 28,79   Deca IND F: 1
Nome: SOLDERA TE6003 CANDELERO RESOURCE
Tat: TE6003   Registro: O202452   Nasc: 07/04/2016
Idade: 769 Dias - 25 meses   Peso: 604
Pai: SAV RESOURCE 1441   Est. Gest.: Prenha   GND: 9,31
Mãe: SOLDERA TEI3173 CANDELERO   GNS: 15,6
Ind D: 35,38   Deca IND D: 1   Ind. F: 36,90   Deca IND F: 1
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

Fêmeas PO - Trio Reservado de Grande Campeão
Nome: SOLDERA 6099 VISTOSO
Tat: 6099   Registro: O195564   Nasc: 15/05/2016
Idade: 731 Dias - 24 meses   Peso: 534
Pai: FILOMENA 193 MAXI 16 TE   
Est. Gest.: Prenha   GND: 0,83
Mãe: S2 TRAVELER 004 11069 RITO 6I6   GNS: 2,9
Ind D: 6,31   Deca IND D: 6   Ind. F: 9,87   Deca IND F: 5
Nome: SOLDERA 6095 BISMARK
Tat: 6095   Registro: O195562   Nasc: 04/05/2016
Idade: 742 Dias - 24 meses   Peso: 574
Pai: SAV BISMARCK 5682   Est. Gest.: Prenha   GND: 8,04
Mãe: S2 1050 TRAVELER 8098 NET WORTH   GNS: 11,88
Criador: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Ind D: 28,80   Deca IND D: 1   Ind. F: 28,37   Deca IND F: 1
Nome: SOLDERA 6036 VISTOSO
Tat: 6036   Registro: O195506   Nasc: 01/05/2016
Idade: 745 Dias - 24 meses   Peso: 528
Pai: FILOMENA 193 MAXI 16 TE   
Est. Gest.: Prenha   GND: 2,96
Mãe: S2 EXCALIBUR 9026 BANDO 9074   GNS: 4,78
Ind D: 11,47   Deca IND D: 4   Ind. F: 11,82   Deca IND F: 4
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

Fêmeas PO - Terceiro Melhor Trio
Nome: SOLDERA TE7212 CANDELERO
Tat: TE7212   Registro: O213098   Nasc: 08/06/2017
Idade: 342 Dias - 11 meses   Peso: 325
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO   
Est. Gest.: Vazia   GND: 10,20
Mãe: S2 1050 10060 GRID MAKER   GNS: 12,52
Criador: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Ind D: 34,58   Deca IND D: 1   Ind. F: 29,28   Deca IND F: 1
Nome: SOLDERA TE7191 CANDELERO
Tat: TE7191   Registro: O213097    Nasc: 05/06/2017
Idade: 345 Dias - 11 meses   Peso: 308
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO   Est. Gest.: Vazia
Mãe: S2 1050 TRAVELER 8098 NET WORTH
Nome: SOLDERA TE7190 CANDELERO
Tat: TE7190   Registro: O213096   Nasc: 05/06/2017
Idade: 345 Dias - 11 meses   Peso: 303
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO   
Est. Gest.: Vazia   GND: 9,43
Mãe: S2 1050 TRAVELER 8098 NET WORTH   GNS: 13,48
Ind D: 32,62   Deca IND D: 1   Ind. F: 30,06   Deca IND F: 1
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

Melhor Fêmea PO
Nome: SOLDERA TE6003 CANDELERO RESOURCE
Tat: TE6003   Registro: O202452   Nasc: 07/04/2016
Idade: 769 Dias - 25 meses   Peso: 604
Pai: SAV RESOURCE 1441   Est. Gest.: Prenha   GND: 9,31
Mãe: SOLDERA TEI3173 CANDELERO   GNS: 15,6
Criador: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Ind D: 35,38   Deca IND D: 1   Ind. F: 36,90   Deca IND F: 1
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

Concurso Individual Fêmea PO
Nome: SOLDERA TE7162 T.CANDELERO
Tat: 7162   Registro: O207995   Nasc: 23/05/2017
Idade: 358 Dias - 11,8 meses   Peso: 323
Pai: TRES LAGOAS TE125   GND: 3,82
Mãe: SANTO ANTÃO DAKOTA FLORIDA 717   GNS: 5,13
Criador: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Ind D: 21,76   Deca IND D: 2   Ind. F: 19,92   Deca IND F: 2
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

Fêmeas PC - Trio Grande Campeão
Nome: SOLDERA 5181 NET WORTH
Tat: 5181   Registro: C393715   Nasc: 07/06/2015
Idade: 1074 Dias - 35 meses   Peso: 708
Pai: SAV NET WORTH 4200   Est. Gest.: C/Cria   GND: 8,63
Mãe: ISA 0811 HORNERO   GNS: 12,55
Ind D: 26,25   Deca IND D: 1   Ind. F: 24,83   Deca IND F: 1
Nome: SOLDERA 5043 CINCH
Tat: 5043   Registro: C393630   Nasc: 11/05/2015
Idade: 1101 Dias - 36 meses   Peso: 606
Pai: SAV CINCH 1248   Est. Gest.: C/Cria   GND: 1,42
Mãe: ISA 1063 PIONEER   GNS: 4,07
Ind D: 9,85   Deca IND D: 5   Ind. F: 12,38   Deca IND F: 4
Nome: SOLDERA 5039 BISMARCK
Tat: 5039   Registro: C393627   Nasc: 09/05/2015
Idade: 1103 Dias - 36 meses   Peso: 674
Pai: SAV BISMARCK 5682   Est. Gest.: C/Cria   GND: 3,06
Mãe: ISA 2100 FINAL ANSWER   GNS: 4
Ind D: 13,43   Deca IND D: 3   Ind. F: 13,68   Deca IND F: 3
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

Fêmeas PC - Trio Reservado de Grande Campeão
Nome: SOLDERA 6049 HARRY
Tat: 6049   Registro: C402196   Nasc: 03/05/2016
Idade: 743 Dias - 24 meses   Peso: 554
Pai: PIEDRITA 731 ÑATO   Est. Gest.: Prenha   GND: 4,30
Mãe: ISA 0721 BRIGADIER   GNS: 4,58
Ind D: 19,10   Deca IND D: 2   Ind. F: 16,42   Deca IND F: 3
Nome: SOLDERA 6091 NEW DIRECTION
Tat: 6091   Registro: C402176   Nasc: 02/05/2016
Idade: 744 Dias - 24 meses   Peso: 584
Pai: ANDRAS NEW DIRECTION R240   
Est. Gest.: Prenha   GND: 3,84
Mãe: ISA 0821 NUECERO   GNS: 6,52
Ind D: 13,29   Deca IND D: 4   Ind. F: 17,14   Deca IND F: 3
Nome: SOLDERA 6030 NEW DIRECTION
Tat: 6030   Registro: C403249   Nasc: 24/04/2016
Idade: 752 Dias - 25 meses   Peso: 604
Pai: ANDRAS NEW DIRECTION R240   
Est. Gest.: Prenha   GND: 3,47
Mãe: RANCHINHO 07155   GNS: 5,43
Ind D: 15,97   Deca IND D: 3   Ind. F: 19,21   Deca IND F: 2
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

Fêmeas PC - Terceiro Melhor Trio
Nome: SOLDERA 7026 NEW DIRECTION
Tat: 7026   Registro: C413735   Nasc: 03/06/2017
Idade: 347 Dias - 11 meses   Peso: 329
Pai: ANDRAS NEW DIRECTION R240   
Est. Gest.: Vazia   GND: 6,39
Mãe: ISA 366 NUECEIRO   GNS: 9,83
Ind D: 15,44   Deca IND D: 3   Ind. F: 18,54   Deca IND F: 3
Nome: SOLDERA 7127 NEW DIRECTION
Tat: 7127   Registro: C418499   Nasc: 16/05/2017
Idade: 365 Dias - 12 meses   Peso: 306
Pai: ANDRAS NEW DIRECTION R240   
Est. Gest.: Vazia   GND: 3,84
Mãe: RANCHINHO 7001   GNS: 5,64
Ind D: 11,98   Deca IND D: 5   Ind. F: 14,94   Deca IND F: 4
Nome: SOLDERA 7093 CONVOY 
Tat: 7093   Registro: C413772   Nasc: 10/05/2017
Idade: 371 Dias - 12 meses   Peso: 364
Pai: PFFR CONVOY 9Z   Est. Gest.: Vazia   GND: 3,68
Mãe: RANCHINHO 7443   GNS: 4,72
Ind D: 10,60   Deca IND D: 5   Ind. F: 9,19   Deca IND F: 5
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

