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EDITORIAL

Um valor que só o campo tem

José Roberto
Pires Weber

O agronegócio brasileiro cresceu e se tecnificou, é verdade. Mas, infelizmente, ainda nos falta
avançar muito no quesito valorização. Digo isso
porque é nítida a diferença do trato que se dá à
atividade rural no Brasil e em outros países do
Prata. Há algumas semanas, representei a Associação Brasileira de Angus em Palermo, durante
a tradicional exposição agropecuária argentina.
Além da mostra espetacular de genética, o que
mais surpreende a cada viagem ao país vizinho é
o amor que o povo que vive na cidade dedica ao
campo. Lá, ser produtor rural é motivo de orgulho e admiração.
Fato esse que nos faz refletir sobre o porquê
de o Brasil tratar tão mal quem responde pela
rica produção de alimentos que todos os dias
está sobre a mesa das famílias. E essa constatação é um tanto quanto revoltante. Mas isso não
pode obscurecer nossos olhos. Entendê-la passa
por reviver a história da formação do Brasil e a
condução política e ideológica das nossas gerações. No Brasil, a política se faz com tática de
guerrilha e oposição de classes, uma estratégica

que só desune os cidadãos, aumentando o abismo
entre pobres e ricos, entre empregadores e empregados. O que se esquecem é que sem os empregadores não existem empregados, não existe
renda, não existe alimento para todos.
O produtor brasileiro é vítima de uma criminalização vil e totalmente inadmissível. Apesar
de nossas vastas áreas de preservação de mata
nativa, somos eternamente responsáveis pelo
desmatamento, ao mesmo tempo em que conglomerados urbanos avançam sem controle. Nossa
preocupação diária com o bem-estar animal e
boas práticas é relegada a segundo plano quando
nos acusam, irresponsavelmente, do transporte
indevido de animais pelo oceano. É um emaranhado de acusações que, hora ou outra, sempre
volta à tona vindo de quem nunca pisou no campo mas faz questão de ver bandejinhas de alimento embalado no supermercado todos os dias.
Deixo essa reflexão porque 2018 promete
um período eleitoral conturbado, onde poucas
opções restam ao Brasil. Contudo,   todo novo
pleito sempre vem com um pouco de esperan-

Minotauro e o Touro
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O lutador de MMA, Rodrigo Minotauro com o criador Rodolfo Bonfiglioli e o touro campeão da Expo Avaré 2018

ça. Que aproveitemos a iminente Expointer e os
encontros de primavera que se aproximam para
conversar, trocar ideias na tentativa de colaborar
para construir uma Brasil mais justo, onde haja
desenvolvimento a todos e que todos sejam valorizados pelo papel que desempenham. Todos!
Aproveito ainda para parabenizar aos criadores que responderam ao chamado da Associação
Brasileira de Angus e ampliaram as inscrições
para a Expointer 2018. Temos certeza que será
uma grande feira e aguardamos todos nas pistas de julgamento que, neste ano, acontecerão na
terça (rústicos) e na quarta-feira (argola). Deixo ainda o convite para que estejam conosco no
debate Cruzamento Industrial 3.0, que será realizado na quinta-feira ao vivo pelo Canal Rural e
nos happy hours que ocorrerão domingo, segunda
e terça a partir das 19h no estande da Angus, no
Parque de Exposições Assis Brasil.
Uma ótima Expointer a todos!
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Carne Angus

15 anos
“Um negócio só é bom quando todos ganham!”
Por Eduardo Fehn Teixeira

Mas olha que isso é bem difícil, mas não impossível!
E é justamente esta a principal razão do enorme
sucesso que faz atualmente em todo o Brasil e até
no exterior o Programa Carne Angus Certificada,
que está comemorando seus 15 anos de constante
crescimento. Tudo começou como nascem os
grandes projetos: com uma ideia. Tendo como
base a genética Angus, que é conhecida em todo
o mundo como uma raça completa, reunindo
características e qualidades únicas entre todas as
demais raças de corte, o plano inicial era de, a um
só tempo, disseminar a genética Angus e, com isso,
incrementar os ganhos dos criadores.

E

sta ideia passou a ser
discutida,
inicialmente em meio a um seleto
grupo de criadores do Sul do
Brasil. O plano foi ganhando
terreno e mais e mais adeptos.
E, cada vez mais entusiasmados, esses criadores de pronto
foram falar com quem poderia
ajudá-los a concretizar o projeto: uma indústria frigorífica.
Eram os criadores de Angus
do Sul do Brasil, participantes
da Associação Brasileira de

Angus, muitos deles fundadores da entidade e apaixonados
pela raça.
O sonho
Sim, começou como um sonho, que acabou revolucionando toda a pecuária brasileira.
Bastava que alguns criadores
gaúchos de Angus se reunissem num evento, num dia de
campo ou leilão da raça, para
que o assunto carne Angus ressurgisse com força. Era assim

nos anos 70, e mesmo antes
disso. Os criadores entendiam
que a carne dos gados Angus
que produziam não deveria ter
um tratamento comum, por
sua qualidade superior. Que era
uma carne diferenciada, e que
por isso deveria ter maior valorização no mercado.
Por esta época, gente que
havia circulado pelos Estados
Unidos, por exemplo, voltava
maravilhada com o que tinha
visto por lá. “Lá existem cabanhas que tem sua própria
marca de carne”, contavam
aos demais, admirados ... Mas
eram criadores de gado, desorientados sobre como agir,
sobre o que fazer e como agir
para obter maior valor pela

carne Angus. Os mais detalhistas relatavam também que
a Associação de Angus norteamericana (a American Angus
Association) havia implantado,
com enorme êxito, em 1978,
um programa de carne de qualidade, que começava pela genética e terminava na mesa dos
consumidores, que já pediam o
produto no comércio especializado e nos restaurantes: “quero carne Angus!” E isto era altamente positivo para todos os
elos da cadeia da carne.
O embrião amadurece
“O embrião de fato já existia, porque as pessoas já falavam sobre o assunto. Mas foi
introduzido em 1982 quando,

recém formado em agronomia,
fui estagiar no rancho Beartooth, em Montana, uma das
propriedades que mais trabalhava com genéticas Angus e
Hereford nos Estados Unidos”,
recorda Reynaldo Titoff Salvador, atual vice-presidente do
Programa Carne Angus Certificada e que presidiu a Associação Brasileira de Angus no
período de 1988/92 e também
na gestão 2002/2004.
“Atuei nos Estados Unidos por cinco meses, durante
o Inverno e a Primavera. E
foi lá que, pela primeira vez,
pude perceber a importância
do produto carne Angus e da
implantação, para uma raça
como a Angus no Brasil, de um
programa de carne de qualidade”, conta Salvador. Começava
a concretização do sonho de
implantar e desenvolver um
programa de carne de qualidade – o Programa Carne Angus
Certificada.
Na qualificada exposição
de Denver, em 1982, nos Estados Unidos, quando no Brasil
presidia a Angus o saudoso
selecionador de Angus João
Vieira de Macedo Neto (da legendária Cabanha Azul), Salvador conheceu Dick Spader,
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que era o Diretor Executivo
da Angus Americana, a poderosa American Angus Association (AAA). “Foi ele quem
me mostrou o trabalho que
a entidade estava começando a desenvolver por lá: era
o hoje famoso “Certified Angus Beef”, ou o programa de
carne certificada Angus nos
Estados Unidos. E foi naquele momento que percebi, com
clareza, que aquele era o caminho para nós, para os criadores de Angus brasileiros”,
lembra Reynaldo Salvador,
então jovem e cheio de ideias
a compartilhar, a realizar.
Concluído seu estágio, Salvador retornou ao Rio Grande
do Sul e seguiu trabalhando
na então quase centenária
Cabanha Azul. Mas trouxe na
bagagem as vivências e as informações que reuniu nos Estados Unidos, além de alguns
contatos de criadores e de dirigentes da Angus norte-americana, para possíveis futuras
consultas.
Do sonho ao sucesso
Foi assim que começou a
ser construída no Rio Grande
do Sul uma das iniciativas de
articulação de cadeia mais
bem-sucedidas do mercado,
que registra hoje um crescimento anual superior a 20%.
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Cairoli, com os proprietários da Churrascaria Barranco...

Era o embrião do Programa
Carne Angus Certificada, que
ao completar 15 anos de existência neste 2018, tem motivos de sobra para comemorar:
de 2003 a 2017, certificou
mais de 3 milhões de cabeças
de um gado formatado com
mais de 50% de genética Angus, que forneceram, até abril
deste ano, 102 mil toneladas
métricas de carne Angus.
O programa fechou 2017
com 500 mil animais certificados abatidos (41.660 ao
mês), uma produção de 32 mil
toneladas em equivalente carcaça ou 27 mil toneladas métricas de carne, gerada em 15
empresas frigoríficas parceiras
em todo o Brasil, com abates
em 40 plantas industriais, envolvendo uma equipe própria
de 50 técnicos especializados
e mais de seis mil produtores
cadastrados em 12 estados

Reynaldo Salvador, em uma das várias visitas ao CAB, nos Estados Unidos

brasileiros.
São números
impressionantes
para um programa de carne de
qualidade
que
começou em Porto Alegre, RS, em março de
2004, ofertando aos consumidores apenas 2.305 kg de
carne certificada, através de
uma parceria com o então Frigorífico Mercosul (mais tarde
adquirido pelo grupo Marfrig).
“E até 2020 queremos alcançar nada menos de um milhão de cabeças certificadas.
Esta é a meta maior do Programa Carne Angus Certificada. São objetivos também marcar presença nos 15 principais
Estados pecuários brasileiros,
ampliar as exportações da carne Angus certificada para importantes mercados do mundo
e tornar seu selo mais conhecido no mercado interno”, prospecta Reynaldo Salvador.
O start oficial
Para bem da verdade, é bom
lembrar que, historicamente, o
Programa Carne Angus Certificada, teve início em 2001,
passando nos anos seguintes
por fases de estudos, levantamento de viabilidade técnica,
entre outros aspectos e itens
necessários à sua efetiva implantação e funcionamento.
Para o dirigente da Angus em
cujo período foi iniciado oficialmente o Programa Carne

... e divulgando os primeiros concursos de carcaça

Angus Certificada, o que se tem
hoje nem de longe
se parece com as
condições que haviam lá no início.
José Roberto Pires Weber - que no comando da
entidade entre 1998 a 2002,
tinha Reynaldo Salvador como
seu diretor financeiro - avalia
que na época simplesmente
não havia todas as condições,
informações e conhecimentos
existentes na atualidade.
“Éramos empresários do
campo, pecuaristas, criadores
de Angus que tinham como
meta a implantação de um
programa capaz de agregar à
carne Angus o seu verdadeiro
valor, pela sua incontestável
qualidade, que em outros centros mundiais já era largamente reconhecida, recorda Weber,
que atualmete preside novamente a entidade. Segundo ele,
tudo era muito difícil. “Havia
as experiências da Associação

Weber, um dos pioneiros

Confrontado com o sucesso
atual, o início do Programa
Carne Angus Certificado
enfrentou grandes obstáculos

Americana de Angus e da Associação de Angus Argentina.
Mas não existia a imagem da
cadeia da carne formatada
junto aos frigoríficos ou com
o varejo e mesmo em nível
de produtor e de consumidor.
Eram itens a serem muito trabalhados. E também precisávamos implantar toda a área
de certificação, meticulosa e
bastante técnica”, recorda.
Quebra de paradigma
“Nós ensaiávamos algo
assim desde 1988. Fizemos
várias tentativas, mas enfrentamos a resistência dos frigoríficos, que não aceitavam a presença de técnicos do programa
da Angus dentro de suas plantas para avaliar as carcaças.
O Mercosul foi o primeiro a
quebrar esse paradigma e a
rede de supermercados Zaffari a primeira empresa do ramo
a comprar a ideia de vender
carne em suas lojas de supermercados com o nosso selo de
qualidade, com a marca Angus,
relembra Reynaldo Titoff Salvador, vice-presidente do Programa Carne Angus, atualmente o maior da América Latina
e o segundo maior do mundo,
perdendo apenas para o dos
Estados Unidos, da American
Angus Association, que já tem
40 anos de estrada.
“Nós estamos recém debutando, mas criamos um modelo de articulação de cadeia
completamente diferente e
inovador, focado em coomarketing, ou seja, atribuímos valor
às marcas dos parceiros (dos
frigoríficos) que processam e
vendem a carne Angus Certificada. Construímos mercados
junto com eles. Foi isso que
nos deu velocidade de cresci-
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mento, ao passo que os norteamericanos optaram por criar
e promover uma só marca
comercial, a Certified Angus
Beef”, detalha Salvador. E
com isso ainda passamos a padronizar os rebanhos a partir
da genética Angus”, completou o empolgado dirigente, que
por mais de uma vez já ocupou
a presidência da Associação
Brasileira de Angus.
Um salto rumo ao Brasil
Depois da parceria com o
frigorífico Mercosul e com a
rede de supermercados Zaffari, o segundo passo mais
importante do programa foi
o trabalho de estruturação de
processos, em 2005, que foi
realizado sob a orientação da
certificadora australiana AusMeat, que a partir de 2006
passou a garantir a eficácia da
certificação do programa. Nessa mesma época a Angus conseguiu conquistar mais dois
importantes parceiros, a VPJ
Alimentos, e especialmente a
Marfrig Foods, e foi através
das decisões e do trabalho da
Marfrig, um dos grupos frigoríficos líderes do mercado
brasileiro e internacional, que
o programa deu um enorme
salto, passando a conquistar
as mais importantes regiões de
pecuária do Brasil.

Luciano Andrade: bases do fomento

CARNE
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O presidente do Marfrig, ao lançar o programa de fomento: à esquerda com Joaquim Mello e James Cruden; à direita em dia de campo no Sudeste do País

O programa foi apresentado pelos dirigentes da Angus
ao executivo da Marfrig à época, o inglês James Cruden, que
enxergando longe, conseguiu o
aval do presidente do grupo, o
empresário Marcos Molina, e
colocou em campo uma equipe
liderada pelo técnico Luciano
Andrade (que conhecida praticamente todas as propriedades de pecuária do Brasil, especialmente no Centro-Oeste),
e ofereceu todas as condições
para que os pecuaristas, especialmente os criadores de Nelore (mais de 80% do rebanho
brasileiro), executassem todos
os procedimentos para os cruzamentos com Angus, desde a
seleção das fêmeas Nelore e
dos sêmens Angus, até a aplicação da IATF nos rebanhos
com assistência veterinária em
todas as etapas, tudo por conta
e risco do Marfrig, que teria sei
pagamento com animais para
abate por parte dos produtores.
Cruden, Luciano e toda a
equipe do Marfrig, juntamente com os técnicos da Angus,
com grande destaque para a
atuação do zootecnista Tito
Mondadori, se dedicaram no
trabalho de convencimento
dos produtores a entrarem no
programa. E quando a bezerrada resultante do cruzamento começou a nascer, os olhos
dos criadores brilhavam ao ver
aqueles novilhões enormes e
com muita carne de genética
Angus na carcaça, o que serviu
para convencer os que haviam
ficado com o pé atrás. A partir
daí o salto foi enorme e a fórmula do Programa Carne Angus passou a conquistar cada
vez mais criadores em todo o
Brasil e, em pouco tempo, provocou uma verdadeira revolu-

frente de várias empresas de
renome internacional e tendo
ocupado cargos de primeiro
escalão no governo federal,
Maciel Neto ofereceu à Angus
seus conhecimentos técnicos e
Casamento por interesse seus relacionamentos empresaO chamado “casamento por riais, tendo sido também figura
interesse” entre Angus e Nelore de importância no fechamendo
foi o ponto chave na passagem da parceria com o Grupo Marpara uma pecuária moderna, frig e com o desenvolvimento
empresarial, dinâmica, voltada do processo de cruzamentos,
a rentabilidade com a produ- que acabaram por viabilizar a
ção de carne de qualidade, com produção no novilho resultante
redução de ciclo para abate e de cruza entre Angus e Neloconseqüente redução de custos re, responsável pelo sucesso
para o produtor. A expressão do Programa Carne Angus no
“casamento por interesse” é centro e norte brasileiros.
do empresário e selecionador
A maré negra
de Angus Antonio Maciel Neto,
Já surfando na nova onda
da FSL Angus Itu, SP, que desde a administração da Angus do cruzamento industrial, capor José Paulo Cairoli (atu- racterizado por Reynaldo Salal vice-governador do Estado vador como “a maré negra da
gaúcho), e da administração pecuária”, o Marfrig, que em
de Joaquim Bordagorry de As- 2007 chegou a criar um prosumpção Mello, que defendia grama de fomento para alaque o programa era o pilar da vancar a produção de bezerros
Angus, e até antes, teve espe- a partir do cruzamento com
cial dedicação tanto no desen- Angus, com financiamento de
volvimento da raça no Brasil sêmen, serviço veterinário free
Central, quanto no crescimen- e garantia de compra dos proto do Programa Carne Angus dutos nascidos, passou a incentivar ainda mais os criadores,
Certificada.
Com brilhante trajetória à premiando com sobrepreço as
ção na pecuária, padronizando
os gados, gerando produção
controlada, beneficiamento e
comercialização de carnes nobres no País.