Melhor Fêmea PC
Nome: SOLDERA 5181 NET WORTH
Tat: 5181   Registro: C393715   Nasc: 07/06/2015
Idade: 1074 Dias - 35 meses   Peso: 708
Pai: SAV NET WORTH 4200   
Est. Gest.: C/Cria   GND: 8,63
Mãe: ISA 0811 HORNERO   GNS: 12,55
Ind D: 26,25   Deca IND D: 1   Ind. F: 24,83   Deca IND F: 1
Criador: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

Dados dos campeões da XII Nacional de Rústicos - Encorte
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A
pós o encerramento do 
julgamento do Encorte, 
foi realizado um coquetel 

de premiação e celebração da 
parceria da Associação Brasi-
leira de Angus com a Associa-
ção Brasileira de Brangus, enti-
dades que, juntas, promoveram 
as mostras nacionais de Angus 
e de Brangus durante o Encor-
te. Destaque ainda para o grupo 
Angus Jovem Centro, que con-
grega a região de Santa Maria 
e municípios vizinhos, junta-
mente com representes das alas 
jovens do Sudeste e da Campa-
nha. “Desde a organização da 
exposição, na recepção dos ani-
mais, durante os julgamentos e 
em atividades de apoio aos cria-
dores e à Associação Brasileira 
de Angus, eles trabalharam de 
forma dedicada e comemora-
ram conosco no final”, avaliou 
o técnico responsável pela área 
de Fomento da Angus, veteriná-
rio Mateus Pivato.

Ana Paula Homenageada
Uma homenagem da Ala 

Angus Jovem Centro para a 

Angus, Brangus e Jovens
Fotos: Gabriel Olivera/Angus

agora Inspetora Técnica da An-
gus, Ana Paula Neves, encerrou 
a participação dos jovens no 
Encorte e XII Exposição de 
Rústicos Angus. Após dois anos 
na coordenação da Ala Jovem, 
junto com Giovani Busanello, 
Ana Paula, devido às exigências 
das suas atividades profissio-
nais, teve que deixar a ativi-
dade, passando o cargo para 
Luiza Soldera, da Cabanha 
Soldera, a qual, sem dúvida, vai 
levar adiante o trabalho e a de-
dicação demonstrados por Ana 
Paula durante sua participação 

no grupo.
“A Ana Paula foi uma das 

primeiras coordenadoras do 
Angus Jovem e sempre motivou 
muito o grupo. Ela e o Giovani 
foram dois grandes colabora-
dores para o sucesso do An-
gus Jovem Centro”, destacou 
Luiza Soldera, acrescentando 
que mesmo fora do grupo Ana 
Paula continua a incentivar e 
motivar os integrantes, sendo 
uma fonte de inspiração para 
os demais no intuito de fomen-
tar a raça Angus. No Encorte 
e Exposição de Rústicos a ala 

jovem, como vem fazendo desde 
a sua criação, participou ativa-
mente com um estande, dando 
informações sobre a raças aos 
visitantes, vendendo bonés e 
adesivos para arrecadar fundos 
para futuros eventos, buscando 
atrair novos participantes para 
o grupo e ajudando os técnicos 
da Angus com os animais.

“Com essas atividades 
aprendemos muito com quem 
trabalha com o gado e assim 
aliamos o conhecimento técnico 
que aprendemos na universida-
de com a parte prática de quem 

lida no dia a dia”, concluiu 
Luiza. Para Ana Paula, a ala 
jovem fica em boas mãos. “Os 
integrantes da ala jovem são 
muito interessados no sucesso 
da raça e sem dúvida vão conti-
nuar o trabalho que vem sendo 
feito desde a formação do gru-
po. Esta é a renovação. Alguns 
saem, outros entram, mas o 
trabalho continua”, finalizou a 
inspetora técnica da Angus.

Giovani Busnello, a homenageada 
Ana Paula Neves e Luiza Soldera

RESULTADOS - REMATE VIRTUAL IV ANGUS DE OUTONO
Categoria Quant Peso Valor (R$) R$/kg
Vacas de invernar 15 363 1.520,00 4,19
Novilhas 10 278 1.420,00 5,11
Terneiras 64 169 846,00 5,01
Terneiros 26 170 1.120,00 6,59
Doadora Brangus c/ cria registrada 2 630 16.200,00  
Terneiras Brangus registradas 4 185 3.850,00  
Total 121  

As palestras do renomado 
professor uruguaio Dr. Alvaro 
Simeone, que apresentou as 
últimas tecnologias em cria e 
terminação de bovinos de cor-
te, foram assistidas por mais 
de 120 pessoas no dia 19 de 
maio, durante a IV Angus de 
Outono. O evento, realizado 
pelo Núcleo Centro Angus, no 
parque de exposições de Ca-
choeira do Sul, destacou este 
ano a participação de produ-
tores de São Sepé, Caçapava 
do Sul, Encruzilhada do Sul, 
Pantano Grande, Rio Pardo e 
Santa Maria.

Em comemoração aos seus 
13 anos de existência, o Núcleo 
concedeu ao produtor Paulo 
Zoe Batista a distinção de “Só-
cio honorário”. A ação social 
em prol da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer arrecadou 
R$ 4.051,00.

IV Angus de Outono valoriza raça
Foto: Marcus Tatsch

Remate virtual
Após almoço com Carne 

Angus Certificada, ocorreu o 
Remate “Virtual” do IV Angus 
de Outono, quando foram ofer-
tadas 190 reses, das quais co-
mercializaram-se 121 cabeças. 
O presidente do Núcleo, Dimas 
Rocha, destacou que todos os 
lotes tiveram oferta e nos lotes 
que estavam com pretensões 
dentro da realidade a comer-
cialização foi efetivada. “Foi 
um início positivo na modalida-
de virtual e tivemos transmis-

são via Facebook, conseguindo 
promover ainda mais a raça 
Angus”, avaliou o dirigente.

Destaque para a venda da 
doadora de embriões da raça 
Brangus T74, da Fazenda São 
João, que foi a arrematada por 
Tiago Somer e José Saldanha 
de Uruguaina por R$16.200,00 
(recorde do ano para uma fêmea 
Brangus). O faturamento total foi 
de R$ 151.820,00 e a comercia-
lização esteve a cargo dos escri-
tórios Centauro e Servicon.

O Diretor do Núcleo, Luis 
Henrique Sesti, afirmou que 
o mercado hoje é comprador 
de genética Angus e Brangus, 
buscando agregação de valor. 
“Tanto os frigoríficos buscam 
novilhos gordos, como também 
os recriadores ou até mesmo os 
exportadores de gado em pé, 
todos têm preferência por An-
gus e Brangus”, afirmou Sesti.
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Tida como uma verdadeira 
prévia da Expointer, por 
reunir a genética Angus das 

principais cabanhas justamen-
te no berço da raça no Brasil, 
a 16º Exposição de Outono de 
Uruguaiana, a Expoutono, man-
teve a tradição de mostrar alta 
qualidade em pista. O jurado ar-
gentino Johnny Gutierrez apontou 
os animais da Cabanha do Posto 
e da Fazenda São Marco, apre-
sentados na mostra deste ano, 
realizada no final de abril, em 
Uruguaiana, RS, como os grandes 
campeões respectivamente macho 
e fêmea da importante exposição 
de Angus.

Foi por seu balanço, facilidade 
no andar e potencial reproduti-
vo que o touro júnior Gran Exar 
2844 Tellechea, da Cabanha do 
Posto, de Uruguaiana, RS, levou 
o grande campeonato da raça. O 
reprodutor também se destacou 
pela profundidade e potencial para 
produção de carne, características 
que também se sobressaíram no 
reservado de grande campeão An-
gus Guarita 275TE Black Label, 
da Fazenda São Marco (Fazendas 
Reunidas Pansul), de Itapeva, SP. 
A Estância do Espinilho, de Ro-
berto Soares Beck, de Cruz Alta, 
RS, ficou com o terceiro melhor 
macho da exposição, o Touro Es-
pinilho Maxi TE291.

Para o selecionador Sérgio 

Prestígio garantido
Bastos Tellechea, a vitória coroou 
uma aposta importante da Caba-
nha do Posto. O animal, explicou 
ele, é resultado de um acasala-
mento especial, que une a gené-
tica da fêmea premiada na Ex-
pointer 2016 Emperor TE 2305 
Tellechea e do touro Exar Resis-
tol, que ele ganhou de presente de 
um amigo. “Estar na fila final em 
uma exposição como Uruguaia-
na já é um feito. Mas ganhar o 
campeonato é um sonho que co-
roa anos de trabalho”, avaliou o 
tradicional criador. Ele ainda está 
avaliando se levará o reprodutor 
a Esteio, para a Expointer 2018, 
mas garante que ele retornará à 
propriedade para trabalhar como 
melhorador do rebanho.

Confraternização
Logo após o julgamento dos 

machos, os criadores realiza-
ram encontro no Núcleo Angus 
e Brangus Três Fronteiras, onde 
ocorreu entrega de prêmios, se-
guida de almoço de confraterni-
zação. Participando da exposição 
em Uruguaiana, o presidente da 
Angus, José Roberto Pires Weber, 
destacou a excelência dos animais 
apresentados e o empenho da 
equipe que trabalhou na avalia-
ção em pista. O resultado também 
agradou o jurado argentino. “De-
pois de dois dias de trabalho, fi-
quei muito contente com o que vi. 

O grande campeão tem muita pro-
fundidade e se destaca pela exce-
lente circunferência escrotal (PE 
49). A fila toda dos machos era 
muito boa”, classificou Gutierrez.

Dobradinha nas fêmeas
A grande campeã e a reserva-

da de grande campeã escolhidas 
pelo jurado foram apresenta-
das pela Fazenda São Marco. A 
Grande Campeã foi a vaca jovem 
PWM Type TEICB2009 Hitter 
02816 e a reservada foi PWM 
Sinaloa TEICB1804 Candele-
ro, mesmo resultado obtido pela 
propriedade no início de abril na 
Expo Londrina, PR.

Depois de percorrer 1.300 
quilômetros de Itapeva a Uru-
guaiana, e de dias à espera do 
julgamento Angus da Expoutono, 

a equipe da Fazenda São Marco 
finalmente pode comemorar a 
nova dobradinha no julgamento 
das fêmeas.  A terceira melhor 
fêmea, Daddy 7926, foi levada 
à pista pela tradicional Cabanha 
São Bibiano, de Antonio Martins 
Bastos Filho, de Uruguaiana, RS.

Jurado gostou
Para o jurado argentino Jo-

hnny Gutierrez, Uruguaiana apre-
sentou um excelente nível de fê-
meas. “Fiquei muito contente. A 
grande campeã é mais feminina e 
tem um balanço e profundidade 
destacada”, justificou o especia-
lista que, pela primeira vez, julgou 
a Angus em Uruguaiana. Mas 
ele informou ser frequentador da 
exposição, onde tem verificando 
substancial crescimento do reba-

nho Angus brasileiro nos últimos 
30 anos. “Melhora ano a ano”, 
diz.

Emocionado com o bom de-
sempenho da São Marco Brasil 
afora, o gerente da cabanha, 
Rafael do Carmo, destacou o 
fato de a propriedade ser nova-
ta nas disputas Angus, uma vez 
que atua na raça há apenas três 
anos. A grande campeã, informa 
ele, voltará para a propriedade 
no interior de São Paulo. “É 
muito gratificante porque aqui 
é uma pista muito forte, uma 
região de muita tradição na An-
gus”, enfatizou.

O tradicional leilão de sêmen
À noite, na rural de Uruguaia-

na, foi realizado o tradicional 
leilão organizado pelo Núcleo 
Angus e Brangus Três Fronteiras. 
Criadores de Angus e Brangus 
reuniram-se para o pregão, que 
levantou recursos revertidos para 
as ações do Núcleo.

Foram vendidos 14 lotes de 
sêmen (325 doses), que resulta-
ram em arrecadação de R$ 17,9 
mil. As doses foram doadas por 
centrais e criadores da região. 
Segundo o presidente do Núcleo 
Angus e Brangus Três Fronteiras, 
Frederico Pons, a ideia é custear 
as ações ao longo do ano. “É im-
portante poder contar com todos 
e fomentar as raças”.

Grande Campeão

Grande Campeã

Reservado Grande Campeão

Reservada Grande Campeã

Terceiro Melhor Macho

Terceira Melhor Fêmea

Fotos: Elder Filho / Angus
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EXPOSIÇÕES

Grande Campeão
Nome: GRAN EXAR 2844 TELLECHEA
Tat: 2844   Registro: O199996    Nasc: 22/10/2016    
Idade: 553 Dias - 18 meses   ALT: 1,32    Perímetro 
Escrotal : 49   Peso: 780
Pai: EXAR RESISTOL 3710BB    DENTE: DL   AOL: 108,90
Mãe: EMPEROR TE 2305 TELLECHEA   Ponderal: 1410   
EGS: 10,60    P8: 9,70
Criador: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA
Estabelecimento: CABANHA DO POSTO   Cidade: 
URUGUAIANA /RS

Reservado Grande Campeão
Nome: ANGUS GUARITA 275TE BLACK LABEL
Tat: 275TE   Registro: O194643   Nasc: 19/12/2015
Idade: 861 Dias - 28 meses   ALT: 1,37
Pai: TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE   

Perímetro Escrotal : 43
Peso: 944    Ponderal: 1100    DENTE: 4
Mãe: CIA.AZUL TE 1407 ZORZAL GORDO
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO
Cidade: ITAPEVA /SP

Terceiro Melhor Macho
Nome: ESPINILHO MAXI TE291
Tat: TE291   Registro: O201656   Nasc: 06/06/2016
Idade: 691 Dias - 23 meses   ALT: 1,30   Peso: 794
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE   Perímetro Escrotal : 45
Mãe: ESPINILHO TE110   Ponderal: 1150   
EGS: 9,10   P8: 7,70   DENTE: 2 AOL: 135,10
Criador: ROBERTO SOARES BECK
Expositor: ROBERTO SOARES BECK
Estabelecimento: ESTÂNCIA DO ESPINILHO
Cidade: CRUZ ALTA /RS

Grande Campeã
Nome: PWM TYPE TEICB2009 HITTER 02816
Tat: TEICB2009   Registro: O199403   Nasc: 22/01/2016
Idade: 827 Dias - 27 meses   ALT: 1,28   DENTE: 4
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Est. Gest.: C/Cria   Peso: 630   Ponderal: 760
Mãe: TRES MARIAS 8564 HITTER 02816/1 TE
Criador: PAULO DE CASTRO MARQUES
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO
Cidade: ITAPEVA /SP

Reservada Grande Campeã
Nome: PWM SINALOA TEICB1804 CANDELERO
Tat: TEICB1804   Registro: O187215   Nasc: 21/03/2015
Idade: 1134 Dias - 37 meses   ALT: 1,29   DENTE: 6
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO   
Est. Gest.: Prenha   Peso: 700   Ponderal: 620

O touro AB 383 Trapiche, apresen-
tado pelo selecionador Nelson Antô-
nio Serpa, da Fazenda Água Boa, de 
Campos Novos, SC, conquistou o título 
de Grande Campeão no julgamento de 
classificação dos animais Angus de ar-
gola, realizado no dia 18 de maio, du-
rante a 13ª Expocampos, em Campos 
Novos. Já a fêmea TE 317H da 3 Ma-
rias – Bismarck, da fazenda 3 Marias 
Agronegócios, propriedade de Dorival 
Borga, de Videira, SC, foi escolhida 
como a Grande Campeã PO do certa-
me. A 3 Marias também conquistou o 
Reservado de Grande Campeão com o 
touro IA 304H da 3 Marias – Bisma-
rk. E o título de Reservada de Grande 
Campeã foi para a Fazenda da Brasil 
Florestal, de Nivaldo Dzyekanski, do 
município de Itaiópolis, SC, com a fê-

Dados dos animais Campeões da Expocampos

Dados dos animais Campeões de Uruguaiana

Grande Campeão
Nome: AB 383 TRAPICHE
Tat: 383   Registro: O194625   Nasc: 07/10/2015
Idade: 952 Dias - 31 meses    DENTE: 4
Pai: TRES MARIAS 8311 ADVANCE 5854 TE   
Perímetro Escrotal : 44,5   Peso: 1000
Mãe: AB 56 ELEGÂNCIA TE   Ponderal: 1050
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA
Cidade: CAMPOS NOVOS /SC

Reservado Grande Campeão
Nome: IA 304H DA 3 MARIAS - BISMARK
Tat: IA304   Registro: O198560   Nasc: 22/07/2016
Idade: 663 Dias - 22 meses    DENTE: 2
Pai: SAV BISMARCK 5682   
Perímetro Escrotal : 41,5   Peso: 804
Mãe: ESTEIRA TE147 DA 3 MARIAS TE CUMBIERO   