Terneiro Angus Certificado assentou as bases do programa no Sul

carcaças mais corretas resultantes do cruzamento Angus
X Nelore (ou zebu) levadas ao
abate em suas plantas dentro
do programa Carne Angus –
eram animais com no mínimo
50% de sangue Angus, no padrão de carcaça estabelecido
pelo programa Carne Angus,
tudo de olho na produção da
chamada carne de qualidade.
Além da reprodução por
IATF, as técnicas de suplementação do gado na preparação
para o abate também prestaram enorme contribuição ao
cada vez mais rápido crescimento do programa da Angus.
Do Sul para todo o País
“Deixamos de ser apenas
um programa de gaúchos para
ganhar status nacional. Foi um
verdadeiro divisor de águas, e
passamos a ganhar cada vez
mais parceiros. Os métodos
empregados pelo programa e
as carcaças dos novilhos para
abate resultantes do cruzamento com Angus, juntamente com
a carne que surgia daí, rapidamente apresentada em práticos cortes tipificados gourmet,
literalmente foram tomando
conta do Brasil. E nosso olhar,
pelos níveis de remuneração, já
vislumbrava os mercados internacionais”, sintetiza Salvador,
que antes mesmo dos anos dois
mil, ainda um jovem técnico
ligado à poderosa Cabanha
Azul, de Quaraí, RS, havia retornado de um estágio em fazendas norte-americanas com
a ideia da implantação daquilo
que após muito trabalho viria
a se tornar o Programa Carne
Angus Certificada. Foi ele o
mentor intelectual dessa hoje
enorme revolução no mercado
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Fotos: Divulgação/Angus

da carne no Brasil.
McDonald's,
garoto propaganda
Daí por diante a produção
de carne de qualidade baseada
no programa Angus viralizou,
se transformando numa grande
coqueluche nacional. A adesão
de cada vez mais e mais frigoríficos e produtores e a oferta
de carne Angus certificada tipificada em cortes de várias
marcas comerciais passou a
invadir as prateleiras das redes
de supermercados, transformando os velhos açougues em
requintadas casas de carnes
especializadas.
E a toda essa onda de progresso e transformação, se somou, em 2010, o maior garoto
propaganda do programa. Com
a presidência da Associação
Brasileira de Angus nas mãos
de um grande defensor do
Programa Carne Angus, o articulado Joaquim Mello, foi
fechada parceria com a rede
MCDonald´s, considerada uma
enorme brand maker (formadora de marcas). A famosa
rede de fast food lançou lanches com carne Angus certificada, conquistando bocas
e mentes de todas as faixas

Presidente Paulo Marques assina parceria com dirigentes do McDonald's

etárias brasileiras. O marketing fez seu papel. O Mc Angus
Premium foi a novidade mais
duradoura do McDonald´s,
permanecendo no mercado por
mais de sete anos, o que consolidou a marca Angus como a
melhor carne do mercado.
Outro presidente da Angus
que alavancou e impulsionou
tanto a raça quanto o Programa Carne Angus, foi o forte
empresário, industrial e amante
da raça Angus, Paulo de Castro
Marques. Através de seus relacionamentos no mercado brasileiro, ele literalmente turbinou
o Programa e levou a raça Angus para praticamente todas as
regiões de pecuária do País.
Na continuidade do processo, viriam os varejistas, que
levariam o produto até o consumidor final. Ainda não havia
o conceito da cadeia da carne
e da real importância de um
programa como o Carne Angus, para remunerar melhor
os criadores, acelerar o crescimento da raça pelo País, agradando a consumidores e assegurando base econômica aos

Diretores da Angus em eventos como Anuga e Sial promovem produto brasileiro

frigoríficos e para a entidade
da raça, num palco adequado
ao marketing Angus no Brasil.
Passaram-se mais alguns
de muitos anos para que viesse
mais nítida a conscientização
de que este era um trabalho
altamente positivo para todos – para os produtores, para
a indústria, para o varejo e
para o consumidor final, assim
como para o fortalecimento e
o reconhecimento da raça Angus, da marca Angus, que com
o passar do tempo ficaria mais
e mais prestigiada no mercado. E para a raça, para a genética Angus, que cresceria na
preferência de uso em todo o
território nacional.
De olho no
mercado internacional
Logo a seguir as portas
para o mercado internacional
para a carne Angus Certificada foram abertas com o reconhecimento pelo Ministério
da Agricultura do protocolo
de rastreabilidade. Até então
as indústrias não podiam exportar cortes de carnes com o
nome da raça estampado nas
embalagens,
especialmente
para países da Europa, que
exigem validação do órgão governamental competente, no
caso do Brasil, o Mapa.
“Descobrimos esse gargalo
quando começamos a participar de feiras internacionais,

a convite da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), em
2013. Nos demos conta de que
faltava uma base legal para o
efetivo reconhecimento oficial
do nosso trabalho, o que somente conseguimos em 2015,
com a inclusão do programa na
Plataforma de Gestão Agropecuároia (PGA) do Mapa, administrada pela Confederação
Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
Desde então temos participado anualmente das principais feiras de alimentos do
mundo, divulgando e fomentando a exportação da carne
Angus Certificada, que aliás
é muito bem aceita e elogiada no exterior, resultando no
fechamento de negócios animadores”, relata o gerente do
Programa Carne Angus, Fábio
Medeiros. Desde então já foram exportadas mais de mil toneladas de cortes de carne com
selo Angus para vários mercados, com destaque à Arábia
Saudita e à União Européia,
que pagam preços 50% superiores à média nacional.

em alguns eventos chegamos a
realizar 120 contatos por dia
para a venda de nossa carne
com valor agregado”, diz Reynaldo Salvador. Segundo ele,
enquanto o Brasil exporta carne commodity por US$ 4 mil
a tonelada, os cortes de carne
Angus certificada são cotados
por US$ 9.500,00 a tonelada, chegando a US$ 20.000/t
para o filé mignon, numa remuneração para toda a cadeia,
do pasto ao prato.

O reconhecimento
e avais oficiais
Por sua trajetória, o selo
de certificação do Programa
Carne Angus Certificada obteve, em fevereiro deste ano,
o registro no Instituto Nacional de Propriedade intelectual
(INPI). Foi a primeira vez que
um órgão oficial reconheceu
uma marca de certificação no
setor pecuário, pois ele referenda apenas processos de auditagem independentes. Quem
emite o selo não pode estar
envolvido no processo de certificação do produto.
O programa agora se assenta sobre um tripé único no mercado: a avaliação internacional
de processos desde 2015, a
cargo da certificadora alemã
Tüv Rheinland, que audita todas as plantas frigoríficas parO Angus Day
Visando mostrar aos impor- ceiras, com cerca de 50 visitas
tadores que a carne brasileira ao ano; o reconhecimento ofitem qualidade, a Abiec firmou cial do Ministério da Agriculparceria com o programa da tura, Pecuária e AbastecimenAngus para passar a realizar, to como protocolo privado de
nas feiras internacionais, even- certificação de carne de raça,
tos batizados de “Angus Day”, com rastreabilidade interna,
com a degustação de cortes de obtido em 2016, e mais recencarne Angus Certificada por temente o registro do INPI.
executivos e autoridades interLogo ali o grande futuro
nacionais e a apresentação de
Segundo estima Reynaldo
dados dos processos de produção a pasto e de certificação Salvador, o abate de um mida carne, o que atribuiu a se- lhão de cabeças certificadas
gurança que faltava ao fecha- até 2020 está entre as grandes
metas do Programa Carne Anmento das exportações.
“Nos últimos cinco anos gus Certificada. E são também
já participamos e promove- objetivos importantíssimos –
mos o “Angus Day” em várias demarca o dirigente - marcar
edições da feira de Anuga, na presença nos 15 principais
Alemanha, no Salão de Agri- Estados pecuários brasileiros,
cultura de Pais (Sial França), ampliar as exportações da carna Exposição Universal de Mi- ne Angus certificada para imlão, na Itália, na Gulfood de portantes mercados do mundo
Dubai, nos Emirados Arabes e tornar seu selo mais conhecie no Sial Xangai, na China. E
>>>
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mídias sociais”, diz o gerente
do programa, Fabio Medeiros.
Escola Gourmet Angus
Outro projeto para o futuro
é a criação da Escola Gourmet
Angus. O programa tem expandido sua presença no País já com
A Carne Angus no mercado gourmet
seis plantas parceiras na regiões
tivo impresso, o Jornal Angus@ Norte, mas tem dado agora esdo no mercado interno.
“Temos realizado um tra- newS, que ano que vem estará pecial atenção a Minas Gerais.
balho mais intenso neste senti- completando 20 anos de circu- Em maio foi firmada parceria
do, participando e promovendo lação ininterrupta para todo o com o grupo ARG e a rede varegista Super Nosso, visando a
eventos Brasil afora, como as Brasil”, sintetiza Salvador.
Recentemente a Angus lançou produção de 120 toneladas de
churrascadas e festivais gastronômicos, a realização de mais um site exclusivo para o público cortes premium, além de hamedições da Angus Beef Week consumidor – www.carneangus- búrgueres e carne moída para
(quando restaurantes ofertam certificada.com.br – com informa- o abastecimento de 25 lojas e
somente carne Angus certifica- ções sobre o programa Carne An- e-comerce, que representa 25%
da), a ampliação do número de gus, descrições de cortes de carne, da carne comercializada. É um
estabelecimentos autorizados a indicações de onde compra-los e modelo de verticalização de cadeia para agregação de valor.
incluir a marca Angus em seus receitas de como prepará-los.
Com a filosofia de olhar
“Ainda não temos recursos
cardápios, com investimentos no projeto Varejo 100% para fazer propaganda de mas- pelo menos 20 anos à frente, o
Angus (no Paraná já são 20 sa, na TV por exemplo, como programa tem um comitê conaçougues e casas de carne) e fez o Nelore em 2004, cujo pro- sultivo, integrado por produpromovendo ações via internet, grama muito admiramos e mui- tores, ex-diretores, técnicos de
além das inúmeras reportagens to nos inspirou, mas já estamos várias áreas e representantes
publicadas pelo nosso informa- fazendo um bom trabalho com da indústria e do varejo.

Marcas parceiras do Programa Carne Angus em 2018

Salvador argumenta ainda que nesses 15 anos, cinco
diretorias passaram pela entidade, e todas apostaram neste
trabalho. Desde 2012 temos
uma diretoria independente e
orçamento próprio, além da
constante atenção ás tendências do mercado e à busca por

inovação.
“O programa cresceu porque o produtor acreditou, o
frigorífico investiu e o consumidor reconheceu os atributos de
qualidade da carne Angus, diz o
presidente da Associação Brasileira de Angus, José Roberto
Pires Weber.

Acompanhe neste gráfico todos os passos do Programa Carne Angus desde seu lançamento, há 15 anos
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“Encontro de Produtores”
Onde tudo começou!

S

erá em Pelotas, nos dias
14 e 15 de setembro.
Você não pode perder!
Um evento comemorativo e
um verdadeiro resgate histórico de algo que começou com
uma ideia e um seleto grupo
de criadores de Angus, e hoje é
um dos maiores programas de
carne de qualidade do mundo –
o Programa Carne Angus Certificada, que este ano comemora seus 15 anos de constante
crescimento Brasil afora.
O nome, “Encontro de
Produtores”, segundo lembra
o gerente do Programa Carne
Angus, Fabio Medeiros, é um
resgaste histórico dos antigos
seminários que eram promovidos no interior do Estado
gaúcho, em dias de campo em

propriedades
de
criadores de Angus, para fomentar
o ingresso de produtores no programa...
Gira técnica
O evento terá
o formato de gira
técnica, com visitas
a três propriedades
de criação de Angus, onde além da
apresentação
da
cabanha, de seus
animais e do sistema de produção, serão também realizadas
palestras técnicas focadas na
eficiência na terminação de
animais de qualidade.
Serão visitadas a Granja

Programação
Dia 14/09 – sexta-feira
- A partir das 8h – Estância Tradição (Rogério Rotta Assis), para ver genética e melhoramento.
- A seguir, Granja Mangueira, para uma visita à terminação, com apresentação sobre Manejo de Pastagens, com
Sergio Faulstich.
- Almoço no local
- À tarde, Granja 4 Irmãos - sistema 14 meses.

Mangueira, a Estância Tradição, a Granja Quatro Irmãos,
encerrando com um almoço
comemorativo aos 15 anos
do Carne Angus na Estância
Santa Eulália.

Dia 15/09 - sábado
- Visita à Estância Santa Eulália com apresentação da
produção dos animais
Palestrantes: Luciana Potter sobre Suplementação; Elen
Nalério, Embrapa, sobre Qualidade de Carne; Fabio Medeiros sobre o Programa Carne Angus e os desafios futuros
- Almoço de Encerramento
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Cerrado
ao Pantanal
Foto: Horst Knak/Ciranda

Por Horst Knak

A

o Sul, está o Pantanal e seus momentos
de cheias intensas, formando um ecossistema único, e cada fazenda da região
possui suas APPs e Reservas
Legais. Ao norte, a Chapada
dos Guimarães, com mais de
400 metros de altitude, alcançando até 800 metros sobre o
nível do mar, interligando-se
ao Cerrado. Também um ecossistema perfeito, ainda que
muito diferente, mas que se
assemelham por terem um clima muito bem demarcado: o
período das águas e o da seca.
Ligando os confins destas regiões fervilhantes do agronegócio, estradas repletas de caminhões, carretas, bitrens aos
milhares. O automóvel parece
até um intruso nas rodovias
em obras ... Estamos na época do transporte da safra de
soja, de milho e algodão e da
permanente produção de carne. Afinal, o Mato Grosso já é
o maior produtor nacional de

soja, milho, algodão e desponta na pecuária de corte. Ao
centro do Estado, estão Cuiabá e Rondonópolis, para onde
converge boa parte da produção e de onde segue para exportação e aos mercados do
sudeste do País. É neste cenário pujante que começa a se
destacar também a raça Angus e sua produção de carne
de qualidade. À frente, estão
produtores que há muitos anos
identificaram os benefícios do
meio sangue Angus x Nelore
e, recentemente, ganharam o
reforço de investidores que
apostam neste novo ramo do
agronegócio, com forte apoio

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

da indústria.
Na Chapada dos Guimarães, 110 km ao norte de
Cuiabá, o paranaense José
Eduardo Cescatto Bobroff, 56
anos, estabeleceu-se há cerca
de 30 anos, mais exatamente em 1987, quando 200 alqueires na região de Londrina
foram trocados, praticamente
sem envolver dinheiro, pelos
4.135 hectares da Fazenda
Castelona, hoje a fazenda de
cria da empresa. No início, foram tempos difíceis: dificuldade de acesso, estradas péssimas, muito pó na seca e lama
na estação das chuvas. As cercas eram de arame farpado e o

Seja no período das águas ou
no período seco, no Pantanal
ou nos chapadões do Cerrado,
o Angus abre novos espaços

gado de então era Nelore e os
índices produtivos eram desconhecidos... Em 1992, sempre em parceria com a esposa
Marcia, foi adquirida a Fazenda Chapada, homenagem à
Chapada dos Guimarães, onde
é realizada a recria e terminação dos animais meio sangue
Angus x Nelore.
“De início, trocamos todo o
arame farpado por arame liso,
melhoria de solos e pastagens,
o que nos consumiu vários
anos e pesados investimentos.
A mudança de nosso sistema
de criação começou de fato
em 1993, quando o Estado
do Mato Grosso implantou o
Programa do Novilho Precoce.
Na época animais dente de leite tinham 5% de bonificação.
Foi então que conhecemos os
cruzamentos, feitos com várias raças”, conta José Eduardo. Com o fim do programa, a
Chapada seguiu fazendo cruzamentos, especialmente com
o a variedade vermelha, que

segundo ele produziu um gado
rajado muito bom de cocho. Já
em 2002, José Eduardo passou a utilizar sêmen de touros
Angus de pelagem preta.
Início inusitado
E o início com o Angus foi
um pouco inusitado, conta José
Eduardo: “Por insistência de
um técnico da Central ABS Pecplan, que percebeu nossa resistência pelos pretos, usamos
50 doses de sêmen, dos quais
nasceram 28 a 30 bezerros
pretinhos, de vaca Nelore”. De
tão pequenos e diferentes que
eram, o pai de José Eduardo,
seu Adolpho Andrade Bobroff, vivendo ainda em Londrina,
hoje com 82 anos, os chamou
de Gabiru e Tucura (apelido
histórico de bois da região pantaneira), lembra o criador. “No
início ficamos em dúvida com
relação ao tamanho, mas isto
se revelou uma característica
positiva. Em poucos dias, os
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José Eduardo Bobroff (esquerda) recebe vizinhos e a equipe de compra de gado do Minerva Foods,
para mostrar todo o potencial produtivo do Angus no Cerrado

Angus. “Em 2005 passamos a
confinar por necessidade. Investimos em pastagens melhoradas, Mombaça, que rendeu
grande produção de massa
verde”.

bezerros se expressaram e passaram a ganhar peso e crescer
rapidamente”, constatou.
O próximo passo foi
mais ousado. Na temporada
2003/2004 todas as primíparas Nelore foram inseminadas
com Angus: isto representava
15% do rebanho. A técnica
de então era a IA com observação de cio, que foi utilizada
durante quase 10 anos. Em
2014, foram introduzidos a
IATF e os protocolos, o que
permitiu o crescimento exponencial da produtividade.
A partir de então, 100% do
rebanho foi inseminado com

A chegada do Minerva
Com o ingresso da Minerva Foods no Programa Carne
Angus, há cerca de dois anos,
a Fazenda Chapada passou a
usufruir das bonificações por
idade e qualidade. “Confinamos tanto machos como fêmeas meio sangue, com estado e
resultados muito próximos.
Atualmente, no período encerrado em junho, obtivemos 1,6
kg/dia, 55,4% de rendimento
de carcaça, custo de arroba
engordada de R$ 89,50 líquidos”, revela o médico veterinário José Eduardo Lepri
Bobroff, filho que está na lida
com o pai há vários anos. Segundo ele, o peso de carcaça

Bonificações são a isca, mas
os ganhos do produtor que
se tecnifica vão muito além,
especialmente na zootecnia
nos machos chegou a 312
kg (20,8 arrobas na saída),
com peso de entrada no confinamento de 12,5 arrobas.
As fêmeas tinham 12 arrobas
na entrada, saindo com 16,5
arrobas (248 kg de carcaça).
Com ganho de peso de 1,3 kg/
dia, rendimento de carcaça de
52%. “Estes são dados históricos médios, dos quais nos orgulhamos e buscamos melhoramento permanente”, estima
José Eduardo pai.
Em resumo, o estabelecimento consegue produzir 36
arrobas de carne por hectare
em 28 meses, contra 22 a 24
arrobas em 30 meses em relação ao Nelore tradicional.
“Produzimos o dobro de ar-

robas no mesmo tempo, com
qualidade de carne muito superior, o que nos rende ainda
excelentes bonificações, que
atualmente atingem R$ 11,78
por arroba”, estima o empresário.
Barracão dos alimentos
O barracão que abriga os
alimentos que compõem a dieta do confinamento é resultado mais eloquente do trabalho
da família Bobroff. “Nosso
desfrute é este barracão, que
representa o resultado do trabalho dos últimos anos. Foi
uma necessidade e o caminho
natural”, afirma. A dieta de
engorda – com três tratos diários - é formada – de acordo