Ponderal: 1210
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA
Estabelecimento: 3 MARIAS AGRONEGÓCIOS
Cidade: VIDEIRA /SC

Terceiro Melhor Macho
Nome: FLORIPANA TEI140 CANDELERO
Tat: TEI140   Registro: O202584   Nasc: 28/09/2016
Idade: 595 Dias - 19 meses    DENTE: DL
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO   
Perímetro Escrotal : 41  Peso: 757
Mãe: TRES MARIAS 9132 RADAR 7842 TE   
Ponderal: 1270
Criador: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS
Estabelecimento: FAZENDA FAXINAL
Cidade: URUPEMA /SC

Grande Campeã
Nome: TE 317H DA 3 MARIAS - BISMARCK
Tat: TE317   Registro: O201105   Nasc: 21/09/2016
Idade: 602 Dias - 20 meses    DENTE: DL
Pai: SAV BISMARCK 5682   
Est. Gest.: Prenha   Peso: 578
Mãe: BF BONECA DA BRASIL FLORESTAL   Ponderal: 960
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA
Estabelecimento: 3 MARIAS AGRONEGÓCIOS
Cidade: VIDEIRA /SC

Reservada Grande Campeã
Nome: BF ITAIOPOLIS DA BRASIL FLORESTAL A566
Tat: A566   Registro: O198292   Nasc: 01/10/2016
Idade: 592 Dias - 19 meses    DENTE: DL
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE   
Est. Gest.: Vazia   Peso: 549
Mãe: BF DIVA DA BRASIL FLORESTAL TEI126   

Ponderal: 930
Criador: NIVALDO DZYEKANSKI
Expositor: NIVALDO DZYEKANSKI
Estabelecimento: FAZENDA DA BRASIL FLORESTAL
Cidade: ITAIÓPOLIS /SC

Terceira Melhor Fêmea
Nome: AB 536 BELDADE DA ESPERANÇA
Tat: AB536   Registro: O212767  Nasc: 10/05/2017
Idade: 371 Dias - 12 meses    DENTE: DL
Pai: TRÊS MARIAS 9265 CANDE 8328 TE   
Est. Gest.: Vazia   Peso: 392
Mãe: BELDADE DA ESPERANÇA TEI03   
Ponderal: 1060
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA
Cidade: CAMPOS NOVOS /SC

Mãe: TRES MARIAS 6990 HORNERO 6116 -T/E
Criador: PAULO DE CASTRO MARQUES
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO
Cidade: ITAPEVA /SP

Terceira Melhor Fêmea
Nome: SÃO BIBIANO DADDY 7926
Tat: 7926   Registro: O211926   Nasc: 03/10/2017
Idade: 207 Dias - 6 meses   ALT: 1,06
Pai: PVF INSIGHT 0129   Est. Gest.: Vazia   Peso: 298   
Ponderal: 1440
Mãe: SÃO BIBIANO DADDY 7524 TE ZORZAL
EGS: 5,00    P8: 5,20    AOL: 69,00    DENTE: DL
Criador: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Estabelecimento: CABANHA SÃO BIBIANO
Cidade: URUGUAIANA /RS

Foto: Diego Funari/Divulgação

Água Boa e 3 Marias vencem na Expo Campos

mea BF Itaiópolis da Brasil Florestal 
A566.

De acordo com o proprietário da 
Fazenda Água Boa e diretor do Núcleo 
Catarinense de Criadores de Angus, 
Nelson Antônio Serpa, que também 
conquistou a terceira melhor fêmea, 
com o exemplar AB 536 Beldade da 
Esperança, os bons resultados obtidos 
pela cabanha se deram devido ao equi-
líbrio dos animais, ao tamanho media-
no dos exemplares e à fácil adaptação 

a novos ambientes. “É 
a consistência da ge-
nética e o acerto no 
acasalamento”, pontou 
Serpa, ressaltando que 
a Fazenda Água Boa 
arrematou o título de 
grande campeão ma-
cho também em 2015 

e 2016. O touro Floripana TEI140 
Candelero, da cabanha Floripana, de 
Stephany Martins Melo dos Santos, 
de Urupema, SC, conquistou a terceira 
colocação entre os machos.

Número de animais surpreendeu
Com programação intensa na raça 

Angus, o número de animais foi su-
presa positiva neste ano na 13ª Expo 
Campos. Foram ao todo 98 animais 

PO, de quatro propriedades de Santa 
Catarina. A jurada uruguaia Maria 
Mattos avaliou machos e fêmeas na 
pista do Parque de Exposições Leô-
nidas Rupp, e a admissão dos animais 
ficou a cargo dos inspetores técnicos 
Samuel De Bortoli e Aristorides de 
Melo.

Na avaliação do presidente do Nú-
cleo Catarinense de Criadores de An-
gus (NCCA), Dorival Carlos Borga, a 
exposição é uma das maiores do Brasil, 
visto o número de animais admitidos, 
semelhante até ao da Expointer. “O 
momento é muito bom para a difusão 
da nossa raça. A quantidade de animais 
ajudou a evidenciar a força da Angus 
em Santa Catarina”, disse Borga, des-
tacando o crescimento da raça no solo 
catarinense nos últimos anos.
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O 
melhoramento genéti-
co tem se firmado como 
uma forma imprescindível 

para o incremento na rentabili-
dade da pecuária nacional. Há 
duas ferramentas que podem 
promover esse melhoramento: 
seleção e acasalamento.

Muito se comenta sobre se-
leção, e sua utilização tem sido 
facilitada nos últimos anos 
com adventos em identificação 
e mensuração dos animais. Já 
o acasalamento direcionado, 
na maioria das vezes, ou não 
é empregado, ou é utilizado de 
forma menos eficaz do que se 
poderia.

Quando se fala em acasala-
mento dirigido, muitos imagi-
nam que o objetivo seja apenas 
correções morfológicas, como 
orelhas, pigmentação, marrafa 
e chanfro, mas a verdade é que 
essa ferramenta vai muito além 
disso e se torna fundamental no 
processo de melhoria nos prin-
cipais fornecedores de genética 
do mundo.

Seleção
É importante que haja um 

levantamento da situação atual 
do rebanho, dos objetivos e dos 
critérios de seleção para que a 
escolha dos reprodutores que 
serão utilizados seja eficiente.

A partir de uma minuciosa 
análise, devem-se escolher os 
touros e as quantidades que 
cada um deles deverá ser utili-
zado. Após essa etapa, já é pos-
sível a verificação da média de 
produção da próxima safra. E 
caso essa etapa seja negligen-
ciada, mesmo com um ótimo 
direcionamento de acasalamen-
to, não será possível atingir os 
objetivos.

Há a possibilidade de se de-
finir a quantidade de utilização 
após o acasalamento individual. 
Isso dá maior liberdade para 
o acasalamento, mas deve se 
tomar cuidado para que não 
se concentrem acasalamentos 
com touros que, entre os sele-

Técnico de Corte da Alta Genetics
www.altagenetics.com.br.

Acasalamentos dirigidos: melhoramento 
genético planejado e sustentável

cionados, estejam entre os pio-
res, o que é comum acontecer 
quando o acasalamento priori-
za muito a correção morfológi-
ca dos animais. Nessa situação, 
o ganho genético esperado não 
seria alcançado.

Objetivos dos
acasalamentos dirigidos
Entre os quatro objetivos 

citados, os dois últimos neces-
sitam que os animais possuam 
avaliação genética:

-  Controle de consanguinidade 
Sabe-se que animais com 

alto coeficiente de endogamia 
(resultado do cruzamento en-
tre parentes próximos) são 
menos produtivos. Esse fato 
é conhecido como depressão 
endogâmica e afeta, principal-
mente, a fertilidade e a sobre-
vivência.

Hoje, praticamente todos 
os programas de melhoramen-
to dispõem de softwares, que 
calculam o coeficiente de en-
dogamia dos possíveis acasala-
mentos e permitem limitar esse 
valor. Em geral, recomenda-se 
que esteja abaixo de 6,25.