Padrão de gado Angus da Fazenda Chapada, produto do melhoramento de Nelore e cruzamentos orientados

com a disponibilidade - por
capulho de algodão, torta de
algodão, milho, DDG (distillery dryed grain, em inglês
– subproduto desidratado de
milho de destilaria de álcool),
casca de soja, caroço de algodão, núcleo mineral. Esta dieta supre o sistema superprecoce. O suporte de nutrição é
fornecido pela Nutripuras. No
manejo da nutrição, na boléia
do trator, conta com o apurado trabalho dos colaboradores
Sandro Pedro Pedroso e Pedro Valério da Rosa.
O cuidado com as pastagens fica por conta do outro
filho, o agrônomo Renato
Lepri Bobroff, que também
presta assessoria a vizinhos.
No período das águas, é grande a produção de Mombaça e
Decumbens, utilizado no chamado sistema convencional,
quando os bois machos saem
aos 21 meses, com 21 arrobas, - o boi 7-7-7, quando o
gado passa a consumir o capim que cresce no período das
águas. As fêmeas atingem 16
arrobas. “Atualmente, produzimos 600 Angus ao ano. Vamos chegar a 700 em 2019;
Temos 1.250 fêmeas Nelore,
crescendo anualmente. O ponto de equilíbrio será a produção de 900 a 1000 cabeças
Angus. Um dado importante:
a água consumida tanto pelo
gado como pelos humanos é
de uma nascente de água mineral (que brota do solo arenoso, com pH de 8,0, ou seja
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sam a consumir alto volumoso
com baixo proteinado – uma
silagem feita a partir de canade-açúcar produzida na fazenda. Em novembro termina
o sequestro e o gado vai para
o pasto que já rebrotou – no
Marco Aurélio Santana: Dois manejos alimentares diferentes para o período das águas e para o período seco
sistema rotacionado. Para este
sistema também vão todas as
vacas vazias.
duziu o Angus há apenas três rados”, resume Marco Aurélio
Os solos da região são fraanos. De propriedade do prós- Santana. Estas sensíveis melhocos,
com menos de 30% de
pero empresário de Factoring rias permitiram a introdução do
argila, 5 ppm de fósforo, aluFrancisco Carlos Ferres, co- Angus, há três anos, utilizando
mínio baixo, exigindo aplicanhecido em Cuiabá como Chi- sêmen da Genex. A parceria de
ção 500 a 1.000 toneladas de
co Badotti, o estabelecimento nutrição é da Tortuga.
calcário ao ano. “Também nos
Isso ocorre, apesar de grané gerenciado pelo administraobrigamos a combater a formidor Marco Aurélio Santana, de parte da fazenda alagar no
é uma água alcalina, conforme um paulista formado em Me- período das águas, quando o
ga e o cupim, além das tradianálise, tendo muitos minerais dicina Veterinária e Adminis- Pantanal toma a sua forma de
cionais pragas das forrageiras.
desejáveis em sua composição, tração. Há 10 anos, Santana área de preservação e regulaNunca é demais lembrar que
satisfazendo a dieta da equipe começou a preparar a fazenda dor do ecossistema. Afinal esta
10 formigueiros consomem o
de trabalho e dos animais da para a introdução do Angus, região é formada por alguns
mesmo que 1 unidade animal
fazenda.
Sequestro e rotacionado de pasto”, explica Santana.
que começa a produzir seus municípios do sudoeste do Mato
No sistema da Fazenda
Importante observar semGrosso e vários do Noroeste do
primeiros resultados.
Na beira do Pantanal
A base do rebanho é de Mato Grosso do Sul. Estradas pre que as estações produtivas Bandeirantes, as vacas preAo Sul de Cuiabá, nas bor- Nelore PO, com melhoramen- de terra, repletas de pontes e estão nitidamente divididas: nhas ficam sempre a pasto, só
das do Pantanal e por estradas to genético crescente. “Em 10 pontilhões – muitos em estado o período seco e o das águas. vão para o seqüestro se sobrou
de difícil acesso, mas em pro- anos, melhoramos a estrutura precário – são o único meio de Marco Aurélio Santana chama comida das demais categorias,
cesso acelerado de integração, da fazenda, implantamos pas- escoamento da produção.
de “sequestro” a retirada dos detalha Santana. Em 2019,
no interior do município de tagens e a divisão de piquetes.
O estabelecimento iniciou bezerros das mães no início do 2.500 cabeças irão para o seSanto Antônio do Leverger, a Atualmente temos 90 divisões e com a inseminação de 300 período seco. Neste momento, qüestro. O confinamento tem
Fazenda Bandeirantes intro- os pastos estão 100% recupe- vacas, na safra 2014/2015. os animais desmamados pas- atualmente 1.000 cabeças.
“Estamos implantando os
controles e nas próximas produções teremos informações
mais precisas”, explica, sempre alicerçado no planejamento. Santana informa, porém,
que a fazenda Barreiro Preto,
exclusivamente de cria, tem
um desfrute superior a 40%
somente nos machos. “Este
ano, o desfrute deve superar os
50%”, calcula o administrador. “Estamos melhorando a
estrutura, implantando curral
cimentado, construindo pontes
Estes primeiros produtos foram vendidos para terminação,
porque ainda não havia estrutura apropriada dentro da fazenda. Já os animais da safra
2015/2016 já foram terminados na fazenda Bandeirantes.
“Este ano terminamos 220
machos e 230 fêmeas e temos
900 fêmeas prenhas. Começamos com frames menores,
mas passamos gradativamente
a frames maiores, com características de pelo zero”, explica o administrador. Os touros
utilizados são Sitz Logic – de
frame menor, Walker, mais alto,
e Gold Rush, moderado. “Ainda estamos estudando qual é a
melhor opção para nosso sistema”, aponta Marco Aurélio.

Água de qualidade e produção de comida (silagem de milho, capim ou cana-de-açúcar) são garantias da Fazenda Bandeirantes
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O planejamento da Fazenda
Bandeirantes somente não atingiu todas as expectativas devido
à crise política e econômica dos
últimos três anos... “Perdemos
três anos, devido às incertezas.
As perdas de faturamento nestes três anos são investimentos
que não foram feitos, desde estruturas de cercas, cochos, recualicerçadas em concreto, refor- peração de solos e áreas degraçando o treinamento do pes- dadas, melhoria de pastagens,
soa, fazendo cursos de mane- ampliação da infra-estrutura
jo anuais”, enumera. Até uma e ampliação do parque de máfábrica de cochos de concreto quinas para a produção de vofoi providenciada dentro da fa- lumoso”, explica Marco Aurélio
zenda, para acelerar e baratear Santana. Como a crise retirou
R$ 25,00 da arroba do boi nos
a implantação das melhorias.
últimos três anos, o efeito foi o
adiamento das metas da FazenRecuperação de pastos
Com uma equipe de sete da Bandeirantes. “Num futuro
funcionários, o estabeleci- próximo, o objetivo é ter 7 mil
mento de 3.500 hectares já cabeças meio-sangue, mas nossa
implantou 2.700 ha de pasta- meta são 9 mil cabeças”, projegens – destacando-se a braqui- ta o administrador. Recentemenária humidícola, com cerca de te, novos troncos e a estrutura de
1.100 hectares, além da bri- manejo e embarque foram imzantha, com outro tanto. Nas plantados, para reduzir o stress
águas, tem suporte para 5.000 dos animais e reduzir o número
animais; na estação seca, este de contusões no processo. Uma
número cai para 3.700 ani- mangueira com acesso em meia
mais. A estação de monta ocor- lua, com chão de concreto antire na estação das águas, sem- derrapante, também fazem parpre com suporte em protocolos te das melhorias, melhorando o
e IATF, permitindo concentrar manejo.
Para Marco Aurélio Santaos nascimentos. Mais de 70%
dos pastos são interligados por na, as bonificações pagas pelo
corredores, facilitando o ma- Programa Carne Angus Certinejo dos lotes. Já a nutrição do ficada são uma isca para que
confinamento é baseada em si- o produtor ingresse no sistelagem de milho, mais de 80%, ma. “Mas quando se descobre
eventualmente sorgo e cana de o ganho zootécnico, que o seu
açúcar, além de milho em grão, negócio pode ser muito melhor,
farelo de caroço de algodão e o produtor acaba entrando de
farelo de soja, além do núcleo cabeça no Angus”, observa.
mineral. Com isso, os animais Ele arrola como vantagens a
meio sangue Angus chegam à redução do ciclo, a velocidade
terminação com 370 kg e após de ganho de peso, a adaptação,
110 dias de confinamento es- entre outras.
Muito além
tão com 530 kg, ou seja, 19,5
da imaginação
arrobas. Já as fêmeas entram
Por suas características –
com 360 kg e saem com peso
muito forte na área de cria – a
médio de 500 kg.
Fotos: Horst Knak/Ciranda

Adauto Vedovelli - compra de gado

Vitor Matias, olho na Carne Angus
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Luciano Andrade, explorando nichos
de mercado para o Minerva Foods

Minerva Foods também centra
suas atenções no Mato Grosso. A partir da sua unidade
de Várzea Grande, canaliza a
produção de gado meio sangue
Angus, escoando o produto final para as regiões consumidoras, em especial o Sudeste.
Com sede nacional em Barretos, o Minerva Foods tem 26
unidades de abate em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Goiás, Mato Grosso,
Rondônia, Paraguai, Uruguai,
Colômbia e Argentina.
Com receita bruta de R$
15,6 bilhões nos últimos 12
meses, considerando o semestre
fechado em junho 2018, o Grupo Minerva é um dos líderes da
América do Sul na exportação
de carne bovina, comercializando seus produtos para mais de
100 países. No segundo semestre de 2018, 43% da receita
bruta da companhia, que totalizou R$ 3,9 bilhões, foi gerada
pela Divisão Indústria Brasil.
Na América do Sul, a empresa
ampliou suas exportações para
25% do total, o que representa
8% dos embarques mundiais
de carne bovina.
Na parte de campo, especialistas em compra de gado acompanham produtores para que
entreguem seus animais dentro
das especificações da Certificação Angus. “Quando o produtor
descobre que tem ganhos zootécnicos e de administração do
rebanho muito além da imaginação, fica maravilhado”, constata o especialista em Nichos
de Mercado da Minerva Foods,
o zootenista Luciano Andrade.
Formado na Unesp Jaboticabal e com ampla experiência
em fomento, Luciano Andrade
desenvolveu eventos chamados
de “Falando de Pecuária”, uma

Minerva Angus Prime, a marca com selo da Certificação Angus

espécie de dia de campo compartilhado com parceiros, onde
valorizam tecnologias que impulsionam a pecuária de corte.
Com isso, contribui-se para eliminar ao máximo o erro dentro
da fazenda.
Segundo ele, a IATF representa o ponto de corte entre a
pecuária tradicional e a nova
estratégia, que coloca a administração e o planejamento
num plano superior. “Agora é
possível eliminar animais que
falham, identificar taxas de
prenhez e de natalidade, quantificar resultados de escolhas
de sêmen, entre outros benefícios”, assinala. A exatidão começa a fazer parte do dia-a-dia
da fazenda. No caso do Mato
Grosso, torna-se até mais simples, porque o produtor é um
empreendedor rural, um produtor rural profissional, que já
possui atendimento veterinário e agronômico, acompanha
os mercados e está disposto a
abandonar práticas tradicionais
de resultado baixo ou nenhum.
“São produtores que levam o
negócio a sério, facilitando a introdução de novas tecnologias
que alavancam o sucesso no
curto e médio prazo”, resume.
Este rápido incremento
do Programa Carne Angus no
Mato Grosso (são cerca de dois
anos apenas) é eloquente: em
meados de Agosto, um terceiro
técnico do Programa foi incorporado à equipe do Carne Angus, tendo como base a unidade
de Várzea Grande, município
vizinho a Cuiabá, na outra margem do rio do mesmo nome.
“Estamos crescendo a taxas
muito altas, e em 2018 prova-

velmente dobraremos o volume
de produção de Carne Angus de
2017”, revela. “Ainda estamos
identificando o padrão de gado
das várias regiões para acelerar
a produção”, diz Andrade.
E a atenção do Programa à
região é grande. Em nossa visita à propriedade fomos acompanhados pelo coordenador
regional do Programa Carne
Angus, Vitor Matias Moreira,
além de Rodrigo Lima e Adauto Vedovelli, do departamento
de compra de gado do Minerva
Várzea Grande. E o entusiasmo é grande com o que se vê
no campo: grande disposição para ampliar a produção
e entregar um gado cada vez
melhor no frigorífico. “Identificamos grande potencial produtivo e de qualidade no Mato
Grosso”, resume Vitor Matias.
Um dos aspectos a ser desenvolvido e com grande potencial produtivo é o enquadramento da pecuária de resultado
nas características climáticas
da região. De Outubro a Abril,
no período das águas, é possível ampliar a engorda a pasto, graças ao farto volume de
pasto. Neste momento, explica
Luciano Andrade, a suplementação no cocho seria feita somente com algum concentrado,
facilitando muito o manejo. O
confinamento ficaria restrito
ao período seco, criando dois
momentos diferentes nas fazendas, mas perfeitamente administráveis para o produtor. E
com isso, cria-se uma escala de
produção distribuída ao longo
do ano e facilmente se mantém
a qualidade do produto entregue no frigorífico.
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Brasil Florestal vence primeira
prova do CRA em São Paulo

A

Fazenda Brasil Florestal, de Itaiópolis, SC,
de propriedade do selecionador de Angus Nivaldo
Dzyekanski, foi a grande vencedora da primeira edição da
prova de avaliação para touros
Angus do Centro de Referência Angus (CRA), instalado
na Verdana Agropecuária, em
Itatinga, SP, cidade próxima a
Avaré. Com cinco animais inscritos, de um total de 65 touros avaliados, a Brasil Florestal conquistou a primeira e a
segunda colocações na prova.
Em seguida veio a Tradição
Azul, de Quaraí, RS. As duas
propriedades terminaram a
avaliação com três touros entre o top 10% dos melhores
animais, e quatro entre o top
15%, respectivamente.
Os resultados foram conhecidos no dia 17 de julho,
em dia de campo que reuniu
criadores, técnicos e interessados na raça Angus. Iniciada
há um ano, a prova do CRA
consistiu em avaliar 30 características de 65 touros Angus
previamente selecionados em
11 propriedades dos estados
do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo.
A ideia do CRA foi desenvolvida há três anos pelos empresários e pecuaristas José
Carlos e Bruno Grubisich,
que além da Verdana, também são proprietários da Seleon Biotecnologia, central de
biotecnologia, 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 juntaram ao know-how do

CRA tem objetivo de gerar
dados consistentes da genética
brasileira de Angus, para
fomentar o sêmen nacional
criador e técnico gaúcho Luis
Felipe Cassol (leia-se Cabanha Corticeira, de São Borja, RS), para tocar o projeto.
Cassol visitou as propriedades
e selecionou os terneiros para
a prova.
Os 12 touros que ficaram
no top 20% foram levados
para a central de coleta de
sêmen Seleon, onde terão seu
material genético testado. Segundo o responsável pela prospecção e seleção dos exemplares que foram enviados à
prova, Luis Felipe Cassol, o
principal objetivo da avaliação e da criação do CRA é gerar dados consistentes e confiáveis sobre a melhor genética
brasileira de Angus, com o intuito de fomentar a compra de
sêmen nacional. “Essa prova é
um divisor de águas no mercado de genética”, afirmou o
experiente técnico.
Há apenas 12 anos
Numa propriedade que era
de sua avó, em Santa Catarina, que já havia sido vendida
e que ele comprou de volta, há

cerca de 12 anos, o empresário
Nivaldo Dzyekanski deu início
à formação de seu plantel de
Angus. “Escolhemos essa raça
por sua importância no mercado e por ter a melhor carcaça
na produção de carne marmorizada, de alta qualidade. Nos
filiamos à Associação Brasileira de Angus, fomos conhecer
a raça nas melhores criações
dos Estados Unidos, visitamos
as principais cabanhas do Sul
do Brasil (berço da raça no
País) e também na Argentina,
e a partir daí montamos nosso
plantel, sempre com a orientação do Dr. Flávio Montenegro
Alves. Fomos campeões do
Ranking Angus de Santa Catarina por cinco anos seguidos e
para esta prova do CRA inscrevemos cinco animais, dos quais
três ficaram entre os melhores
e conquistamos o primeiro e o
segundo lugares. Isso é o resultado de um trabalho de equipe, de um dia a dia focado em
resultados, e essa vitória nos
anima ainda mais a investir e
seguir em frente, e nos deixa
muito felizes”, declarou o cria-

“Quando cheguei lá e me
deparei com todo esse material e equipe azeitada, aí foi
só correr pra área e cabecear,
Um trabalho de equipe
Com a simplicidade e mo- sem goleiro, que é gol certo”,
déstia que caracterizam os compara Flávio Alves, que é
grandes profissionais, o veteri- um dos mais tradicionais Insnário gaúcho Flávio Montene- petores Técnicos da Associagro Alves atribui as vitórias e ção Brasileira de Angus, além
esses resultados da Brasil Flo- de criador no Alegrete, RS, e
restal na prova do CRA não de vice-presidente da Associasomente a seu trabalho como ção Nacional de Criadores –
técnico responsável pela sele- Herd Book Collares.
Alves faz questão de desção do plantel, mas à dedicação de toda uma equipe foca- tacar o trabalho dos irmãos
da em resultados. Segundo ele, veterinários Luiz Henrique e
se todos os técnicos tivessem Bruno Grein, onde um cuida
a oportunidade de trabalhar da saúde dos animais e o ounum rebanho do nível da Bra- tro da alimentação e da admisil Florestal, onde o proprietá- nistração da fazenda e, entre
rio, Nivaldo, apaixonado pela outros da equipe, do Marcelo,
raça e que sempre busca o me- que é responsável pela área de
lhor, importou embriões, ad- registros dos animais, encamiquiriu as melhores genéticas nhamento dos testes de DNA
especialmente de consagradas e toda essa estrutura de apoio
cabanhas gaúchas e do Brasil, que são excepcionais.
“O meu trabalho é basicom diferentes linhagens de
diversos lugares do mundo, aí camente cuidar dos acasaselecionar os melhores é com lamentos (acasalamento di>>>
certeza bem mais fácil.