- Ajustes morfológicos
O direcionamento individu-

alizado dos acasalamentos é 
utilizado, há muito tempo, para 
essa finalidade. Consiste em en-
contrar o reprodutor adequado 
para corrigir um ou mais pon-
tos morfológicos inadequados 
de uma matriz. O resultado es-

perado é a maior quantidade de 
produtos adequados a um pa-
drão, seja ele estabelecido por 
uma raça ou pelo próprio sele-
cionador. Como exemplos, pode-
mos citar possíveis ajustes em 
frame, umbigo, pigmentação, 
garupa, boca, ossatura, caráter 
mocho, etc.

Apesar de essas caracte-
rísticas, em geral, possuírem 
alta herdabilidade (muita in-
fluência genética), devemos 
salientar que ocorrem muitos 
equívocos por serem informa-
ções, na maioria das vezes, de 
origem subjetiva.

- Correções genéticas
Nesse sentido, o acasala-

mento funciona para corrigir 
alguma deficiência genética 
que o animal tenha. Em matri-
zes que sejam negativas para 
peso ao sobreano, por exemplo, 
seriam utilizados touros muito 
bons para essa característica, 
resultando, assim, em produtos 
positivos. Esse tipo de acasa-
lamento pode ser chamado de 
corretivo ou compensatório.

Para isso, os atuais pro-
gramas de melhoramento tra-
balham com possibilidade de 
filtros nas projeções das ava-
liações dos acasalamentos, 
ou seja, pode-se excluir aca-
salamentos que resultem em 
características piores que um 
valor predeterminado.

Quando é realizada a sele-
ção prévia para os reprodutores 
e suas respectivas quantidades 
e se priorizam os acasalamen-

tos corretivos, há um aumento 
na homogeneidade da próxi-
ma safra, podendo-se ter me-
nos descartes por avaliações 
muito ruins, mas dificilmente 
serão produzidos animais de 
excepcional genética. Seguindo 
o exemplo acima, utilizaríamos 
as doses de sêmen de que dis-
pomos de um touro com excep-
cional peso ao sobreano para 
corrigir as matrizes mais fracas 
nessa característica, e teríamos 
que utilizar um touro inferior 
nesse quesito nas matrizes su-
periores.

- Obtenção de animais com 
avaliações genéticas extremas

Esse é o maior objetivo dos 
rebanhos de seleção. Baseia-se 
em priorizar o acasalamento 
dos melhores machos com as 
melhores fêmeas e, automa-
ticamente, dos piores machos 
com as piores fêmeas (entre os 
já selecionados). A esse siste-
ma é dado o nome de acasala-
mento entre semelhantes.

Quando se utiliza esse tipo 
de estratégia, há uma maior 
variabilidade genética da safra, 
o que é muito importante para 
se obter animais “fora da cur-
va”, objetivo primário dos se-
lecionadores. Em geral, quanto 
mais se adota essa estratégia, 
mais se aumenta a quantidade 
de animais extremos e se reduz 
a quantidade de medianos.

O Gráfico 1 mostra como se 
comportaria uma safra resul-
tante do acasalamento entre os 
mesmos animais, diferencian-
do apenas a estratégia desse 
acasalamento. Nesse exemplo, 
a média dos touros é superior 
à média das matrizes e cada 
um deles é utilizado na mesma 
quantidade. Verificamos que, 
caso os touros sejam utilizados 
na mesma quantidade, a média 
da safra independe da estraté-
gia. O que determinaria qual 
estratégia devemos adotar se-
ria ligado ao objetivo: 

- Homogeneidade dos pro-
dutos e obtenção de poucos 
animais com avaliação muito 
fraca: Acasalamento corretivo

- Produção de animais de 
excelente avaliação: Acasala-
mento entre semelhantes

Novidades
Os programas de melhora-

mento têm desenvolvido várias 
ferramentas para auxiliar o 
processo de acasalamento.

Há pouco mais de um 
ano, a Associação Nacional 
de Criadores e Pesquisadores 
(ANCP), por exemplo, lançou 
o MaxPAG, um programa que 
sugere acasalamentos otimi-
zados, os quais, além de con-
trolar consanguinidade, têm a 
função de aumentar a variabi-
lidade genética, resultando em 
maior ganho genético a médio 
e longo prazo.

Outro exemplo de inovação 
na área vem do programa Ge-
neplus. Em sua ferramenta de 
pré-acasalamento, há a pos-
sibilidade de se classificarem 
as indicações pelo “Nível de 
Problema”. Com essa clas-
sificação, são priorizados os 
acasalamentos com réguas 
de Diferenças Esperadas de 
Progênie (DEPs) mais equili-
bradas, e não apenas por um 
índice final padrão, o que po-
deria “esconder” animais com 
características negativas inde-
sejadas.

Também deverão estar dis-
poníveis, em breve, programas 
que vão possibilitar o controle 
de consanguinidade por meio 
de avaliação genômica, o que 
será ainda mais preciso que 
método de análise que possu-
ímos atualmente.

Longe de ser apenas uma 
ferramenta para ajustes esté-
ticos, o acasalamento direcio-
nado tem se tornado uma peça 
fundamental para o melhora-
mento genético planejado e 
sustentável. Realizá-lo de for-
ma eficiente pode gerar uma 
significativa redução no tempo 
necessário para se atingirem os 
objetivos de seleção.

Por Rodolffo Assis

Em vermelho as matrizes; azul os resultado de acasalamentos  
prioritariamente corretivos e em verde os resultado de acasalamentos  

prioritariamente entre semelhantes
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Por Marcelo 
Maronna Dias

E
stamos com o pé no 
estribo para o próxi-
mo Beef Tour anual da 

GENEX que ocorrerá de 13 
a 24 de julho partindo de 
São Paulo. Trata-se de um 
momento ímpar de conhecer 
uma das mais organizadas 
cadeias de carnes do mundo 
e alguns de seus criatórios. 
Visitar e discutir sobre prá-
ticas de manejo, tecnologias 
utilizadas e programas de se-
leção que estão entre os mais 
criteriosos no gado de corte 
mundial. A GENEX como 
subsidiária da Cooperative 
Resources International, ofe-
rece aos senhores clientes e 
criadores uma oportunidade 
que está na mesma filosofia 
de sua matriz americana de 

Beef Tour Genex 2018
entregar com excelência ino-
vação e valores por meio de 
produtos e serviços. 

Em todas as edições do 
Beef Tour, é visível a surpre-
sa positiva dos criadores pela 
gama de informações, e opor-
tunidades que surgem duran-
te a viagem.

Neste ano passaremos por 
Wisconsin, Dakotas do Norte 
e Sul, Minesota e Missouri 
visitando locais de coleta de 
sêmen, propriedades rurais 
e a associação americana de 
angus, onde poderemos co-
nhecer vários fornecedores 
de genética bovina americana 
para o Brasil.

Iniciaremos o tour com 
uma visita na sede da GE-
NEX em Shawano, Wisconsin, 
onde será possível entender 
as ações desta empresa no 
cenário americano e mundial 
com uma breve apresentação 
da amplitude da empresa e 
sua filosofia de atuação, além 
de visitar locais de coleta e 
alojamento de animais sendo 
possível ver alguns touros em 
coleta que fornecem sêmen 

para o Brasil e outros países.
Visitaremos a Schiefel-

bien Farms em St. Kinball 
no Minesota, que no último 
Beef Tour encantou os parti-
cipantes, como já havia feito 
no congresso da raça Angus 
aqui no Brasil, pelo tamanho, 
organização, abrangência e 
sobre tudo por tratar-se de 
uma operação familiar com 
uma filosofia de trabalho é 
fantástica.

Posteriormente iremos 
na Mohnen Angus em White 
Lake onde por vários anos 
têm-se visitado e constatado 
uma crescente evolução ge-
nética do rebanho com vários 
touros em centrais nos Esta-
do Unidos. Ainda na Dakota 
do Sul, visitaremos a Lin-
dskov Thiel Ranch em Isabel, 
tratando-se de um dos mais 
importantes criatórios de 
Charolês americano que re-
velou grandes touros para o 
mundo como o famoso Blue-
grass e que também possui 
um Angus diferenciado. 

Na Dakota do Norte vi-
sitaremos dois excepcionais 

criatórios: Ellingson Angus 
onde Chad Ellingson fala de 
seus programas de seleção 
e dos objetivos da seleção 
americana dentro da raça e a 
Schaff Angus Valley também 
em St. Anthony onde podere-
mos ver grandes famílias de 
vacas que tanto influencia-
ram, influenciam e influencia-
rão programas de seleção no 
Brasil e no mundo com tou-
ros como Traveler 004, Final 
Answer, Net Worth, Density, 
Heritage entre outros. A SAV 
hoje está entre os mais im-
portantes programas de sele-
ção dentro da raça no mundo. 