dor de Angus e proprietário da
Brasil Florestal.
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tas, porque a prova segue e lá
estaremos novamente.
Tops dos tops
“Eu tive a felicidade de
participar deste projeto desrecionado). As vacas vêm na de a sua concepção, realizei
mangueira, eu tenho uma re- o prospecção dos bezerros
lação de toda a linhagem de nas cabanhas participantes
cada uma delas, aí direciono da prova, e esses 65 terneiros
os acasalamentos, cuidando foram selecionados num unipara que não haja consangui- verso de mais de mil bezerros
nidade e também para corrigir em cerca de 15 destacadas
algumas características. Isso cabanhas de Angus no Braé bem diferente de comprar sil”, saiu dizendo o criador
sêmen de um determinado re- e técnico Luis Felipe Cassol.
produtor e utilizá-lo em todo Assim, segundo ele, a média
o gado. Por excepcional que gerada no CRA está muito
seja, um reprodutor por cer- acima da média do Angus nato não será o ideal para aca- cional. É mesmo os top dos
salar com todas as fêmeas. top. São animais indicados
Assim, os acasalamentos são para produzir em qualquer
feitos considerando o fenóti- propriedade de Angus intepo, unindo as características ressada no aprimoramento de
desejáveis. Isso aliado a um seu plantel.
bom manejo diário. É uma
A ideia do CRA, conforme
equipe afinada, cujo trabalho Cassol, partiu da dificuldade
ficou comprovado nesta prova dos criadores de gado puro
que está dando certo, uma vez ou gado comercial no Brasil
que foram inscritos cinco ter- encontravam em identificar
neiros, que competiram entre indivíduos da raça Angus com
65 animais, sendo que dos 20 as características e com os
primeiros colocados, quatro números de avaliação confieram da Brasil Florestal, que áveis, que nós precisávamos.
faturou a primeira e a segun- Hoje, no Brasil, grande parte
da colocações”. Ficamos mui- do sêmen Angus é importato felizes com os resultados, do, simplesmente porque esse
disse Flávio Alves, e vamos produto importado consegue
seguir neste trabalho – agora apresentar dados e números
ficamos com a reponsabilida- mais confiáveis. “E a ideia do
de de manter o nível para o CRA foi de gerar esses dados
ano que vem: tão difícil quan- também em patamares confiáto conquistar prêmios como veis e mostrar aos produtores
esse é manter essas conquis- que já temos aqui o que vinha
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obra foi fundamental para o alizar uma avaliação de touprojeto. A vitória é de todos”, rinhos e, ao final, um leilão.
O centro tem atualmente caafirma.
A partir de agora, o CRA pacidade instalada para receAs avaliações
Na Prova do CRA, foram vai acompanhar os touros que ber e avaliar um total de 120
avaliadas 30 características foram encaminhados à Seleon terneiros.
em quatro índices diferentes: para avaliar, também, os seus
de bezerros, de confinamen- filhos até o abate. “A prova
Leilão faturou R$ 700 mil
to, de carcaça premium e de termina, de verdade, em três
Para encerrar a primeirusticidade. De acordo com anos”, prospecta Cassol.
ra etapa da prova do CRA, a
Cassol, esse sistema de prova
Verdana Agropecuária promoGrande potencial
é mais completo comparado
veu, no dia 18 de julho (dia
José Carlos, Bruno e Luis seguinte ao dia de campo que
aos já existentes no Brasil
que, em sua maioria, avaliam Felipe vislumbraram um po- apresentou os resultados e os
apenas o desempenho em ga- tencial muito grande com a vencedores da prova), um leinho de peso bruto. “Às vezes, raça Angus e começaram a lão com oferta de 59 dos 60
o que ganha mais peso é tam- pesquisar como poderiam en- participantes da prova. O prebém o que mais come”, alerta trar na raça Angus para pro- gão faturou R$ 708.295,00,
duzir touros para atender ao com média de R$ 12.005,00.
o técnico.
Desta forma, os números mercado nacional, as centrais
Destaque para a venda por
de Deps (Diferença Espera- que comercializam volumes de R$ 60 mil do touro campeão da
da na Progênie) mostraram sêmen Angus e grandes cria- prova, da Fazenda Brasil Floreso diferencial de cada animal dores cada vez mais adeptos tal, exemplar que teve diferendentro dos índices esperados. ao cruzamento com o Zebu. cial em vários índices e caracteComo cita Cassol, o criador Decidiram então montar den- rísticas atestadas pela prova.
que visa à produção de carne tro da Verdana uma estrutura
de qualidade pode obter dados para fazer avaliação de touPróxima prova
consistentes sobre o desempe- ros jovens Angus, selecionados
Tudo já está pronto para a
nho do animal com o índice de quando terneiros ao desmame próxima prova Angus no CRA.
carcaça premium, por exem- em vários rodeios de Angus Ela deve iniciar em outubro.
do Brasil, nas principais ca- Será semelhante à primeiplo.
Além da Brasil Florestal e banhas criadoras de Angus ra prova, mas dessa vez com
Tradição Azul, participaram no Rio Grande do Sul, Santa mais animais: cerca de 100
as cabanhas gaúchas Fazenda Catarina, Paraná e São Paulo. exemplares. Segundo Breno
Os ganhos genéticos são Barros, coordenador da proReconquista, Basca, Rincón
Del Sarandy, Cia Azul e Cor- realmente grandes e o proje- va, talvez seja uma prova mais
ticeira, as catarinenses Guar- to do CRA contempla um re- curta, no pasto, no entanto
da-Mor, Renascença e Três banho gigante. Esse sêmen se serão os mesmos 21 dias de
Marias, e a paulista Verdana. torna uma interessante opção adaptação e 28 + 28 dias de
Para Cassol, todas as pro- ao importado, trazendo con- medidas de consumo no copriedades participaram com sigo mais informação sobre o cho. Até junho de 2019 estabons exemplares e, consequen- valor genético utilizado e va- rão sendo avaliadas em torno
temente, tiveram resultados lorizando o Angus nacional.
de 30 características, além do
Todo o ano o CRA vai re- consumo no cocho.
satisfatórios. “O conjunto da
sendo buscado lá fora”, sintetizou Luis Felipe Cassol.

ABS comemora sucesso da genética Sexada Sexcel
A ABS, uma das lideres
mundiais em genética bovina,
atingiu em julho o número expressivo de 1 milhão de doses
de Genética Sexada Sexcel®.
“Alcançamos essa marca
seis meses antes do previsto,
já que o produto foi lançado
globalmente em setembro de
2017. Isso nos mostra o quão
satisfeitos os clientes estão
com essa novidade”, afirma
o responsável pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da ABS Global,
Dr. Jon Lightner. O Sexcel utiliza a mais inovadora e moderna tecnologia de sexagem,

a IntelliGen, de propriedade
da Genus - grupo proprietário
da ABS. Entre os diferenciais
da tecnologia, que pôs fim ao
monopólio do mercado, está
que ela não sujeita as células
à alta pressão.
Para o diretor da ABS
América Latina, Ricardo

Campos, os surpreendentes
resultados da Sexcel mostram
o cenário de crescimento da
demanda por uma genética
diferenciada. “Na América
Latina, a demanda está crescendo rapidamente devido a
dois fatores principais: melhor taxa de concepção e

qualidade genética dos touros
oferecidos. Essa combinação
está tendo um impacto significativo nas operações de nossos clientes”, diz Ricardo. O
sucesso do produto também
foi impulsionado pelo grande lançamento realizado pela
equipe de marketing da ABS
e pelos resultados a campo
quanto à taxa de concepção.
“Este um milhão de unidades produzidas é o resultado de muito trabalho e
dedicação de toda uma equipe. São líderes visionários,
engenheiros comprometidos,

uma equipe dedicada, técnicos competentes e, claro,
clientes motivados que nos
ajudaram”, comemora o COO
Leite da ABS Global, Nate
Zwald. Para ele, o sucesso do
Sexcel revela o valor do produto no contexto do mercado
pecuário de genética a nível
mundial. “Apenas 18 meses atrás, trabalhávamos em
poucas mesas nos fundos de
uma sala, e agora oferecemos
a melhor genética do mercado com o Sexcel. É uma excelente conquista para toda a
ABS”, comemora.
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Ultrablack é pura realidade
Fotos: Divulgação

Por Nicolau Balaszow

O mercado é quem manda! Esta afirmação
explica, em parte, o desenvolvimento da raça
Ultrablack, resultado da incessante busca
por um animal perfeito para as condições de
um clima quente, presente no Centro-Oeste
brasileiro, por exemplo. O mercado quer, clama,
grita pela carne de sabor e maciez insuperáveis,
características da genética Angus. A demanda
cresce e a oferta, ainda pequena, exige
providências. Em outras palavras, adaptado
às condições do Cerrado, o Ultrablack passou
a figurar como o astro principal para suprir
mercados muito exigentes em matéria de
carne gourmet, impactando positivamente no
Programa Carne Angus Certificada.

“R

aça sintética – obtida por meio de
cruzamentos – originária da Austrália. Sua composição está baseada em 80% de
sangue Angus e 20% zebuíno.
Esse mix valoriza os atributos
qualitativos concedidos pela
Angus à carne e conserva a
rusticidade típica dos zebuínos,
tão necessária para enfrentamento de altas temperaturas e
ectoparasitas no Centro-Oeste
do Brasil”, confirma o site da
Angus (https://angus.org.br/ultrablack/downloads-2/), onde o
produtor rural poderá conferir
o regulamento que organiza a
constituição da raça Ultrablack no Brasil. A tarefa cartorial
da raça é realizada pela Angus,
que foi homologada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA para a
realização dos registros dessa
nova raça no Brasil.
Excelente solução
O uso da genética Ultrablack é uma excelente alternativa
para aproveitamento das vacas
F1 Angus no cruzamento industrial. A raça constitui uma
alternativa para manutenção
de um alto grau de sangue

Angus, que tem se configurado como ideal para o Brasil
Central, conciliando qualidade
de carne, rusticidade e heterose. Notícia como a descrita na
edição de outubro de 2017, do
jornal Angus@newS: “A bezerra Ultrablack da Terras de São
José leva a tatuagem UB 001,
de pelagem preta, nomeada
- Biga UB 001 Terras de São
José -, nasceu no dia 7 de abril
de 2018, fruto do acasalamento da vaca Angus PO - FSL H
Canny 625 -, tat. TEH625, Hbb
133188, com o Touro Brangus
- Guapiara BR 1521 Guarani -, todos animais nacionais”,
confirma as previsões de que
a afirmação desta raça é um
caminho sem retorno. A raça
é pura realidade, sentencia o
presidente do Conselho Técnico
do Ultrablack e inspetor técnico da Associação Brasileira de
Angus, localizado em Campo
Belo, MG, o zootecnista Tito
Mondadori. Para ele, esses nascimentos são um marco histórico. “São a prova da capacidade
técnica que temos de produzir
os nossos próprios animais, com
base numa genética e técnica
nacionais e demonstrando o espírito de nosso empresário, que

Produtos Ultrablack
da Estância Chalé,
de Cachoeira do Sul, RS

acredita e investe na tecnologia e na competência de nossos
profissionais”, destaca.
A raça surge para permitir
a continuidade do cruzamento
industrial e para a maior eficiência reprodutiva das fêmeas
F1 Angus. A nova raça deverá
ser utilizada através do uso de
sêmen ou de touro na cobertura
das fêmeas F1 Angus/Nelore,
que hoje estão sendo largamente utilizadas no Brasil Central
como matrizes. “Isso se deve à
precocidade sexual e habilidade
materna das mesmas e que hoje
estamos perdendo na sequência
da produção do Programa da
Carne Angus Certificada, pois
atualmente são utilizadas para
cobertura dessas fêmeas touros
ou sêmen de outras raças, quebrando a cadeia do Programa”,
informa o técnico. A expectativa é de num futuro bem próximo, com o uso da Ultrablack, se
consiga mais e melhores resultados econômicos para os produtores. O exemplo da Austrália
mostra que a raça é bastante
utilizada por sua qualidade de
carne, confirmada por um significativo índice de marmoreio.
A Associação buscou o que
havia de mais moderno no mundo para cruzamento. É uma iniciativa que vem facilitar e qualificar ainda mais o cruzamento
industrial do Brasil, permitindo
a maximização do uso de genética Angus para produção de
carne de primeiríssima. A raça

ganhou representatividade entre os pecuaristas australianos,
tradicional região na criação
de Angus no mundo. Seguindo
características que já são tradicionais do gado Angus, o Ultrablack se destaca por ser um bovino dócil, com especial aptidão
materna e baixo peso ao nascer,
o que facilita a sua reprodução
e que, no geral, justifica o seu
aparecimento e sucesso.
Opinião de quem conhece
Don Nicol, geneticista escocês e que há muitos anos trabalha na Austrália, disse que os
australianos andam investindo
forte na seleção genética para
produção de carne de qualidade em zonas tropicais. Ele cita
os japoneses que, nos anos 80,
abriram o seu mercado para a
carne de qualidade daquele país
e explica: “Os japoneses foram
os primeiros a falar em marmoreio, graças à sua preferência
pelo Wagyu, raça da ilha característica pelo alto marmoreio”.
Os japoneses tinham o interesse
particular no gado de pelagem
preta, a exemplo do Wagyu preto, muito superior, em qualidade
de carne, ao vermelho. Isto justifica a razão pela qual o mer-

cado japonês compra, exclusivamente, o Angus preto.
Com larga experiência na
área de pesquisa genética, Nicol
foi quem encabeçou a primeira
coordenadoria do programa de
Avaliação Genética da Austrália (Breedplan). Nos resultados de experimentos, ele conta
que o efeito do touro Angus no
cruzamento proporciona menor
peso ao nascer, mais qualidade
de acabamento e maior peso
de carcaça, além de um melhor
marmoreio. Em região mais
temperada o animal se dá melhor em regime de confinamento. Ele revela também um outro
dado importante: 42% dos registros de taurinos na Austrália
são Angus.
Por último, o geneticista informa que, em pesquisas independentes, ficou demonstrado
que os cruzamentos de Angus
com zebuínos são muito indicados para regiões quentes, sendo
que os cruzamentos resultam
num produto 81,25% Angus, o
grau de sangue do Ultrablack.
São Xavier
Com um plantel de aproximados 70 animais Ultrablack,
Caio Cezar Fernandez Vianna, junto com o filho, Camilo
Vianna, atual presidente do
Conselho Técnico da Angus,
da Cabanha São Xavier, de Tupanciretã, RS, quer em 2019
chegar aos 100 animais Ultrablack. Ele pensa como um empresário, como um homem de
negócios, focalizando no horizonte uma meta.
Vianna entende que o melhor caminho para ele, neste
momento, é oferecer ao mercado os reprodutores desta raça.
“Ainda assim, continuarei a
produzir tanto vacas Angus
como Brangus e entendo que
o Ultrablack é mais uma alternativa excelente e que vai se
adaptar facilmente a qualquer
região do País. Este é um animal que se pode dizer: bom de
campo e bom de gancho”, arremata.
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mercado, tanto animais como
sêmen da raça.

Terras de São José
Da mesma forma, Paulo
Sérgio Correa Vianna, da propriedade Terras de São José,
em Potirendaba, SP está seguro no investimento desta raça.
“Gosto de realizar e inovar. E
encontrei na raça Angus espaço
para conjugar esse binômio”,
destaca. Muitos criadores estão apostando nesta nova raça,
com vários outros nascimentos já ocorridos no território
nacional desde o ano passado.
Até leilões já foram realizados
em 2017. Finalizando, Vianna
faz questão de enfatizar o decisivo apoio técnico recebido
da Associação Brasileira de
Angus para a concretização do
seu projeto.
Agropecuária Cafezinho
Médico veterinário sócio
da Agropecuária Cafezinho, de
Santo Antônio da Posse, SP,
que tem em seu currículo nove
anos como gerente geral da
VPJ, para todo o Brasil, Adriano Oliveira conhece como ninguém os caminhos da pecuária
nacional e, não por acaso, passou a se envolver com a criação
da raça Ultrablack. “Passei
cinco anos nos Estados Unidos e pude conhecer de perto
e acreditar no potencial desta
importante raça”, iniciou. Ele
disse que atualmente aguarda
o resultado de 100 prenhezes
para o mês de agosto. Todos
resultantes de compra de animais Brangus das mais importantes cabanhas brasileiras.
“Junte-se a isso o sêmen de
animais de renome comprados
e oriundos da Inglaterra e dos
Estados Unidos”, completa
Oliveira.
Ele disse que estes animais
possuem uma carne de qualidade superior e podem se adaptar com facilidade ao clima do
Mato Grosso, por exemplo. A
intenção do pecuarista e de seu
sócio, Mairo Welington, é aumentar o sangue Angus em seu
rebanho e oferecer, em breve, ao

Agropecuária Rio Grande
Rodrigo Garcia Mansur,
proprietário da Agropecuária
Rio Grande, fazenda localizada no município de Delfinópolis, MG, iniciou a criação em
2017 e já tem os produtos da
raça Ultrablack. “Já realizamos IATF e FIV com a raça
Angus. Decidimos então, em
duas aspirações (dentre as
que fizemos no ano de 2017)
de fêmeas Angus PO de nosso
plantel, fazer FIV com sêmen
de Brangus e desenvolver a
raça Ultrablack na fazenda”,
informa ele, ao mesmo tempo
em que reconhece o importante e decisivo suporte técnico
do veterinário Rednilson Gois,
inspetor técnico da Associação Brasileira de Angus. Para
ele, o Ultrablack chegou ao
Brasil como uma ferramenta
para maximizar o sangue Angus, devido a sua composição
em torno de 82% de sangue
Angus e 18% de sangue Zebu,
aliando qualidade de carne e
rusticidade.
“Iniciamos o plantel de Ultrablack da Agropecuária Rio
Grande de uma maneira modesta em 2017, a fim de obtermos nossos primeiros frutos em
2018, e avaliarmos as condições
de adaptabilidade e qualidade
deste animal, já que trabalhamos focados em seleção, genética e bem-estar animal”, diz a
veterinária Fernanda Cocenas,
responsável técnica e gestora
da Rio Grande. Diante dos resultados obtidos, nosso objetivo
é aumentar o plantel de Ultrablack e termos, a curto prazo,
animais de excelente qualidade
para oferecer ao mercado”, justifica Rodrigo Mansur.
Bem informado, Mansur diz
que no Brasil, principalmente
na região Central, tem-se um
grande rebanho de animais
resultado de cruzamento entre a fêmea Nelore e macho
Angus. As fêmeas, resultado
deste cruzamento F1, precoces
e com muito boa habilidade
materna, ao serem cruzadas
ou inseminadas com o touro Ultrablack, elevam ainda
mais o grau de sangue Angus