Finalizando o tour, visita-
remos a Associação America-
na de Angus em St. Joseph no 
Missouri.

Nossos gerentes e supervi-
sores que acompanharem os 
senhores estarão, como sem-
pre, a total disposição para 
auxiliá-los no que se fizer ne-
cessário.

Independentemente de 
touros, onde estão sendo co-
letados e pelo tour ser orga-
nizado por nossa empresa, te-

nham a certeza de que é, sem 
dúvidas, uma grandiosa opor-
tunidade de ver e entender a 
genética que nós acreditamos 
que trará resultados para nos-
sa pecuária, além de interagir, 
conhecer e compartilhar expe-
riências com outros criadores 
que estão na cadeia da carne. 
Boa viagem a todos!!!!

Médico veterinário, supervisor
da GENEX no RS/SC.

O Grupo Tru-Test fechou 
um acordo de compra e venda 
condicional com a companhia 
Suíça Datamars para a venda 
da maior parte dos negócios 
da empresa. A Datamars SA 
é uma empresa global, es-
pecializada em soluções de 
rastreamento e de rastreabi-
lidade para animais em geral, 
pets e tecidos (com base em 
rádio frequência, incluindo 
brincos de identificação para 
animais).

Recentemente a Datamars 
adquiriu outra empresa com 
base na Nova Zelândia chama-
da Simcro, que atua na área 
de manejo da saúde animal e 
opera na Austrália e Nova Ze-
lândia a partir das suas bases 

Suíça Datamars adquire a Tru-Test
em Albany e Brisbane, basica-
mente com a marca Zee Tags, 
que é parte de seu portfólio de 
marcas. A Datamars possui 
centros de produção na Eu-
ropa (Espanha e Eslováquia), 
nos EUA e na Ásia (Tailân-
dia) e opera com mais de 15 
escritórios em todo o mundo 
fazendo a finalização e a cus-
tomização dos produtos (im-
pressão e programação dos 
brincos de identificação, por 
exemplo). 

A aquisição e a união das 
duas empresas irá proporcio-
nar ganhos aos dois negócios, 
que possuem um foco muito 
alinhado e que tem como ob-
jetivo agregar ainda mais va-
lor ao produtor, com ênfase 

no gerenciamento e na per-
formance dos rebanhos. Irá 
proporcionar a criação de um 
negócio único com atuação 
global, oferecendo aos produ-
tores soluções perfeitas que 
integram as informações dos 
brincos, os leitores de identifi-
cação eletrônica e a pesagem 
eletrônica. Isto representa um 
modelo de evolução de negó-
cios no gerenciamento e con-
trole da performance e da pro-
dutividade animal.

A venda abrange o R&D 
(pesquisa e desenvolvimento), 
todas as operações de fabrica-
ção, vendas e corporativas da 
Tru-Test (principalmente os 
sistemas de Cercas Elétricas, 
Balanças e Leitores de Identi-

ficação – EID) e toda a linha 
de Medidores de Leite. Estão 
incluídas neste pacote tam-
bém todas as marcas do Gru-
po Tru-Test (Tru-Test, Spee-
drite, Stafix, Terko, Patriot, 
PEL, Hayes, MiHub, etc) e de 
seus produtos. 

Quaisquer dúvidas, ou 

questionamentos, deverão ser 
feitos diretamente ao Presi-
dente da Tru Test Brasil, Luis 
Müller, pelo telefone (51) 
99968 2761, ou ao Vice-Pre-
sidente, Marcelo Cirne Lima 
pelo telefone (51) 99993 
5094. www.trutest.com.br  - 
www.speedrite.com.br

Fotos: Divulgação
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A 
ideia de se intensificar a 
fazenda deve ser muito 
bem entendida. Mas por 

quê? Porque a exploração do 
fator mais limitante daquele 
ambiente levará a proprieda-
de ao máximo do potencial de 
produção. Ou seja, existem am-
bientes com limitações que às 
vezes a própria adubação pode 
até dar prejuízo. Assim, enten-
dido o ambiente, cada fazenda 
tem um potencial de produção 
e se explorada ao máximo den-
tro dessa restrição biológica, 
pode se transformar em “alta-
mente produtiva”.

Estacionalidade de 
Produção de Forragem
A produção de forragem 

tem influência direta do clima 
e solo. Assim, essa produção é 
variável ao longo das estações 
do ano e, não existe uma pa-
dronização da produção.

Para plantas tropicais por 
exemplo, altas temperaturas, 
luminosidade e disponibilidade 
hídrica, determinam uma ele-
vada taxa de crescimento do 
pasto. Já as plantas de clima 
temperado, (as chamadas pas-
tagens de inverno), apesar da 
taxa de acúmulo menor, auxi-
liam de uma certa forma a di-
minuir essa diferença de cres-

Tabela 1: Valorização de machos na primavera de 2017 por raça
Raça Peso Médio (kg) R$/kg
ANGUS 318,5 R$ 5,58
RED ANGUS 294,7 R$ 5,52
BRAFORD 287,1 R$ 5,51
RED BRANGUS 279,5 R$ 5,50
BRANGUS 293,6 R$ 5,49
CARETAS (CRUZA) 281,4 R$ 5,47

 Fonte: SOCEVER – Dados da Feira de Primavera da Fazenda São Luiz – Caçapava do Sul (2017)

Bezerro de qualidade,
terminação de velocidade

* Sindicato Rural de Bagé/ Dom 
Pedrito e Pinheiro Machado – Feiras 
de terneiros 2017
* SOCEVER – Remates - Escritório 
de Negócios Rurais

Eng. Agr., Mestre Sc. Animal e 
Pastagens – ESALQ – USP
Vice-presidente de Marketing da 
Associação Brasileira de Angus

cimento para que os “vazios” 
forrageiros sejam minimizados. 

Produtividade
A demanda dos animais 

deve ser suprida, de forma que 
todos tenham a capacidade de 
desempenho. Assim, a veloci-
dade de ganho é muito impor-
tante, inclusive quando estão 
atreladas às maiores taxas de 
lotação. Quando a planta for-
rageira tem um potencial de 
crescimento menor, mas com 
melhor valor nutricional, esta-
mos explorando o mérito gené-
tico do indivíduo. Agora quan-
do estamos trabalhando com 
plantas que permitem uma ele-
vada taxa de lotação, estamos 
explorando o mérito genético 
da planta forrageira. Abre-se 
mão do ganho individual, mas 
o grupo como um todo pas-
sa a produzir muito por área. 
As duas situações conseguem 
trazer resultados excelentes. 
Nesse ponto que toda a nossa 
conversa converge para a aná-
lise de qual animal deveremos 
ter dentro do nosso sistema de 
produção. 

Desempenho
Individual
Vários sistemas de produ-

ção olham muito para o desem-
penho do animal, mas tem pou-
cos dados de taxa de lotação. 
Me deparo direto com isso! É 
muito fácil medir desempenho. 
Agora, você sabe quanto que a 
soma do peso reverte em car-
ga? O conceito de Unidade Ani-
mal (UA) que se refere a 450 
kg de peso vivo às vezes é muito 
deturpado. Portanto um ani-
mal de 450 kg de peso exerce a 
mesma carga que dois amimais 

de 225 kg. Veja que um kg de 
ganho de peso vivo por dia em 
um animal de 225 kg, é bem 
diferente do mesmo ganho em 
um animal de 450 kg. Imagine 
que tenhamos a mesma carga, 
teríamos o dobro de ganho para 
o mesmo cenário. Esse é um 
exemplo extremo, mas que mos-
tra o real potencial de trans-
formação que temos na fase de 
recria dos animais. 

Porém essa fase de recria 
deve ser a menor possível. Ani-
mais que convertem do nasci-
mento até a desmama serão 
aqueles com maior potencial 
de conversão na fase de termi-
nação. Portanto, a importância 
de inserirmos no sistema um 
animal de qualidade é funda-
mental.

Colheita x Performance
O binômio de produtividade 

(GPV x TX. LOT) = (Kg PV/
dia x UA/há). Existe um ponto 
ótimo onde o aumento da taxa 
de lotação ainda não suprime 
o ganho individual e depende 
da espécie forrageira. Como 
isso é possível? Fertilidade 
elevada, mas principalmente 
um indivíduo transformador de 
pasto em carne. Eficiência de 
conversão, eficiência de ganho, 
ganho de carcaça. Esse sim é 
o ponto chave. Aqui os animais 
de melhor qualidade fazem a 
diferença. 