Bezerros Ultrablack da Agropecuária Rio Grande, junto à Serra da Canastra, Minas Gerais

no produto, “produzindo uma
carne de maior qualidade. “E
é um reprodutor que se adapta muito bem às condições do
Centro-Oeste brasileiro, principalmente”, argumenta Fernanda. “Nosso objetivo é produzir
animais Ultrablack para elevar
a pecuária de carne de qualidade no Brasil”, reitera o selecionador.
Estância do Chalé
A Estância do Chalé, de Cachoeira do Sul, RS, é um condomínio rural formado por 4 proprietários, todos pessoas física
e família. Em 2017, Jorge de
Lara se aposentou, e hoje a propriedade segue sob os cuidados
de Ricardo e Camila de Lara. A
área da pecuária é administrada pelo gerente, Manoel Lori de
Moraes, que já trabalha na propriedade há mais de 30 anos.
“Formalmente, iniciamos
com a raça Ultrablack em
2017, quando foram realizadas as primeiras inseminações
de vacas Angus com sêmen de
touros Brangus e vice-versa. No
ano de 2018, já nasceram 2 terneiros Ultrablack – uma fêmea
e um macho, ambos da cor preta. Ao todo, foram inseminadas
50 vacas entre Angus e Brangus, então estamos aguardando
os próximos nascimentos que
ocorrerão a partir de agosto”,
descreve Ricardo de Lara. Informalmente, conta, antes da
criação da raça Ultrablack, já
era realizado esse cruzamento
para uso de gado geral na propriedade.
Inicialmente, os proprietários buscaram informações sobre a raça através de leituras,

reportagens, entre outras referências. “Também conversamos
com os nossos técnicos da Angus e Brangus para saber a opinião deles acerca do assunto e
entender melhor qual o espaço
que a raça Ultrablack poderia
ocupar dentro da nossa propriedade e Cabanha”, explicou.
Ricardo disse, ainda, tratar-se
de crias muito jovens ainda,
mas são animais com muita
qualidade.
Como investidor, Ricardo
disse que foram vários os motivos pelos quais decidiram apostar no Ultrablack. “Primeiro
por ser um caminho muito natural para a nossa propriedade, que já trabalha com Angus
e Brangus. Segundo, por uma
questão de tornar um animal
mais rústico, com esse choque
de heterose advinda do cruzamento entre Angus e Brangus.
Também levamos em consideração que ao iniciar com uma
nova raça, teríamos mais um
produto para oferecer para
os nossos clientes de touros e
vacas do plantel, trazendo assim uma diversificação para
propriedade. Nosso principal
objetivo foi a diversificação e
buscar agregar valor ao nosso
plantel com a inserção da raça
Ultrablack”, disse.
Ele informou também que
a ideia básica é ir aumentando o número de animais
gradualmente, ano após ano,
visando uma adaptação da
raça ao sistema de produção e
de acordo com a demanda de
mercado.
Conheça a raça
O padrão racial detalhado

da raça UltraBlack guarda
algumas das seguintes características: clássico biótipo de
raça produtora de carne, com
pelo curto e liso oriundo de
sua influência zebuína. Animais volumosos, compridos,
moderadamente altos para
altos, de profundidade mediana de acordo com a idade e
tamanho do animal; de contornos arredondados e musculosos; de linhas superiores
e laterais retas; de linha baixa
reta, com presença de pregas
pele na barbela e no peito; de
boa cobertura de carne, de toque firme e uniforme em todo
o corpo, sem acumulações expressivas de gordura abaixo da
pele. De cabeça mediana, com
pescoço de comprimento médio e musculoso nos machos,
com caracteres de masculinidade. Nas fêmeas, cabeça um
pouco alongada, com orelhas
maiores e de pescoço mais
fino. Nelas deve-se observar as
características femininas, próprias de uma boa mãe, ou seja,
bom desenvolvimento e amplitude dos ossos coxais e sacro
como, também, do úbere e tetas. O esqueleto deve ser um
pouco mais leve e a expressão
feminina, o que as diferencia
dos reprodutores machos. Os
terneiros devem ser longilíneos e altos, em seus primeiros
anos de vida, com maior comprimento das extremidades do
que profundidade de tórax. É
muito importante que, em sua
primeira idade, mantenham o
aspecto juvenil, sem excessivo
desenvolvimento de pescoço e
cabeça e com pouca deposição
de gordura.
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Seleção para eficiência alimentar
residual em reprodutores Angus

A

baixa eficiência do rebanho de corte no Brasil
tem como principais razões: baixa pressão de seleção das novilhas e touros de
reposição para características
reprodutivas e de composição
corporal; baixo nível nutricional adotado na recria, elevada
idade à puberdade, ao primeiro
parto e abate; baixa taxa de
natalidade e repetição de cria
(55% e 40%, respectivamente) das fêmeas. Isto faz com
que aumente o ciclo pecuário,
que no Rio Grande do Sul compreende oito anos (96 meses) e
se tenham baixas taxas de desfrute como 18,78% (ABIEC,
2016).
Estes fatores são agravados pela expansão da área
cultivada com culturas agrícolas, principalmente a soja,
provocando a diminuição das
áreas de pastagens naturais.
Por consequência, percebe-se
um movimento de intensificação dos sistemas de produção
pecuários, no sentido de alimentar o mesmo número de
animais em áreas menores ou
aumentar a lotação numa mesma área de pastoreio.
Neste contexto, a demanda
por sistemas de produção mais
eficientes em bovinos de corte tem levado a um crescente
interesse de diferentes grupos
de pesquisa em estudar mecanismos que possam reduzir
os custos com a alimentação,
já que a dieta tem um grande
impacto econômico; sendo que
a lucratividade do sistema é altamente dependente da quantidade de carne vendável produzida por unidade de alimento
consumido (NIELSEN et al.
2013).
A produção de carne bovina necessita diminuir os custos
por unidade de produto porque
tem um enorme custo por peso
de porção comestível. Quando
comparamos a necessidade
energética da dieta por uni-

dade de produto comestível,
a produção de carne bovina é
cerca de um terço e um quinto da eficiência da produção
de suínos e frangos, respectivamente (MADDOCK et al.
2015).
Gibb e McAllister (1999)
observaram que uma melhora
de 5% na eficiência alimentar
impacta quatro vezes mais do
que uma melhora de 5% no
ganho médio diário dos animais.
Medida tradicional de eficiência alimentar inclui a conversão alimentar relativa (FCR)
definida como a quantidade
de alimento consumido dividido pelo ganho de peso vivo.
Esta medida tem sido utilizada com sucesso na produção
de carne de aves e suínos. Em
bovinos, devido a diferenças
fisiológicas com as outras espécies produtoras de proteína
animal, a seleção de animais
mais eficientes utilizando esta
característica não obteve sucesso. Por outro lado, respostas correlacionadas com baixo
FCR identificam animais com
aumento nas taxas de crescimento, no tamanho maduro e
com elevados requerimentos
de mantença (CREWS, 2005;
MAHLER,2016).
A conversão alimentar é
uma ferramenta de manejo
útil quando avaliamos bovinos
nas fases de crescimento e de
acabamento, mas não é um
bom indicador de eficiência
alimentar em vacas maduras
gestantes e em lactação, que
consomem a maior parte do
alimento no sistema de produção de gado de corte (MADDOCK, 2015).
O uso deste conceito na
seleção pode aumentar o tamanho adulto e os custos de
mantença das vacas, o que é
indesejável por comprometer
a eficiência reprodutiva, em
um ambiente desfavorável.
Uma medida semelhante é a

Jaime Tarouco: objetivo é incorporar a eficiência alimentar na genética dos rebanhos

eficiência alimentar bruta, que
é a relação do ganho de peso
vivo e ingestão de matéria seca
(DMI) (MAHLER,2016).
Outra medida de eficiência
foi proposta por MacNeil et
al.(2011), que é ganho médio
diário residual (GDAR), correspondendo a diferença entre
o ganho atual e o ganho predito, baseado na ingestão de alimento, peso vivo e composição
corporal. Animais com GDAR
positivo ganham mais peso que
o predito e são considerados
mais eficientes.
A eficiência alimentar residual (CAR) é outra medida
de eficiência e pode ser utilizada na seleção genética para
melhorar os animais de cria e
abate. Koch et al. (1963) salientam que a eficiência alimentar residual (CAR) medida
em animais em crescimento,
quantifica a variação de ingestão além dos requerimentos de
energia necessários para mantença e produção.
Estudos afirmam que esta
característica é apropriada
para uso em programas de seleção visando melhorar a eficiência alimentar devido a sua
independência dos modelos de
crescimento e maturidade (ARTHUR et al. 2001; SHENKEL
et al. 2004; LANCASTER et
al. 2009b).
A avaliação da eficiência
alimentar pelo consumo alimentar residual (CAR) tem
ganhado popularidade por ser

independente de características de desempenho, como peso
vivo e ganho de peso, e dessa
forma, não implica no aumento
da exigência de mantença do
rebanho de cria (LIMA et al,
2013).
O CAR, considerado medida alternativa de eficiência
alimentar, é calculado como a
diferença entre o consumo observado e o consumo predito
estimado em função do peso
vivo médio metabólico e no
ganho médio diário em peso
(KOCH et al. 1963; ARCHER
et al. ,1997; BASARAB et al.,
2003).
Por definição, o CAR é fenotipicamente independente
de seus componentes do modelo de regressão, levando a
comparações entre indivíduos
diferindo em produção durante o período de mensuração
(MAHLER, 2016).
Animais eficientes têm ingestões diárias menores do que
a predita após a explicação
para a produção e peso corporal, enquanto que os ineficientes possuem ingestões diárias
maiores (MAHLER, 2016).
Dessa forma, os animais com
CAR negativo ou baixo são
classificados como mais eficientes e aqueles com CAR
positivo ou alto como menos
eficientes.
A inclusão de medidas de
gordura subcutânea por ultrassom nos modelos de regressão
para estimar o CAR pode me-

lhorar as estimativas. Vários
estudos reportaram fracas
correlações genéticas e fenotípicas entre o CAR e a espessura de gordura subcutânea na
carcaça (ARTUR et al. 2011;
LANCASTER et al. 2009ª,b;
MAHLER, 2016).
Conforme Mahler (2016),
as baixas correlações entre
CAR e EGS são importantes
porque a seleção de animais
com baixo CAR poderia resultar em uma concomitante
redução na EGS, afetando
potencialmente as medidas
de carcaça ao abate; além do
que o acabamento e a condição corporal afetam a função
reprodutiva. Portanto, a inclusão de características de composição corporal medidas por
ultrassom (AOLUS, EGSUS,
EGPUS e PGIUS) dentro das
equações de regressão para
seleção pelas classificações
do CAR não comprometeriam
as características de carcaça
e preveniria efeitos negativos
sobre a reprodução das fêmeas
(BASARAB et al. 2003;LANCASTER et al 2009ª,b; MAO
2013).
O consumo alimentar residual apresenta uma herdabilidade de 0,42±0,13 (Lancaster
et al, 2009ª), além de apresentar uma forte correlação
com a ingestão de matéria
seca (Arthur et al., 2001a) em
touros Angus (Lancaster et al,
2009b), como apresentado por
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Uma melhora na eficiência
alimentar impacta quatro vezes
mais do que uma melhora no
ganho médio diário dos animais
Kayser e Hill (2014), onde animais classificados como baixo
CAR apresentaram uma ingestão de matéria seca 17% menor (P<0,0001) em comparação a animais classificados
como alto CAR.
O consumo alimentar residual representa o equivalente
a 10,2% da variação do consumo e foi positivamente correlacionado com o consumo de
proteína e energia. Portanto,
as necessidades de consumo
diário, proteína e energia são
menores em touros eficientes
em comparação com os ineficientes para CAR, no entanto,
o desempenho (peso corporal
e ganho médio diário) não diferiu entre touros ineficientes
e eficientes (KOWALSKI et al,
2017).
Vários fatores metabólicos
podem influenciar a variação no CAR e sua regulação
fisiológica, provavelmente, é
controlada por diversos genes.
Segundo Richardson e Herd
(2004), gastos energéticos
para a mantença estão relacionados com turnover protéico, estresse e metabolismo dos
tecidos (37%), transporte de
íons (27%), atividade (10%),
digestibilidade (10%), incremento calórico (9%), composição corporal (5%) e comportamento ingestivo (2%).
Herd et al. (2004) demonstraram que animais com avaliação genética favorável para
CAR, em confinamento, produziram progênie a pasto com
melhora de 41% na eficiência
alimentar e CAR 26% menor.
A correlação genética entre o
CAR obtido em novilhas confinadas e depois nas mesmas
fêmeas, adultas, em pasto, foi
superior a 90%, indicando
tratar-se da mesma característica genética (ARTHUR et al.,
2001).

A pecuária de corte no
Brasil tem sua dieta baseada
no consumo de forragens, sendo difícil medir a ingestão dos
animais a pasto.
A seleção para eficiência
alimentar pode potencialmente resultar em redução de 9 a
10% nos custos de manutenção do efetivo de vacas, de 10 a
12% no consumo de ração, de
25 a 30% na emissão de metano, e de 15 a 20 % na produção de dejetos sem afetar o
ganho médio diário (GMD) ou
tamanho de vaca adulta (BASARAB et al., 2003).
Barwick et al. (2018)
examinaram o efeito na resposta de seleção quando os
custos com alimentação foram ignorados, parcialmente
ou totalmente incluídos nos
objetivos de criação. Quando
todos os custos com alimento e a DEP para o CAR foi
incluída aumentou o retorno
monetário liquido do sistema
de produção em 6%; o valor
por unidade de produto em
5,2%; a receita por unidade
de alimento em 6,6%; produto total em 0,7% e o produto
por unidade de alimento em
1,3%. Sugerindo, que a eficiência biológica e econômica
do sistema de produção pode
ser melhorada através de seleção de múltiplas características sem comprometer o bem
estar (condição corporal) das
vacas de cria.
O CAR possui grande potencial para utilização no melhoramento de rebanhos em
termos de eficiência, através
da redução nas exigências de
mantença, entretanto, o impacto de sua utilização em longo
prazo sobre o a qualidade de
carne, o desempenho reprodutivo e impacto ambiental devem ser mais bem estudados.
As vantagens da utilização
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e incorporação da tecnologia
de consumo alimentar residual na geração de conhecimento
nas áreas de nutrição, melhoramento genético, reprodução,
características de composição
corporal, qualidade de carne e
impacto ambiental são:
- Pode ser obtida no animal
vivo sem a necessidade de abate dos animais;
- As informações são obtidas em tempo real através de
sistemas automatizados e informatizados, não invasivos e
que causam mínimo nível de
stress nos animais.
- A quantificação do CAR
é realizada em animais jovens,
permitindo que esta informação seja utilizada de forma
eficiente nos programas de melhoramento genético (genética
quantitativa e genômica);
- A quantificação do CAR
permitirá identificar animais
mais eficientes no uso de insumos e incorporar esta genética
em rebanhos que buscam melhorar a produtividade na pecuária de corte;
- A quantificação do CAR
permitirá selecionar animais
mais eficientes do ponto de
vista ambiental ao estabelecer
relações entre o consumo de
alimento, a fermentação ruminal, a produção de metano e a
excreção fecal de nutrientes;
- A quantificação do CAR
permitirá estabelecer relações
entre o consumo e a partição de nutrientes, de modo a
conhecer seu efeito sobre o
desempenho e a qualidade da
carcaça e da carne.
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Angus segue líder
Expointer terá pista cheia e uma programação para todos os gostos, envolvendo criadores e investidores

D

urante a Expointer
2018 (a 41ª edição
da feira internacional)
que se realiza 25 de agosto
a 2 de setembro, no Parque
de Exposições Assis Brasil,
em Esteio, RS, a Associação
Brasileira de Angus realiza a
18ª Exposição Nacional de
Angus. Neste ano a raça Angus segue na liderança entre
as raças de corte presentes
na Expointer, registrando aumento na participação de animais. Novamente a Angus é a
raça com maior presença no
parque Assis Brasil: são 127
animais de argola de 18 expositores, com alta superior
a 15% em relação aos 110
de 2017. Isso sem contar que
nos animais rústicos foram
inscritos 40 trios e mais 22
exemplares para julgamentos individuais. São, portanto,
269 animais inscritos.
“Os animais de argola perderam um pouco de
espaço nas exposições ao
longo dos últimos anos e,
agora, vemos uma reversão
positiva. É importante que
se estimulem os julgamentos
porque é nas pistas que temos a importante vitrine da
nossa evolução genética, que
hoje é provada por rigorosos
programas de seleção”, completou Weber. E para apoiar

os criadores a participarem
da mostra, neste ano a Angus isentou os criatórios do
pagamento da taxa de inscrição para a Expointer, o que
representa para os criadores
uma economia de R$ 280,00
por cabeça.
Julgamentos
Outra novidade para esta
Expointer se refere aos julgamentos. O jurado argentino
Carlos Ojea Rullán escolhe os
campeões de argola em apenas um dia. A programação
será concentrada na quartafeira (dia 29 de agosto), com
avaliação de fêmeas pela manhã (a partir das 9h) e de
machos à tarde (a partir das
14h). Até o ano passado, a
Angus avaliava fêmeas e machos em dias distintos. Os animais rústicos serão julgados
na terça-feira (28 de agosto),
a partir das 9h.
Mais cruzamentos
com Angus
Com foco na crescente demanda que garantiu ao Programa Carne Angus Certificada uma fatia de 82% da
produção nacional de cortes
premium, o casamento entre raças zebuínas e bovinas
atinge um novo patamar na
pecuária brasileira. O cha-

Expointer 2018

mado Cruzamento Industrial
3.0 avança com base em um
maior uso da genética Angus
no Brasil Central por meio
da inseminação de ventres
F1 (é a fêmea meio sangue
resultante do cruzamento
zebu X Angus) com sêmen de
reprodutores Angus puros, e
logo logo com touros ou sêmen Ultrablack.
“Esses animais F2 têm
mais sangue Angus do que
suas mães e agregam em
precocidade de acabamento
e em uma qualidade de car-

Programação Angus
Dia 25 de agosto
– 16h30min – Vitrine da Carne

16h30min – Vitrine da Carne
19h – Happy Hour Angus

10h30min – Vitrine da Carne
19h – Festa Premiação Expointer

Dia 26
Das 6h às 24h - Chegada dos animais
rústicos
9h – Admissão dos animais de argola
19h – Happy Hour Angus

Dia 28
9h – Julgamento animais Rústicos
10h30min – Vitrine da Carne
14h – Leilão Rústicos s- pista J
19h – Happy Hour Angus

Dia 30
11h – Reunião Almoço Núcleos
14h – Seminário Angus: Cruzamento
Industrial 3.0 (ao vivo Canal Rural)
18h – Feira da Novilha

Dia 27
9h – Admissão animais Rústicos

Dia 29
9h – Julgamento animais Argola

Dia 31
9h – Curso de Seleção e Julgamento
10h30min – Vitrine da Carne

ne indiscutíveis”, garantiu o
presidente da Angus.
O assunto é tema do seminário “Cruzamento Industrial 3.0”, programado para
o dia 30 de agosto (quintafeira), durante a Expointer. O
evento também deve marcar
o início das comemorações
dos 15 anos do Programa
Carne Angus.
No encontro com a imprensa a nova raça Ultrablack, que está em produção por
todo o Brasil (a terneirada
está nascendo desde o ano
passado em várias fazendas
...) também aguçou a curiosidade dos jornalistas. A nova
raça, com maior grau de sangue Angus, deverá prestar
enorme contribuição à produção de carne de qualidade
e por certo também é a raça
indicada para o cruzamento
com a fêmea F1 (veja nesta
edição matéria especial sobre o Ultrablack!).
Segundo o gerente do Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, o novo
modelo de cruzamento com a
fêmea F1 vem ganhando força e conquistando diversos

Foto: Gabriel Olivera/Angus

criatórios que primam por
trabalhar com cortes de alta
qualidade através da pecuária
de alta precisão. “Os animais
derivados desse cruzamento
vêm sendo abatidos em frigoríficos com alta padronização de carcaça, o que resulta
de investimento em genética,
mas também de um manejo
nutricional e de um business
eficiente”, diz Medeiros.
Carne Angus Certificada
completa 15 anos
Maior programa de carnes do Brasil, o Carne Angus
Certificada fecha, em 2018,
15 anos de atuação (veja reportagem especial nesta edição). O projeto, que nasceu
com produção de pouco mais
de 2 mil quilos por mês em
apenas duas unidades no Rio
Grande do Sul, hoje está presente em 40 plantas de 15
empresas com unidades em
12 estados. Nesse período,
mais de 3 milhões de cabeças foram abatidas, o que resultou em volume de 102 mil
toneladas comercializadas. O
programa cresce em torno de
20% ao ano.
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Dupla vencedora em Avaré