Entramos agora em um 
outro ponto importante: o 
Mercado de Reposição. Existe 
uma máxima de que animais 
mais leves valem mais por kg 
de peso vivo. Isso na verdade 
acontece quando se olha so-
mente para o valor fixo que 
se pretende pagar por cabeça. 

Assim, os mais leves sempre 
serão mais caros por unidade 
de peso. Um equívoco enorme, 
uma vez que o animal mais pe-
sado tem maior capacidade de 
conversão. Claro que existe a 
questão do ágil no processo de 
avaliação financeira e de de-
sempenho, mas comprar bem 
não significa pagar mais pelo 
ruim. Será que é somente uma 
falta de entendimento do ne-
gócio como um todo? Porque 
pagar mais pelo mais leve? 
Porque a fixação de pagamen-
to por cabeça? Ora, vendemos 
kg de carcaça, e, portanto, de-
vemos repor carcaça. Vamos 
analisar os dados de uma feira 
de terneiros/bezerros realizada 
em maio do ano passado. Uma 
média de três feiras (Bagé, 
Dom Pedrito e Pinheiro Ma-
chado – RS).

Não existe nenhum padrão 
na compra! Os animais mais 
pesados têm um menor valor 
pago por kg de PV, e os mais 
leves mais caros. Contudo den-
tro de uma mesma faixa de 
peso podemos observar, prin-
cipalmente para os dados de 
vendas dos machos, tem de 
tudo. Em outras palavras, o 
valor por cabeça somente que 
faz sentido ao comprador, mas 
não uma análise pautada em 
dados, mas sim na emoção. E 
quando achamos que em uma 
segunda etapa as tomadas de 
decisões passam a ter algum 
tipo de argumento produtivo, 
vemos que o comportamento 
não muda. Vamos avaliar ani-
mais jovens, que passaram o 
primeiro inverno em pastagens, 
em média 100 kg mais pesados 
do que estavam quando da en-
trada nas áreas. 

Analisando a interação en-
tre peso e preço para machos, 
temos o mesmo padrão de com-
portamento. Para a faixa dos 
animais mais leves (entre 220 
e 240 kg) a disputa é grande e 
se tenta comprar de qualquer 
forma (variação dos preços é 
grande), já que se entende sem-
pre que o mais leve é o que deve 
prevalecer na compra. Contudo 

existe uma constância no mer-
cado que é a valorização dos 
animais padronizados e que 
possuem um bom programa de 
certificação. No RS o Progra-
ma Carne Angus Certificada 
tem valorizado os animais da 
desmama até o abate. Reflexo 
disso é uma diferença de ate R$ 
0,10 por kg de peso vivo sim-
plesmente por serem animais 
definidos e de programa (como 
se fala no RS). 

O que temos acompanhado 
é que uma das únicas coisas 
que tem quebrado essa tendên-
cia de pagamento diferenciado 
entre faixas de peso é o que-
sito raça e a sua identificação 
com programas de carne de 
qualidade. É, portanto, a valo-
rização do melhor animal, com 
maior conversão e que pode 
dar maior retorno.

Considerações
Finais
Estamos inseridos em um 

negócio onde o imobilizado é 
muito grande. A aquisição de 
animais é dos maiores senão 
o maior componente de ava-
liação dentro do sistema pro-
dutivo, e pode representar de 
53% (a pasto) a até 70/75% 
(para confinamento). Com-
prar estoque é caro. Existem 
várias ferramentas atualmen-
te que pode ajudar e muito 
nesse processo de compra e 
venda. Meu objetivo aqui foi 
o de provocar no bom sentido 
a pensarmos o nosso negócio 
através de um outro prisma. 
Será que estou fazendo certo? 
Ah......não vamos esquecer de 
uma coisa: Estou ganhando 
grana com isso?

Por Luis Felipe
de Moura Pinto
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Por Marina Corrêa

E
mbora Fábio Ruivo es-
teja à frente dos ne-
gócios, toda a família 

se envolve nas atividades da 
fazenda: José Francisco Rui-
vo e Rosamélia (pais de Fá-
bio), Roberta (esposa) e João 
Francisco (filho que, inclusi-
ve, nasceu lá). Fábio desde 
muito pequeno é um apaixo-
nado pelo campo, a família 
sempre teve muita afinidade 
com a atividade primária, 
muito embora até 1992 não 
tivesse uma relação tão di-
reta. “Nessa data meus pais 
iniciam uma atividade leitei-
ra, com a raça Holandês, que 
perdurou até 2013. Nesse 
mesmo momento (em 92), dei 
start à criação de cavalos da 
raça Crioula. Acho que a ati-
vidade foi determinante pela 
paixão pelos bovinos e pela 
área de melhoramento gené-

Sucesso, da indústria à pecuária

localizada em capão do leão, município 
distante cerca de 250 km de Porto Alegre, 
coladinho em Pelotas, na zona sul do estado 
gaúcho, está a cabanha recalada. lá podemos 
encontrar uma variada gama de investimentos: 
fenação, produção de grãos, criação de eqüinos 
crioulos e um rebanho selecionado de Angus 
Puro de origem. Quem comanda a recalada 
é o advogado e empresário Fábio ruivo e sua 
família. o grupo é tradicionalmente conhecido 
pela fundação da empresa Biscoitos e Massas 
Zezé (e quem já não comeu um biscoitinho 
Zezé?). Mas o meio rural vem caminhando junto 
com a atividade industrial.

tico. Foi encerrada no gado 
leiteiro apenas pelas dificul-
dades do setor em termos de 
rentabilidade, mão-de-obra, 
já que não se tratava da ati-
vidade principal da família”, 
explica o criador. 

Com o fim da pecuária lei-
teira abriu-se espaço para a 
raça Angus, sonho que Fábio 
acalentava há um bom tempo. 
“Minha relação mais direta 
sempre foi com os cavalos, 
desde criança sou apaixo-
nado por eles e sempre tive 
todo apoio de minha família 
na criação. Com as Cabanhas 
sempre se aguça o gosto pelo 
melhoramento genético, pelo 
melhor acasalamento, se es-
pera cada Primavera cheio 
de expectativas. Nossa famí-
lia vive muito intensamente 
esse prazer de criador, erros 
e acertos, frutos de tempo de 

trabalho, dedicação e muita 
paixão. Acredito que o Angus 
esteja nos proporcionando um 
novo e complexo desafio, pelo 
potencial de melhoramento, 
mas junto com alegrias pelo 
que a raça representa para 
a pecuária de corte no atual 
cenário brasileiro e pelo nível 
de qualidade e profissionalis-
mo dos criatórios dedicados 
e exploração desse material 
genético”, destacou.

Dedicação
e merecimento
A atividade principal da 

família Ruivo ainda é a indús-
tria (Biscoitos Zezé), fundada 
em 1968 pelo pai de Fábio e 
dois tios, 100% familiar até 
hoje. Em razão disso, Fábio 
se divide e realiza o trabalho 
com dois corações. “Minha 
rotina é bastante concentra-
da na empresa e dinâmica, 
pois tento dividir o tempo que 
tenho com a atividade rural. 
Morei de 2011 até maio deste 
ano na Cabanha, distante 25 
km do centro de Pelotas, o que 
facilitava o melhor acompa-
nhamento das atividades das 
criações. Mas saía de manhã 

muito cedo para Pelotas, re-
tornando diariamente à tardi-
nha. Aos finais de semana sim, 
dedicação e foco na atividade 
rural. Com o crescimento do 
João e suas necessidades e 
pela questão da insegurança 
crescente no ambiente rural, 
decidimos voltar a residir em 
Pelotas. Mas aos finais de 
semana estamos sempre na 
Recalada, assim como meus 
pais”, detalha ele, com orgu-
lho de ser criador.

Fábio tenta conciliar da 
melhor forma. “Tenho convic-
ção de que os resultados são 
sempre fruto de dedicação e 
merecimento. Me aborrece 
pensar que posso estar sen-
do omisso em uma atividade. 
Esse desafio é constante, até 
porque nossa cabeça tem li-
mites, e atender tudo a pleno 
não é nada fácil. Mas divido 
muito minhas angústias e an-
seios com a família, em espe-
cial meu pai, que também está 
a frente do negócio. Brigamos 
eventualmente, conflitamos 
algumas ideias, mas com o 
objetivo de tentar fazer sem-
pre o melhor, dentro de nos-

Industrial de sucesso, Fábio 
Ruivo investe na raça Angus 
com trabalho, dedicação e, 
sobretudo, muita paixão

Sempre presente na Recalada, Fabio Ruivo, o filho João, a esposa Roberta e os pais João Francisco e Rosamélia

Fotos: Divulgação
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E
m dois dias de vendas - 
22 e 23 de abril - o Lei-
lão Virtual Revolution 

comercializou 860 animais 
totalizando R$ 3,8 milhões. 
Com oferta de Angus, Bran-
gus, Hereford e Braford o 
pregão, cuja primeira edição 
ocorreu em 2015, desde en-
tão se transformou numa das 

Leilão Revolution fatura R$ 3,8 milhões
principais ofertas de gados 
padronizados fora do circuito 
da Primavera gaúcha. E este 
ano foi mais um sucesso.

O Angus foi a estrela do 
pregão, liderando a receita e 
a oferta. A raça movimentou 
R$ 1,6 milhão com a venda 
de 285 exemplares – 163 ma-
chos à média de R$ 5.455,00, 

e 122 fêmeas pelo valor mé-
dio de R$ 4.305,00. 

O remate foi promovido 

pelas cabanhas Ave Maria, 
Corticeira, Cia Azul, Estân-
cia Quatro Folhas, Rincon del 
Sarandy, Estância Silêncio e 
Tradição Azul, todas do Rio 
Grande do Sul.

“É um remate que se con-
solidou como um grande for-
necedor de animais para serem 
terminados nos locais de utiliza-

ção”, avaliou um dos organiza-
dores do leilão, o selecionador 
Reynaldo Titoff Salvador, da 
Cia Azul. Segundo ele, todos ga-
nham: o vendedor, que antecipa 
receita, mas principalmente o 
comprador, que desembolsa me-
nos, barateia o frete e aclimata 
seus reprodutores na proprieda-
de onde eles vão trabalhar.

sas possibilidades”, confessa, 
em tom de desabafo.

O campo e a
pecuária de corte
A ideia inicial da família 

com a pecuária de corte era 
agregar valor. Por isso a op-
ção pela exploração da gené-
tica de ponta, visando produ-
zir ferramentas capazes de 
entregar melhoria para a pe-
cuária moderna. E esse é um 
dos principais motivos pela 
escolha do Angus.

“O mercado para a raça é 
gigantesco, especialmente se 
pensarmos em uma pecuária 
que cada vez mais precisará 
evoluir em termos de tecnolo-
gia e profissionalismo. Penso 
que ofertar soluções para esse 
novo sistema produtivo seja o 
mercado mais promissor do 
Angus, pela sua adaptabilida-
de ao mercado do Brasil cen-
tral e tropical, e pela gama de 
variantes genéticas confiáveis 
e provadas que o selecionador 

tem nas mãos”, diz. 
Fábio comenta que o plan-

tel iniciou de forma despre-
tensiosa, com o intuito de ad-
quirir ventres para formar um 
banco de doadoras de embri-
ões, selecionadas com crité-
rio, para formar uma base de 
fêmeas consistente. A família 
percebeu a necessidade de 

possuir um número de ventres 
mínimo para que fosse possí-
vel, com pressão de seleção, 
ofertar um volume de animais 
de forma mais rápida e qua-
lificada ao mercado. “Surgiu 
a possibilidade de adquirir a 
totalidade de um plantel qua-
lificado, fruto de muito inves-
timento, da Cabanha Terra 

Costa. Focado mais em ar-
gola, mas com gado de muita 
qualidade. Foi então que de 
forma muito rápida passamos 
a ter mais de 150 fêmeas na 
reprodução, mais TEs”.

Foco: tirar o máximo
da genética 
Fábio observa que qual-

quer pessoa que no Brasil ini-
cia uma atividade, precisa de 
coragem e vontade de enfren-
tar desafios, pelo ambiente de 
risco, incertezas, legislações 
ultrapassadas. Ele acredita 
que na criação de Angus não 
é diferente. “Os custos são 
altos para aquisição de ma-
trizes, sêmen, serviços, pas-
tagens, eficiência alimentar... 
uma engrenagem que para 
andar bem precisa de inves-
timento e fôlego. De início, 
adaptação do rebanho, pla-
nejamento alimentar, ajustes 
na mão-de-obra. Não é nada 
fácil iniciar um projeto desse 
tipo, além do que o merca-

do quer comprar confiança, 
credibilidade, além de bons 
produtos, então o tempo e os 
investimentos em modernas 
tecnologias são fundamen-
tais”, avalia o selecionador.

No entanto, ressalta que 
todo produto capaz de ter um 
diferencial e se reinventar tem 
relevante versatilidade, ainda 
mais em tempos de crise. Ele 
diz que mercados premium e 
mais segmentados levam evi-
dente vantagem em períodos 
turbulentos. “E a carne Angus 
tem enorme potencial nesse 
segmento, uma marca que en-
trega muito valor. Não resta 
dúvida que em curto espaço 
de tempo o produto de quali-
dade será cada vez mais va-
lorizado, a preocupação com 
características de carcaça 
será ainda melhor recompen-
sada e a aceleração dos pro-
cessos envolvidos, do campo 
à mesa do consumidor, é mes-
mo irreversível”, sentenciou o 
criador de Angus.

Fotos: Divulgação
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N
esta edição do “Angus do Chef” temos 
dois pratos da moda especialmente prepa-
rados pelo Chef Jeovane Godoy, do restau-

rante Cór, de São Paulo, SP. São os grelhados 
com carne Angus “Prime Rib” e o “T-Bone”.

O Cór é uma casa que tem como objetivo 
oferecer a seus clientes uma experiência gas-
tronômica completa e única. No ambiente, à at-
mosfera industrial soma-se a presença de uma 
churrasqueira visível, que destaca a cozinha 
aberta e estimula um acompanhamento mais 
próximo da preparação da comida.

No Cór podem ser desfrutados uma série de 
pratos que tem a cocção à lenha e a utilização de 
produtos naturais como principais e intensas ca-
racterísticas. Destaca-se também a maturação 
a seco das carnes, que em alguns cortes pode 
se estender por mais de 60 dias, numa técnica 
conhecida como dry aged, alcançando 
uma qualidade única e verdadeiramen-
te marcante de sabor e textura.

Os cortes de carne Angus são sela-
dos na grelha, no ponto.

Purê de batata doce
3kg Batata doce
2l de leite
200g Manteiga
Qb Sal
Qb Pimenta preta

Prime Rib e T-Bone by Cór

Receitas dos
Acompanhamentos

Bater a salsinha desfolhada com 
70g de água, passar no chinoix com 
perflex e reservar. Tirar as sementes 
da pimenta dedo de moça, descas-
car o alho e bater no liquidificador 
com 70g de água. Passar novamen-
te no chinoix com perflex e reservar. 
Em uma frigideira quente coloque o 
orégano seco com cuidado para não 
queimar, mantenha até que solte seu 
aroma. Misture todos ingredientes 
em um bowl, acerte o sal e embale 
a vácuo.

Modo de preparo: 

Descascar as batatas e cortar em 
fatias de 2 cm de espessura. Puxar 
essa batata na manteiga e cobrir com 
o leite. Adicionar o sal e a pimenta. 
Deixar cozinhar até as batatas esta-
rem macias. Bater no liquidificador e 
passar por uma peneira. Colocar um 
plástico colado ao purê e resfriar. 
Porcionar em sacos de vácuo.

200g Bacon em cubos
65g Manteiga
400g Farinha de mandioca torra-

da
100g Cebola caramelizada
Qb Sal
Qb Pimenta preta moída
Qb Salsinha

Farofa de bacon

Modo de preparo: 
Cortar o bacon em cubos mé-

dios, puxar numa sautese, adicionar 

a manteiga e a cebola caramelizada, 
sal e pimenta, adicionar a farinha de 
mandioca e misturar bem. Finalize 
com salsinha ou cebolinha.

Repolho assado
com molho

de castanha do pará

300g castanha do Pará tostada
250ml óleo de girassol
250ml azeite de oliva
80g molho de ostra
Sal Qb
Repolho

Toste o repolho na brasa até que 
fique queimado. Embrulhe em uma 
folha de alumínio e leve ao forno 
a 180° por aproximadamente uma 
hora até que fiquem macios. 

Modo de preparo
do molho: 

Bater em um processador até que 

Chimichurri

350g de salsinha
100g alho
70g pimenta dedo de moça
50g Orégano 
200g Vinagre
400g Óleo de girassol

Modo de preparo: 

vire uma pasta, porém ainda com pe-
daços de castanha.
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