São Marco e Casa Branca
A

Fotos: Vitorya Paulo e Fabio Fatori/Angus

Cabanha São Marco, de
Rodolfo Bonfiglioli Neto,
de Itapeva, SP, e a Casa
Branca Agropastoril, de Paulo
de Castro Marques, em Silvianópolis, MG, foram as grandes
vencedoras da Exposição de
Avaré, no interior de São Paulo, SP. Integrante do Ranking
Nacional da Associação Brasileira de Angus e realizada
entre os dias 21 e 24 de junho, a mostra contou com 58
animais de argola de cinco
expositores do Estado de São
Paulo, que passaram pelo crivo do corpo técnico da Angus
e foram admitidos no Parque
de Exposições Dr. Fernando
Cruz Pimentel, em Avaré.
O jurado Marcelo Gaeta
apontou como Grande Campeão o touro jovem Angus
Guarita 275TE Black Label,
da Fazenda São Marco/Fazendas Reunidas Pansul, de
Itapeva, SP. A Grande Campeã foi a fêmea PWM Type
TEICB2009 Hitter 02816,
da Fazenda São Marco. O Reservado de Grande Campeão
foi para a Casa Branca Agro-

pastoril, com o touro PWM
Terminal TEICB2012 Maximo, e a Reservada de Grande
Campeã ficou com Pavlova da
Fumaça FIV857, da Fazenda
Fumaça, de Paranapanema,
SP, de propriedade do criador
Eduardo Braga. A São Marco
também apresentou o terceiro melhor macho, o exemplar
Bahtche SM017 Kevin de
São Marco, e a terceira melhor fêmea, Cativa TESM073
Candelero de São Marco.
Observações
positivas
Responsável pela escolha
dos campeões, Marcelo Gaeta
elogiou o alto nível de todos os
animais em pista e salientou
as características que levaram
à escolha do grande campeão.
“É um animal com bons aprumos, racialmente correto e bonito. Faz jus à premiação. Com
certeza, vai para a Expointer
para brigar”, antecipou. Para
ele, os animais vencedores são
o exemplo do que se busca
na pecuária atualmente, com
conjuntos produtivos e moder-

O jurado Marcelo Gaeta escolheu campeões entre 58 animais inscritos

nos. “A habilidade materna da
grande campeã e da reservada estão muito evidenciadas.
As três fêmeas mostram todo
o potencial reprodutivo que
têm”, observou.
O diretor da Fazenda São
Marco, Rodolfo Bonfiglioli Neto, afirmou que tanto o
grande campeão quanto a
grande campeã de Avaré estarão na pista da Expointer.
“Tudo é resultado da reali-

zação de toda a equipe, com
o trabalho de todo o dia”,
afirmou o criador, referindose aos bons resultados que
a propriedade vem conquistando. A São Marco inclusive já está sendo apontada
como provável vencedora do
Ranking Angus deste ano.
Responsável pela seleção
de admissão dos animais, o
inspetor técnico da Angus
Flávio Montenegro Alves

chamou a atenção para o
padrão dos exemplares da
exposição. “É o que a Angus
vem buscando em todas as
exposições do país. Os criadores etão no caminho certo.
É o Angus que precisa ser
adaptado às várias regiões
do Brasil porque é onde a
raça está acontecendo”, comentou o técnico, referindose às regiões Sudeste e Centro-Oeste.
>>>

Grande Campeão

Reservado de Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada de Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea
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Grande plateia no
Rentabilidade está na seleção
Curso de seleção e registro
O constante crescimento da raça e
os detalhes sobre o registro genealógico dos animais foram os principais assuntos do Curso de Seleção e Registro
da Raça Angus, que a Angus promoveu
e que reuniu mais de 60 participantes
no dia 21 de junho, durante a Exposição de Avaré. No evento, o Gerente
de Fomento da Angus, Mateus Pivato,
apresentou aspectos históricos da raça
e seus processos atuais de registro de
animais. A cada ano, no Brasil, nascem
3,5 milhões de bezerros com influência
da genética Angus.
Conforme Pivato, atualmente existem quatro livros de registro em uso
pela Associação Nacional de Criadores – Herdbook Collares para os registros da raça Angus: Puro de Origem
(PO), Puro Controlado (PC), Puro por
Avaliação (PA) e o Cruzamento Sob
Controle de Genealogia (CCG). A ascendência dos animais PO é totalmente conhecida, o que faz com que este
reprodutor seja genealogicamente superior. Mas para ser geneticamente superior o exemplar deverá ter uma boa
avaliação no Programa de Melhoramento e Bovinos de Carne - Promebo.
“O Promebo visa fornecer ferramentas
para o aperfeiçoamento da seleção dos
animais. Atualmente, aproximadamente
135 rebanhos de Angus utilizam o programa”, informou o técnico da Angus.
Pivato explicou os processos individuais de cada registro, que sempre
passam pelo crivo de um dos 27 Inspetores Técnicos da Angus, que podem

ser agrônomos, médicos veterinários
ou zootecnistas. Na inspeção, o técnico deve conferir as características informadas no nascimento dos animais,
como sexo, pelagem, tatuagem. Segundo ele, atualmente existem mais de 40
mil animais Angus registrados, PO e
PC, produzindo nos campos brasileiros.
Fomento em alta
As iniciativas que visam o fomento
da raça também foram destacadas durante o evento, como o Programa Terneiro Angus Certificado, o Programa
de Fomento ao Cruzamento Angus e a
Avaliação de Carcaças por Ultrassonografia, que visa melhorias na produção
de carne de qualidade.
“A seleção só é feita em cima de dados”, lembrou Pivato, destacando a importância de cada programa para o resultado final. Visando o avanço da raça,
Mateus Pivato afirmou que a Angus
vem trabalhando no desenvolvimento
de tecnologia nacional para seleção genômica em conjunto com a Embrapa e
a Unesp.

“Touro bonito agrada aos olhos, mas
o bom touro agrega valor ao bolso do
criador através de sua produção”. Foi
com essa premissa que o veterinário
Flávio Montenegro Alves, inspetor técnico da Angus, realizou palestra sobre
seleção em bovinos também no dia 21
de junho, durante a Exposição de Avaré.
Integrando o curso de seleção e registro
da raça Angus, Alves abordou as características que merecem atenção dos pecuaristas na hora de escolher animais e
montar seus rebanhos.
Conformação, musculatura, rusticidade, tamanho, precocidade sexual e de
acabamento, conforme o técnico, são
os pontos importantes que devem ser
avaliados nos exemplares. Alves, entretanto, destacou que é difícil achar um
touro com todas essas características.
“Nenhum jogador de futebol consegue
jogar em todas as posições”, comparou, afirmando que o que se deve fazer
é buscar animais que mais se aproximem do que se está buscando para o
próprio rebanho.
De acordo com técnico, conhecer geneticamente o animal é o principal objetivo da seleção, assim como integrar
as características fenotípicas, avaliadas
pelo exterior do exemplar, com as genotípicas, que são transmitidas de geração
para geração. “Para trabalhar com seleção, é bom que se tenha quantidade,
para conseguir avaliar com mais precisão”, observou.
Para fazer a seleção desde o nascimento dos exemplares, Alves recomendou alguns passos, como identificar todo
o gado, controlar nascimentos, colocar
brincos e anotar as datas, o sexo, o número da mãe e o peso. Segundo o veterinário, o manejo pós-nascimento deve

Fotos: Vitorya Paulo/Angus

buscar as condições mais naturais possíveis, para que o verdadeiro potencial
genético se manifeste. A avaliação deve
ser feita no desmame e no sobreano.
No desmame, o mesmo grupo de manejo deve ser separado por sexo, passar
por jejum prévio e um avaliador deve realizar a atividade. “Só um olho treinado é
capaz de avaliar os animais”, alertou Alves. Para cada animal avaliado, gera-se
a diferença esperada na progênie (Dep).
Cada uma das características gera uma
Dep, que somam-se a um índice final. Os
animais vão para um ranking, e os 10%
melhores geram a chamada Deca-1, e os
10% inferiores, Deca-10.
A avaliação do sobreano deve levar
em conta o peso e os escores visuais, que
são as características fenotípicas que se
busca num animal. Os exemplares passam pela avaliação de ultrassonografia
de carcaças e, novamente, são geradas
Deps e Decas. Apenas após todos esses
processos se obtém o índice final, com
a certeza de consistência genética, produtividade e rentabilidade ao produtor.
“Acasalamentos entre bons reprodutores resultam em produtos com carcaças
de qualidade no frigorífico e geram retorno para o produtor e para o consumidor, que compra carne de qualidade”,
afirmou Montenegro Alves.

Dados dos Animais Campeões de Avaré
Grande Campeão
Nome: ANGUS GUARITA 275TE BLACK LABEL
Tat: 275TE Registro: O194643 Nasc: 19/12/2015
Idade: 915 Dias - 30 meses ALT: 1,41 Peso: 952
Perímetro Escrotal : 46 Ponderal: 1040 DENTE: 4
Pai: TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE
Mãe: CIA.AZUL TE 1407 ZORZAL GORDO
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO
Cidade: ITAPEVA /SP
Reservado Grande Campeão
Nome: PWM TEMP TEICB2005 CANDELERO
Tat: TEICB2005 Registro: O199401 Nasc:
21/01/2016
Idade: 882 Dias - 29 meses ALT: 1,44 Peso: 959
Perímetro Escrotal : 44,5 Ponderal: 1090 DENTE: 4
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: TRES MARIAS 8564 HITTER 02816/1 TE

Criador: PAULO DE CASTRO MARQUES
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUES
Estabelecimento: FAZENDA SANTA ESTER
Cidade: SILVIANOPOLIS /MG
Terceiro Melhor Macho
Nome: BAHTCHE SM017 KEVIN DE SÃO MARCO
Tat: SM017 Registro: O200813 Nasc: 08/10/2016
Idade: 621 Dias - 20 meses ALT: 1,31 P8: 11,24
DENTE: DL AOL: 93,85
Perímetro Escrotal : 40 Peso: 662 Ponderal: 1070
EGS: 7,42
Pai: MAYA FIV431 KEVIN CANDELERO
Mãe: MAYA TE411 KIBOA HORNERO IMPALA
Criador: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO
Cidade: ITAPEVA /SP

Grande Campeã
Nome: PWM TYPE TEICB2009 HITTER 02816
Tat: TEICB2009 Registro: O199403 Nasc:
22/01/2016
Idade: 881 Dias - 29 meses ALT: 1,30 Est. Gest.: C/
Cria
Peso: 620 DENTE: 4 Ponderal: 700
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
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: PAVLOVA DA FUMAÇA FIV857
Tat: FIV857 Registro: O191066 Nasc: 10/12/2015
Idade: 924 Dias - 30 meses ALT: 1,33 DENTE: 2
Est. Gest.: C/Cria Peso: 666 Ponderal: 720

Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE
Mãe: ISMÊNIA DA FUMAÇA TE581
Criador: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA.
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA
Estabelecimento: FAZENDA FUMAÇA
Cidade: PARANAPANEMA /SP
Terceira Melhor Fêmea
Nome: CATIVA TESM073 CANDELERO DE SÃO MARCO
Tat: TESM073 Registro: O214466 Nasc: 18/10/2017
Idade: 246 Dias - 8 meses ALT: 1,12
Est. Gest.: Vazia Peso: 280 EGS: 6,07 P8: 9,40
DENTE: DL AOL: 60,83
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: LA CAUTIVA 046 Ponderal: 1140
Criador: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO
Cidade: ITAPEVA /SP

>>>
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Selo Gold: o melhor do que já é top

O

selo Angus Gold foi um dos
destaques da palestra realizada em Avaré, SP, durante a exposição de Angus, pelo
coordenador de qualidade do
Programa Carne Angus Certificada, Gabriel Beltrão. Segundo
ele os avanços obtidos ao longo
dos 15 anos de ação do Carne
Angus culminaram com o lançamento, em 2017, do selo Angus
Gold, uma certificação de cortes
premium superiores. “Para recebê-lo, a carne precisa ter origem em animais aprovados em
critérios ainda mais exigentes,
incluindo avaliação do grau de
marmoreio, pH e coloração da
carne”, observou o técnico.
O selo Angus Gold só é aplicado em cortes que se originam
de machos castrados ou fêmeas
cruzadas, no máximo dentes de

leite e definidos até 2 dentes, e
com acabamento uniforme e
bom nível de marmorização.
Mais do que ganho ao consumidor, a nova linha trouxe ainda bonificações adicionais ao criador.
“O produtor que tem sua carcaça certificada nessa modalidade
ganha de 10% a 12% a mais. É
a cadeia unida para elevar cada
vez mais a qualidade da carne
brasileira e remunerar cada vez
melhor o produtor participante
do Programa Carne Angus Certificada”, enfatizou Beltrão.
Critérios rígidos
Beltrão chamou a atenção para as características
que fazem dos cortes Angus
um produto de elite, citando
os aspectos técnicos que são
levados em conta na hora de

Gabriel Beltrão: bonificações
são 10 a 12% superiores

certificar uma carcaça. “Além
de comprovação de sangue Angus, os animais abatidos devem
atender a exigências mínimas
de acabamento de carcaça e
idade, sendo aceitos apenas
animais jovens”, sintetizou. O
coordenador explicou em de-

talhes como o time de técnicos
do Carne Angus realiza o processo de certificação pré e pós
abate, que resulta nos cortes
embalados com o selo do programa à venda nas gôndolas
dos supermercados e casas de
carne especializadas.

Todos ganham
Maior programa de carne
certificada do Brasil, o Carne Angus é um programa de carne de
qualidade onde todos ganham, do
produtor ao consumidor. Conforme Gabriel Beltrão destacou em
sua palestra em Avaré, o programa estima fechar este ano com
expansão de 20% em número de
cabeças abatidas em relação às
500 mil de 2017. Para o técnico,
o bom desempenho está alicerçado na distribuição dos abates,
movimento registrado com mais
força nos últimos dois anos. Atualmente o Carne Angus agrega
40 plantas frigoríficas de 15 indústrias parceiras nas principais
regiões de pecuária do Brasil, que
operam com bonificação de até
10% aos produtores para carcaças certificadas.
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Os vencedores da Expo Itajaí
O

touro “AB 383 Trapiche”,
da Cabanha Renascença, de
Nelson Serpa, de Vargem;
e a fêmea “IA211 G da 3 Marias- Maxi”, apresentada pela 3
Marias Agronegócios, de Dorival
Borga, de Videira, conquistaram
respectivamente o grande campeonato de machos e o grande
campeonato de fêmeas durante a
Exposição de Itajaí – Festa Nacional do Colono, realizada dia
28 de julho, em Santa Catarina,
que contou com 84 animais em
pista, que foram avaliados pelo
jurado Ignácio Tellechea, da Rincón del Sarandy. A Renascença
ainda levou para casa a reservada
de grande campeã, com a fêmea

“AB 536 Beldade da Esperança”,
e a 3 Marias também conquistou
o título de terceiro melhor macho
com o touro “IA 304H da 3 Marias – Bismark”.
A Cabanha Floripana, de
Stephany Martins Melo dos Santos, de Urupema, SC, conquistou
o título de reservado de grande
campeão, com o touro “Floripana 166 Brilliance”. A propriedade também levou para casa o
prêmio de terceira melhor fêmea,
com “Floripana TEI199 Candelero”.
Para Serpa, a vitória significa
o reconhecimento do trabalho da
fazenda. “Essa conquista representa a confirmação de que temos

Fotos: Divulgação/Angus

Grande Campeão

uma alta qualidade genética na
nossa cabanha”, disse. De acordo
com o criador, o touro que garantiu à propriedade o título de grande campeão possui características diferenciadas, como pureza
racial, precocidade, linha de lom-

Grande Campeã

bo bem confirmada, entre outras.
Já Borga definiu a grande
campeã como “um animal com
uma conformação acima da média”. Para ele, as vitórias dos animais catarinenses na exposição
de Itajaí mostram o resultado e

avanço nas atividades voltadas à
genética e aos corretos acasalamentos realizados por sua propriedade. “Comprova que estamos no
caminho certo”, disse, lembrando
que a condições dos animais vem
evoluindo a cada evento.

Dados dos animais campeões da Exposição de Itajaí
Grande Campeão
BOX: 85 - Nome: AB 383 TRAPICHE
Tat: 383 Registro: O194625 Nasc: 07/10/2015
Idade: 1023 Dias - 34 meses Peso: 996
Ponderal: 970 DENTE: 4
Pai: TRES MARIAS 8311 ADVANCE 5854 TE Perímetro
Escrotal : 47
Mãe: AB 56 ELEGÂNCIA TE
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA
Cidade: CAMPOS NOVOS /SC
Reservado Grande Campeão
BOX: 74 Nome: FLORIPANA 166 BRILLIANCE
Tat: 166 Registro: O202651 Nasc: 06/01/2017
Idade: 566 Dias - 18 meses DENTE: DL
Peso: 665 Ponderal: 1170

Pai: SAV BRILLIANCE 8077 Perímetro Escrotal : 41
Mãe: FLORIPANA BIBIANA TE26 CANDELERO
Criador: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS
Estabelecimento: FAZENDA FAXINAL
Cidade: URUPEMA /SC
Terceiro Melhor Macho
BOX: 82 Nome: IA 304H DA 3 MARIAS - BISMARK
Tat: IA304 Registro: O198560 Nasc: 22/07/2016
Idade: 734 Dias - 24 meses DENTE: 2
Pai: SAV BISMARCK 5682 Perímetro Escrotal : 44
Peso: 901 Ponderal: 1230
Mãe: ESTEIRA TE147 DA 3 MARIAS TE CUMBIERO
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA
Estabelecimento: 3 MARIAS AGRONEGÓCIOS
Cidade: VIDEIRA /SC

Grande Campeã
BOX: 50 Nome: IA211G DA 3 MARIAS MAXI
Tat: IA211G Registro: O193567 Nasc: 15/06/2015
Idade: 1137 Dias - 37 meses DENTE: 4
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE
Est. Gest.: Prenha Peso: 661 Ponderal: 580
Mãe: DOÇURA TBI101 DA 3 MARIAS TE NET WORTH
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA
Estabelecimento: 3 MARIAS AGRONEGÓCIOS
Cidade: VIDEIRA /SC
Reservada Grande Campeã
BOX: 27 Nome: AB 536 BELDADE DA ESPERANÇA
Tat: AB536 Registro: O212767 Nasc: 10/05/2017
Idade: 442 Dias - 14 meses DENTE: DL
Pai: TRÊS MARIAS 9265 CANDE 8328 TE

Est. Gest.: Vazia Peso: 446 Ponderal: 1010
Mãe: BELDADE DA ESPERANÇA TEI03
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA
Cidade: CAMPOS NOVOS /SC
Terceira Melhor Fêmea
BOX: 24 Nome: FLORIPANA TEI199 CANDELERO
Tat: TEI199 Registro: O212892 Nasc: 05/07/2017
Idade: 386 Dias - 12 meses DENTE: DL
Est. Gest.: Vazia Peso: 417 Ponderal: 1080
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: TRES MARIAS 9198 BISMARCK 8558
Criador: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS
Estabelecimento: FAZENDA FAXINAL
Cidade: URUPEMA /SC

Balança eletrônica é Tru-Test
Para que serve uma balança em uma propriedade rural?
Para pesar, diria o mais afoito. Mas a resposta óbvia não
mostra tudo, especialmente
quando se trata de pecuária
de resultado que requer um
equipamento como a balança
eletrônica Tru-Test. Tecnologia de ponta que tem como
um dos diferenciais e que a
distingue das demais do mercado brasileiro e internacional
é o software SuperDamp que
integra o pacote de tecnologia
embarcada deste produto.
Peso dinâmico
Conforme explica o técnico

de campo da Tru-Test Brasil,
Sérgio Leães, mesmo que, após
subir no equipamento, o animal se mexa, a balança lança

imediatamente o que se chama
de peso dinâmico e com total
precisão. “Além disso, a balança dispõe de recursos como o

WiFi, Bluetooth e armazenamento Cloud”, destaca.
Para que serve uma balança em uma propriedade rural?
Volta a questão. Agora o mais
afoito vai precisar pensar um
pouco mais. A melhor resposta, segundo Leães, está no
fato de ela oferecer, em breves
instantes, um diagnóstico, por
exemplo, sobre a velocidade de
ganho de peso. “No momento
em que o pecuarista toma ciência deste dado, ele vai saber
que rumo dar ao animal: se
é hora do abate, ou se vamos
oferecer uma suplementação
a mais, entre outras possibilidades”, exemplifica.

Avaliado pelo Imetro, a
balança eletrônica Tru-Test
também proporciona a possibilidade de constituição de um
fichário do histórico de cada
animal do rebanho. Este é o
banco de dados, ferramenta
que vai permitir a tomada de
decisões com toda a segurança.
O presidende
Para o presidente, Luis Alberto Müller, “os 25 anos de
Tru-Test no Brasil permitiram
diagnosticar e satisfazer plenamente os clientes com este
equipamento que oferece gestão da informação com velocidade e precisão”.
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Em Palermo, consagração de uma lenda

C

om mais de seis décadas
de seleção de Angus, o
criador Horácio Gutierrez, proprietário da Cabanha
Três Marias, é considerado uma
lenda da pecuária e da raça
Angus. E para confirmar sua
trajetória vencedora, fez outro
bicampeão na Exposição de
Palermo, o touro Don Emilio.
Exposto em parceria com os
brasileiros Oreste Melo Júnior,
Cabanha Floripana, Urupema,
SC, e Carlos Gregory, Cabanha
Las Lombas, Novo Hamburgo,
RS, o touro consagra mais uma
vez a qualificada genética da
Três Marias, arrancando seu
quarto bicampeonato. Para arrematar, este foi o 24º grande
campeonato de Gutierrez, entre machos e fêmeas, na mais
famosa exposição agropecuária da América Latina. A Expo
Palermo
O touro, Euro em mãe
Selvaje, foi campeão terneiro e terceiro melhor macho
em 2016; tornando-se no ano
passado campeão dois anos e

Fotos: Divulgação

Grande Campeão

grande campeão, obtendo seu
bicampeonato como campeão
da categoria sênior. Don Emilio
completa três anos em novembro. O Reservado de Grande
Campeão foi o campeão terneiro maior, Euro em mãe Bismarck, da Los Lazos AS, enquanto
o terceiro melhor macho foi o
campeão júnior, Duff em mãe
Brilliance, da Agroservicios
Latisana SA. Para Gutierrez,
Don Emilio possui condições
carniceiras excelentes. É um
touro superior em conforma-

ção, classe e aprumos.
Fêmeas Angus
Nas fêmeas, o jurado e criador Lucas Lagrange escolheu
uma vaquilhona da Cabanha
La Rubeta, pertencente à família Fernandez, como a grande
campeã. “As fêmeas desta fila
demonstram o grande futuro
da pecuária argentina”, atestou ele, num dia gelado e chuva persistente, que obviamente
embarrou totalmente a pista
da La Rural. Lucas Lagrange

Grande Campeã

´já havia sido jurado Angus na
Exposição de Londrina 2018.
A grande campeã, Rubeta
Forjadora, é filha de Serrucho, bi grande campeão de
Palermo, em uma vaca Density Fornadora, uma das vacas
símbolo da raça, propriedade de La Rubeta e Gustavo
Mato. A reservada de grande
campeã foi exposta por Charles de Guerrero; a terceira
melhor fêmea foi da Cabanha
Don Florencio, de Oscar M.
Busquet e Filho.

Presente à mostra, o presidente da Associação Brasileira de Angus, José Roberto
Pires Weber colocou a faixa
de grande campeã na vaca
Angus Rubeta Forjadora.
Para Weber, chama atenção
o respeito e vibração dos argentinos neste grande evento do agronegócio. O gerente
de Fomento da Angus, Mateus Pivato, também esteve
em Palermo, para participar
do evento e da Escola de Jurados.

Em Setembro, a Expo Prado 2018
A tradicional Expo Prado,
Exposição Internacional de
Pecuária e Mostra Internacional Agroindustrial e Comercial, chega à sua 113ª edição.
De 5 a 16 de setembro, as
atenções do agro sul-americano vão convergir para Montevidéu, a capital uruguaia que
sedia a tradicional exposição.
Durante 12 dias, a raça Angus dará uma mostra de seu
franco crescimento no País.
No ano passado, mais de 350
mil visitantes e 650 expositores comerciais compareceram
à Expo Prado.
A programação da raça
Angus inicia dia 8 de Setembro, sábado, com a ultrassonografia das fêmeas. Na terçafeira, dia 11, às 18h30min,
a Noche Angus, no galpão de
vendas. Dia 12, a partir das
9h, o julgamento de fêmeas.
No dia 13, quinta-feira, tam-

bém às 9h, é a vez dos machos. Na sexta-feira, agenda
cheia: às 9 h, jurado jovem; às
11 horas, entrega de prêmios;
12h30min, venda de touros, no
salão Multiespaço.
World Angus Secretariat
A partir de 17 de março,
o Uruguai viverá o momento
maior da raça Angus no mundo, o encontro do Secretariado
Mundial de Angus. A programação inclui visitas a estabelecimentos criadores de Angus,
saindo de Montevidéu, finalizando em Punta Del Este.
No dia 24 de março, inicia a
exposição de animais no Pavilhão de exposições do centro
de Convenções de Punta Del
Este. Dia 25 de março, iniciam
as palestras no Centro de Convenções, estando agendada
para o dia 26/03 a assembléia
geral do Secretariado Mun-

dial de Angus. No mesmo dia,
realiza-se o julgamento de animais rústicos. Nos dias 27 e
28, é a vez do julgamento dos
animais de argola. O leilão de
elite está marcado para 29 de
março, no Hotel Enjoy Punta
Del Este, quando também será
realizada a solenidade de encerramento.

Em sua estratégia, o Uruguai recebe os visitantes assinalando que o País é a última grande estância, com
84% do território dedicado
à pecuária, num total equivalente a dois campos de futebol por animal. Mesmo sendo
um país pequeno, é o sétimo
maior exportador mundial de

carne, habilitado a exportar
a 150 mercados. São 12 milhões de bovinos para apenas
3 milhões de habitantes. Além
disso, 84% de seu território
está incluído em políticas
nacionais de sustentabilidade
ambiental, com 13 milhões de
hectares de campos naturais,
e mais de 250 espécies.
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Impacto do sêmen na IATF
Por Fábio Frigoni

A

inseminação artificial em
tempo fixo (IATF) é uma
das biotécnicas mais utilizadas para aumentar o desempenho reprodutivo das fazendas
que exploram a atividade de
cria. Tal relevância é comprovada pelo crescente aumento no
mercado de fármacos comercializados para promoverem a
sincronização dos lotes reprodutivos, bem como pelo aumento
do número de doses de sêmen
comercializadas no país nos últimos anos.
Muitos fatores estão relacionados ao sucesso ou insucesso
nos resultados de prenhez dos
programas de IATF, o que determinam tanto a viabilidade da
técnica quanto a sua permanência nas fazendas que a utilizam.
Dentre esses fatores, pode-

mos citar: escore de condição
corporal (ECC) das fêmeas sincronizadas, nível de capacitação dos funcionários envolvidos
nos programas reprodutivos,
categorias de parto (nulíparas,
primíparas e multíparas), ciclicidade ovariana, grupo genético
do rebanho (Bos taurus vs Bos
indicus) e resposta fisiológica
da fêmea após o protocolo de
sincronização. No entanto, um
importante assunto que vem ganhando cada vez mais relevância é o “efeito touro” dentro dos
lotes de IATF.
Como explicar as diferentes
taxas de concepção observadas
em diferentes touros quando utilizados dentro do mesmo lote reprodutivo? Ou seja, partindo-se
do princípio que os desafios reprodutivos do lote sejam iguais
para todos os touros (mesma
categoria animal, mesmo ECC,

ele é utilizado no campo.
O Gráfico 1 mostra a proporção de touros encontrada
em relação à faixa de fertilidade que ele se encontra, considerando um banco de dados com
mais de 800 touros, onde todos
os outros fatores que interferem
nos resultados de prenhez são
isolados.
Diante da realidade observada e das variações existentes
na fertilidade de touros utilizados em programas de IATF, é
mesmo inseminador, mesmo pro- no dia a dia das fazendas.
imprescindível a escolha de sêtocolo de sincronização, mesma
Isso acontece porque os di- men que garanta bons índices
fazenda, etc.) e usando partidas ferentes touros utilizados na reprodutivos previamente valide sêmen de diferentes touros, IATF têm diferentes potenciais dados em avaliações de campo
bem próximas em relação à con- de fertilização e, até o momento, confiáveis, assim conseguimos
centração, motilidade, vigor e não existe um teste laboratorial aumentar os resultados de preoutros parâmetros de avaliação para predizer essas diferenças nhez dentro dos lotes da IATF
seminal, teoricamente os resul- encontradas no campo, ou seja, e maximizar os ganhos da protados de prenhez obtidos na prá- só sabemos se o touro tem um priedade.
tica teriam que ser parecidos, no alto, médio ou baixo potencial Médico veterinário e supervisor
entanto não é o que observamos de prenhez na IATF depois que técnico de Serviços da CRV Lagoa
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O grande valor da fêmea F1
A

lém de produzir uma cria,
a partir de 14/15 meses,
a fêmea F1 (Cruza Angus
x Nelore) também se encaixa
como uma luva no Programa
Carne Angus, chegando ao ponto
de abate com qualidade de carne
exigida. Portanto, como muitos
produtores do programa da Angus já comprovaram, a Fêmea
F1 é uma grande oportunidade
ao pecuarista. A afirmação é do
gerente de produto Corte Europeu da ABS, Marcelo Selistre.
Coordenador do programa
da central genética que avalia
o desempenho de animais resultantes de cruzamento industrial,
Selistre assinala que esta matriz pode ampliar o desfrute da
pecuária moderna, por ser mais
precoce, ter carcaça mais pesada e gerar carne de alta qualidade, tornando-se elegível a bônus
em programas como o da Angus.
Em entrevista ao Portal
DBO – programa Giro da Carne, Marcelo Selistre explica que
a valorização da F1 tem muito
a ver com a “gourmetização”
da carne, levando o pecuarista a
focar em raças e programas que
remunerem pela qualidade da
carne. “O cruzamento industrial

bem orientado cria valor agregado na carne”, salienta.
Reforçando esta tese, a ABS
criou um índice econômico que
avalia o desempenho de animais
cruzados para entender o potencial genético de cada uma das
linhagens disponibilizadas pela
empresa. O Programa da ABS
avalia o desempenho animal, sua
eficiência de cocho e qualidade da
carcaça, acrescentando até os dados de marmoreio da carne. “No
caso do F1, a fêmea está sendo
valorizada igual ao boi, mas ainda muito leve na idade precoce.
Então, é possível tirar uma cria e
abater a fêmea com preço de macho e com excelente acabamento
de carcaça. Com isso, esta categoria será de extrema rentabilidade
dentro da propriedade”, afirma o
gerente da ABS.
Nos últimos três anos, de
olho nesta progressão de qualidade, o Angus está vendendo
mais sêmen que o Nelore, volume este dirigido a cruzamentos.
“Quando falamos em raças taurinas, 75% de tudo é Angus, que
apresentou mais de 200% de
crescimento em vendas nos últimos anos. Chegamos ao ponto
em que surge também a preocu-

pação com a reposição do Nelore de qualidade, tal a voracidade
com que o mercado investe nos
cruzamentos”, revela Selistre.
Também é preciso considerar
que todos os animais cruzados
são terminados em confinamento e por isso a eficiência alimentar é fundamental. “A pecuária
intensiva utiliza alto volume de
concentrados e hoje a suplementação é fundamental, sem
ala não se faz mais pecuária de
qualidade”, sentencia. Segundo ele, a ideia de avaliar a efi-

ciência dos cruzados deve-se à
origem das Deps, normalmente
utilizadas na avaliação de reprodutores. A maioria das Deps tem
origem nos Estados Unidos, voltadas a um sistema de produção
e um modelo animal específico.
Por isso a ABS criou um índice econômico para animais F1,
incluindo desempenho, eficência
de cocho, carcaça, ultrassom, romaneio no abate, peso real dos
animais, acabamento e marmoreio. Não custa lembrar que a
genética é cumulativa e perma-

nente, daí a sua importância.
Por outro lado, no final do
processo, existe a experiência
do consumidor, que passou
a fazer pressão. “O paladar
também não regride. Depois
que se conhece qualidade, maciez e sabor, não se quer nada
inferior”, atesta o gerente da
ABS. Ele lembra que as raças
taurinas têm a qualidade da
carne carimbada no seu DNA,
e o sabor vem de raça, idade
jovem e animais bem acabado.
Simples assim!

Pecuária de precisão ganha aliados
Sempre em busca de índices
de produtividade cada vez mais
elevados, pecuaristas investem
em equipamentos e tecnologias
capazes de gerar melhores resultados para a atividade. Com a observação deste novo movimento
que acontece no campo, empresas com atuação no agronegócio
estão desenvolvendo soluções
para atender a esta demanda.
É o caso da Ipacol, que se especializou em equipamentos para
alimentação animal. Recentemente, criou um conceito de trabalho
chamado Sistema Integrado de
Alimentação Animal, SIAAN,
composto por um grupo de implementos que permitem ao pecuarista encontrar soluções completas
em equipamentos para o seu sistema produtivo. “O SIAAN é o que
podemos chamar de complexo forrageiro para produção de comida,
muito útil nos dias de hoje em que
a pecuária está sendo afastada dos
campos de melhor qualidade, por
conta da soja”, afirma o diretor

técnico da empresa, Carlos A. Antoniolli. Ele acrescenta que fazem
parte do complexo equipamentos
como vagões forrageiros, colhedora de forragem autopropelida e
enfardadoras.
Trabalhando no conceito de
gerenciamento da frota com o
uso da telemetria, a LS Tractor,
fabricante sul-coreana de tratores, está lançando no mercado
o LS Tech Unit Control. Através
dela, dentro de uma plataforma
web, o produtor pode fazer a gestão de toda a sua frota, desde
pick ups, até tratores, passando
pelos caminhões e colheitadeiras,
por exemplo. “Estamos trazendo
para o setor agropecuário toda a
expertise de um programa aplicado com sucesso na área de logística de transporte rodoviário,
ressalta o gerente de marketing e
produto Astor Kilpp.
A nutrição animal precisa
fazer parte destes pacotes de
tecnologias que trazem ganhos
ao produtor. Muitas pastagens

Máquinas incorporam conceito de sistema integrado de alimentação animal

nativas, dentro de todo o espectro brasileiro, são pobres em
nutrientes. A complementação
de sal é necessária. Com o foco
neste cenário a Vedera Brasil
está colocando no mercado o sal
mineralizado, que potencializa as
funções microbianas do rúmenretículo. “O mineralizado também é necessário para a saúde
da glândula mamária, do sistema
imunológico e dos cascos”, afirma Luis Cesar de Souza, Gerente
de Vendas da empresa.

Para ajudar ao pecuarista
com o controle de Imposto de
Renda a Essent Agro lançou
uma plataforma web com
inteligência artificial (robô), que
importa todas as notas fiscais
eletrônicas, e faz uma prévia
mês a mês do cálculo do IRPF
a ser pago no ano seguinte, em
paralelo organiza as contas,
receitas e gastos, tudo isso
acompanhado das cópias digitais
dos documentos, sem que seja
necessário alimentar o sistema e

Astor Kilpp e a plataforma web
da LS Tractor

levar os papéis para o contador.
“A plataforma é alimentada
automaticamente a cada compra
ou venda e o cálculo do IR é feito
uma vez ao mês”, explica o CEO
da Essent Agro, Giandrei Basso.
(Nelson Moreira/Agropress)
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Com todo
o mérito
Por Marina Corrêa

A Cabanha Santa Joana emplaca sucesso técnico na sua terceira geração
de criadores de Angus. Comandada hoje por Ulisses Amaral, é constante
vencedora do Prêmio Mérito Genético, da Associação Brasileira de Angus

D

os tempos de criança,
Ulisses Amaral lembra
da cor da terra e da poeira que cobria suas roupas
nos 70 km que separavam
sua casa na cidade de Santa
Vitória do Palmar, no Sul do
Rio Grande do Sul, da Estância Santa Joana, onde seus
pais dedicavam-se à produção pecuária. Tanto a família
de sua mãe quanto a de seu
pai eram criadores de gado.
Então, crescer no campo foi
uma consequência natural na
vida do engenheiro agrônomo, formado na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(Ufrgs), mas que a capital do
Estado não conseguiu “cooptar”.
Aos 14 anos, o pai de Ulisses, que além de criador era
dentista, o levou junto com
seus dois irmãos para estudar
em Porto Alegre. Foi então
que Ulisses experimentou os
ares da capital gaúcha, estudou no Colégio Estadual Júlio de Castilhos (tido à época
como escola padrão do Esta-

“classudo” que já existia. A
família já criava Angus desde
o final da década de 1940. Os
primeiros exemplares vieram
Atração pelo campo
“Mas confesso que eu do Uruguai. Então, o contato
gostava mesmo era de estar com a rusticidade, a fertilino campo, sentia falta da lida dade e a precocidade da raça
com os animais, de andar não eram novidade para o
a cavalo. Mesmo indo com criador.
“Lavoura e pecuária têm
frequência para a estância.
Como foi lá que me criei, fi- cada vez uma margem menor
cava um vazio. Me formei e de lucro, portanto precisam
voltei para lá, em 1982. Oa se complementar. Foi acrediagito e as novidades da cida- tando nisso e com a vontade
de grande não me convence- de melhorar geneticamente
nosso rebanho que me dediram”, conta ele.
quei à criação da cabanha”,
diz.
A lavoura e a pecuária
Ulisses morou na estância
Quando voltou para região
Sul do Estado, Ulisses vol- até a filha entrar em idade
tou-se inicialmente para as- escolar e chegar o segundo
sistência técnica em lavouras filho, Mateus, hoje seu braço
orizícolas. Fez especialização direito na coordenação das
em produção de sementes de lides do campo e, como o pai,
arroz irrigado e gestão do também formado engenheiro
agronegócio. Em 1986, com o
nascimento da primeira filha,
a Cassia, Ulisses resolveu ir
com a esposa morar na Santa
Joana, e investir em melhoramento genético do plantel
do) e, em 1977, ingressou na
faculdade de Agronomia.

Criado no campo e formado
no Campus, Ulisses Amaral
aposta no conhecimento para
crescer na raça Angus

agrônomo.
O Angus Santa
Joana hoje
A família Amaral sempre
acreditou que investimentos
no melhoramento do rebanho não devem ser poupados,
dentro da realidade de cada
estabelecimento. “Quando eu
iniciei o trabalho de seleção
e de avaliação de animais na
estância, na década de 1980,
nós já tínhamos bons animais,
exemplares tatuados. Mas eu
sabia que podíamos mais”,
lembra o selecionador.
Mérito Genético
Ulisses conta que resolveu
investir em programa de melhoramento (o Promebo, ofi-

Ulisses Amaral em um dos grandes momentos

cial da raça), para oferecer a
seus clientes o maior número
de informações possível sobre
os animais colocados à venda.
“Naquela época, eu ia para
exposições cheio de tabelas e
dados e os produtores pouco
se importavam com aquilo
tudo. Mas era meu caminho
por opção, minha forma de
tentar me diferenciar dos demais. O início, enquanto você
não é um criador conhecido,
não é fácil”, lembra ele.
E assim, Ulisses Amaral
foi ganhando mais e mais
mercado e ficando cada vez
mais conhecido por ser meticuloso e por lidar com dados
comprovadores da performance de seus reprodutores.
Ele recorda que o Angus é a
raça que mais figura nos cruzamentos com zebuínos: de
cada 10 cruzados nascidos,
nove são descendentes de Angus, para o melhoramento da
qualidade da carne.
“E é por isso que nos dedicamos a nos especializar
em entregar ao mercado animais bem terminados e que
auxiliem a elevar o nível de
outros rebanhos. Conseguimos mostrar que fazíamos
um trabalho de seleção mais
intenso que a média. Fomos

>>>
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pioneiros, no início dos anos
2000, em fazer avaliação de
carcaça”, pontua.
Por certo não foi por
acaso que o criador Ulisses
Amaral venceu por cinco vezes (um verdadeiro feito!) o
cobiçado Prêmio Mérito Genético, concedido anualmente
pela Associação Brasileira de
Angus. Um prêmio que contempla a qualidade, a continuidade e a progressão genética de um rebanho.
O grupo Só Angus
A cabanha começou a vender para o mercado regional
e durante exposições e remates, Ulisses observava uma
disparidade muito grande entre os animais participantes.
“Foi aí que resolvemos criar,
em 2001, o grupo Só Angus,
para realizar um remate de
elite composto com o melhor
de quatro cabanhas. Sempre
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pioneiros na questão de avaliação de carcaças da raça
Angus, agora o próximo passo será a implantação, em
suas tabelas, dos dados e das
produto que oferecemos. Mas informações genômicas dos
sempre com foco na integra- animais, uma tendência conção lavoura-pecuária. Um in- temporânea do mercado.
“Temos que estar de olho
tegrando o melhor do outro.
Não está fácil tornar as ati- nas tendências e modernividades do campo rentáveis. zações da seleção pecuária,
Por isso, o compasso certo para podermos ser compedessas duas frentes é funda- titivos dentro do mercado
de produção. E assim seguimental”, alerta.
Depois de serem um dos mos”, diz Ulisses Amaral.
Exemplares da
Santa Joana: a
esquerda a vaca
SJ 7TE e acima o
touro SJ 1340

na expofeira de Pelotas, RS.
Este ano será no dia 14 de
outubro, avisa o criador”.
Mais sangue Angus
Conforme Amaral, o mercado entendeu que para gerar
um animal capaz de produzir
uma carcaça com carne de
qualidade, tem que ter sangue

Angus, e quanto mais melhor.
“A maior venda de sêmen no
Brasil é de Angus (inclusive
maior que o do Nelore, que
tem disparado o maior volume de gado do País). Temos
quase 10% do rebanho nacional. Então, vamos, aqui na
Santa Joana, seguir investindo pesado na qualidade do
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Beef Tour GENEX percorre
expoentes da genética americana

H

Fotos: Divulgação/Genex

á 13 anos a GENEX dava
início ao giro anual pelos
EUA, o Beef Tour, com o
intuito de ver “in loco” o trabalho de seleção mais criterioso do
mundo na raça Angus. Além de
conhecer os renomados touros
utilizados em todo o globo e
suas progênies, o tour permite
se aprofundar nas tecnologias
genéticas adotadas, nos sistemas de produção, além da gestão e sucessão familiar. Essa foi
a proposta do Beef Tour 2018,
promovido e organizado pela
GENEX no mês de julho, que
percorreu os estados de Wisconsin, Dakota do Sul, Dakota do
Norte, Minnesota e Missouri, visitando propriedades expoentes
da genética Angus e Red Angus.
O tour teve início na sede
da GENEX em Shawano (Wisconsin), onde passaram pelas
instalações
administrativas,
laboratoriais e de coleta, conheceram o criterioso trabalho
para a produção de sêmen de
alta fertilidade, um dos fundamentos da empresa. Em Stony
Hill, uma das centrais de coleta
da GENEX, foram apresentados
alguns dos principais touros utilizados no Brasil, como os Red
Angus, Brown Redemption, Trotters Stronghold, H2R Profitbuilder e PFFR Convoy, e o novo
Angus RB Global, um todos melhores para facilidade de parto
da bateria.
No segundo dia os viajantes
foram até a Fazenda Schiefelbein, em Kimball (Minnesota),
operação familiar fundada em
1955 por Frank Shiefelbein,
que possui hoje 800 vacas registradas Angus e 5.200 acres
de pastagens e agricultura, que

meira Fazenda visitada foi a
Ellingson Angus, em St Anthony.
Com um rebanho de 600 vacas
Angus registradas, é responsável por criar os touros GENEX,
Plateau, Roughrider e o mais
novo Homegrown, que foi visto
na visita. Também foi possível
conferir a qualidade da progênie
do Roughrider e das vacas do
Plateau.
Fechando as visitas em fazendas, visitamos a mais famosa
do mundo, a Schaff Angus Valley. Onde estão inúmeras vacas
atualmente é gerida pelos nove um rebanho Angus incrível. O dos consagrados touros GENEX
filhos de Frank. A tecnologia rebanho seleção Angus conta como Bismarck, Density, Travegenômica é utilizada em 100% com 200 vacas da onde surgiu ler 004, Final Answer. Na visita
do rebanho principalmente o famoso LT 598 Bando 9074. foi possível ver a nova geração
para identificar as jovens doa- A operação conta com 5.000 de importantes touros SAV
doras do plantel, que são mul- vacas Angus comerciais, onde como Resource, Renown e Ten
tiplicadas através da fertiliza- se explora o cruzamento com o Speed, além de muitas progêção in vitro. A família também Charolês. Na visita foi possível nies. O grupo ainda conferiu em
trabalha com confinamentos conferir a produção dos touros primeira mão o mais jovem concujos animais para engorda são GENEX, Ellingson Roughrider tratado da GENEX, SAV Expertise. Juliana Ferragute, gerente
adquiridos das fazendas que e Connealy Confidence Plus.
No mesmo dia, a visita con- de produto corte, comenta “É
compram os touros Schiefelbein. Atualmente fazem parte tinuou na Maher Angus, na ci- impossível não se impressionar
da bateria GENEX os touros dade de Morristown, SD. Uma com a produção do Resource,
Schiefelbein Effective, Allied e fazenda centenária, com 600 um dos touros que mais transo mais recente, Amazon, que foi vacas Angus registradas, onde mite comprimento e musculanasceram os touros GENEX, tura que já vi e por outro lado
visto durante a visita.
Em Leola, Dakota do Sul, MAR Innovation e MAR Res- a feminilidade das filhas do Reestá a fazenda Bieber Red An- pond. Foi possível ver um touro nown. Já o Ten Speed foi muito
gus, que possui sua seleção fo- reserva filho do Innovation que utilizado em vacas Resource e
cada nas avaliações genéticas, traz o mesmo comprimento e serão os bezerros que veremos
genômicas e na adaptação a profundidade de carcaça que o no Beef Tour 2019”.
A experiência foi encerrada
regiões quentes, já que boa par- pai e inúmeras filhas em vacas
te de seus touros são vendidos S A V Resource, considerado por em visita à Associação Ameria criadores do Texas. Durante Casey Maher o acasalamento de cana de Angus, em Saint Joseph
(Missouri). Fundada em Chicaa visita foi possível conferir as ouro em sua propriedade.
Na Dakota do Norte, a pri- go, Illinois em 1883 é responsáprogênies dos touros GENEX,
Bieber Federalist e Deep End.
Em seguida o tour seguiu
para Lindskov-Thiel em Isabel,
Dakota do Sul, rebanho conhecido pelo melhor Charolês do
mundo, mas que também possui

Criadores conheceram vários estabelecimentos que produzem a genética comercializada mundo afora pela Genex

vel não apenas pelas avaliações
genéticas e genômicas, mas
também pela criação do projeto Carne Angus Certificada que
garante a qualidade do produto
até o consumidor e remunera o
pecuarista, projetando a carne
Angus para o mundo. Na visita foi possível conhecer os números de dados coletados para
as avaliações genéticas e saber
das pesquisas em andamento
para publicação de novas DEPs
como: cascos, queda do pelo,
conformação de úberes e tetos,
longevidade da vaca e tolerância
à altitude.
Para o pecuarista Dilvani
Soldera, sócio-proprietário da
Cabanha Soldera, criador de
Angus de Panambi (RS) e assíduo participante do Beef Tour
da GENEX. “O que tem de melhor em animais da raça Angus
estão nos Estados Unidos e na
bateria de touros da GENEX.
O que o Beef Tour acrescenta
é muito conhecimento, aprendizado e troca de experiências.
Vimos animais adquiridos pela
central, que virão para o Brasil,
com características que buscávamos para nossa propriedade,
animais de pelo curto, profundos, carniceiros, bons aprumos,
com boas provas (DEPs) aliados a fenótipos muito lindos. O
Beef Tour nos dá muitas opções
de melhoramento genético, com
animais comprovados e produtivos. É uma viagem que recomendo a todo criador que deseja
melhorar a qualidade do seu rebanho aliada com lucratividade
na atividade”.
Ferragute ressalta que a experiência é muito enriquecedora, pois é possível acompanhar
todo o processo de produção de
sêmen, presenciar diferentes sistemas de produção, além de conhecer pessoalmente os touros,
suas progênies e trocar experiências com os criadores americanos sobre os acasalamentos.
“Já estamos ansiosos pelo Beef
Tour 2019!”.
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A Produção de Embriões In Vitro
Por Rednilson Moreli Gois

A

PIVE, produção de embriões In Vitro chegou
no mercado de embriões
bovinos como a segunda geração da biotecnologia de produção de embriões, que antes era
apenas feita com a produção
In Vivo. Essa nova biotecnologia inovadora chegou trazendo
transformações que permitiram
a expansão e abertura de novos
mercados e de novas biotecnologias como vitrificação, clonagem
e transgênia. Veja Tabela 1.
Sendo que de 2.000 a 2.012
80% dos embriões produzidos
eram de raças de corte e 20%
de raças leiteiras e a partir de
2.013 até 2.016 passou a ser
70% de raças leiteiras e 30%
de corte, isso ocorreu também
quando separamos raças Bos
Tauros e Bos Indicus onde de
2.000 a 2.012 90% dos embriões eram Bos Indicus e 10%
Bos Tauros e a partir de 2.013 a
2.016 ,70% dos embriões passaram a ser Bos Tauros e 30%

Bos Indicus. Esses dados acompanham a evolução da utilização
da raça Angus no mercado brasileiro. Veja Tabela 2.
Segundos estes dados a
produção In Vitro de embriões
corresponde a 92% do total de
embriões produzidos no Brasil e
em relação a produção de embriões de raças corte , os Taurinos de Corte a produção In Vitro
corresponde a 83% do total de
embriões produzidos no Brasil.
Isso nos mostra a aceitação dessa biotecnologia no mercado de
produção de embriões também
nas raças Taurinas de corte , que
e dominada pela utilização de
genética Angus .
Vantagens na produção In

Vitro de embriões (PIVE ) em
relação In Vivo:
- Utiliza se em conjunto
com a produção de embriões In
VIVO: Maior números de Embriões , gestações e nascimentos
de uma única doadora em curto
período de tempo. Enquanto a
coleta tradicional é feita em intervalos de 60 dias a produção
In Vitro é feita em intervalos de
15 dias.
- Indicada para fêmeas de
diversas faixas etárias: desde
bezerras pré púbis ( diminuição
do intervalo entre gerações) até
vacas senis.
- Permite reprodução de doadoras que não respondem ao
tratamento de super ovulação ou

Tabela 1
Histórico de produção de embriões no Brasil ( SBTE – 2018 )
Ano
In Vitro
In Vivo
Total
1995
--30.000
30.000
2001
5.000
35.000
40.000
2005
120.000
120.000
240.000
2010
270.000
40.000
310.000
2016
347.080
32.133
379.213

apresentam patologias reprodutivas adquiridas que não possibilitam a fecundação dos gametas
feminino e masculino.
- Utilização de doadoras gestantes: Desde fêmeas inseminadas até mais ou menos 7 meses
de gestação permitindo que doadoras participem de programa
de melhoramento genético com
seus dados de produção.
- Não utilização e administração de hormônios: aumentando a vida útil reprodutiva das
doadoras.
- Pós Morte: Fêmeas de alto
valor genético que morreram ou
foram sacrificadas.
- Permite maximizar a utilização do sêmen,: Fracionar

uma doses de sêmen até em três
partes ou utilizar uma doses
para várias doadoras.
- Congelamento e armazenamento de material genético:
Através da criopreservação de
embriões (vitrificação e Direct
Transfer – DT).

Sócio proprietário da Central
Embryo Ltda.
Médico Veterinário Mestre em
Reprodução de Ruminantes
Inspetor Técnico da Associação
Brasileira de Angus

Tabela 2
Produção de embriões no Brasil em 2016 ( SBTE – 2018 )
Raças
In Vitro
In Vivo
Total
Zebuínos Leiteiros
11.517
51
11.568
Taurinos Leiteiros
175.313
16.547 191.860
Zebuínos de Corte
91.509
1.101
92.610
Taurinos de Corte
68.741
14.434
83.175
TOTAL
347.080
32.133 379.213
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Circuito Touro Angus Registrado

C

om a meta de estar constantemente próxima aos produtores
e de levar a diferentes regiões
do Brasil farta informação sobre a
raça Angus, falar sobre os ganhos
dos criadores em trabalhar com a
genética Angus e especialmente explicar as sobradas rações e ganhos
da opção pelo uso de reprodutores
registrados, capazes de gerar melhoramento genético aos rebanhos,
a Associação Brasileira de Angus
deu início a mais um circuito de
palestras tendo como carro-chefe
a importância do Touro Angus Registrado. Este ano o circuito chegou pela primeira vez ao Paraná.
A iniciativa de esclarecer os criadores brasileiros sobre as vantagens
proporcionadas pelo uso de reprodutores registrados passou pelos
municípios paranaenses de Campo
Mourão (dia 9 de julho), por Pitanga (no dia 10), por Cascavel (no dia
11) e por Dois Vizinhos (no dia 12).

Na verdade foram até agora mais
de 1.500km percorridos pela equipe da Angus, passando por municípios como Campo Mourão, Pitanga,
Cascavel, Dois Vizinhos, São João,
Engenheiro Beltrão, Luiziana, Terra
Boa, Turvo e Palmital.
E em Santa Catarina a equipe
esteve reunindo os produtores e realizando eventos informativos no dia
16 de agosto em Campos Novos e
dia 17 em São Miguel do Oeste. Para
setembro, a equipe estará no Rio
Grande do Sul, dia 29 em Cachoeira
do Sul e ainda em outubro, dia 12,
estará em Vacaria. E novamente em
Santa Catarina nos municípios de
Tubarão, Itajaí, Mafra e Água Doce.
Em suas palestras nesses encontros com os criadores, o Gerente
de Fomento da Angus, veterinário
Mateus Pivato, deixa claro que a
opção por touros registrados resulta
em rentabilidade garantida ao produtor, com animais que entregam a
excelência que o investidor e o mercado exigem atualmente.
Segundo o técnico, a opção por
reprodutores registrados resulta
num rebanho genuinamente Angus,
que produzirá descendentes capazes
de refletir tudo que o mercado deseja e espera do animal em termos

de performance. Além disso, Pivato
acrescenta que trabalhando com a
genética Angus, os produtores obtém terneiros uniformes com ganho
de peso mais rápido e resultados
mais expressivos dentro e fora das
porteiras.
Para o presidente da Angus,
José Roberto Pires Weber, são
eventos que se revestem de larga
importância aos criadores, pois amplia o conhecimento dos pecuaristas
sobre as vantagens de trabalharem
com exemplares Angus registrados
em seus rebanhos. “Este circuito
foi uma solicitação realizada pelos
núcleos de criadores de Angus na
assembleia da entidade no final de
2017”, lembrou o dirigente.
Por que usar touro registrado
– Touro registrado tem origem
genética certa e provém de animais
geneticamente superiores.
– O registro é a certeza que o
reprodutor dará origem a um rebanho genuinamente Angus, produzindo descendentes que exprimam tudo
aquilo que o investidor e o mercado
desejam desse animal.
– Significa que o animal passou
pelo crivo do corpo técnico da Associação Brasileira de Angus.

Em Dois Vizinhos, PR, o selecionador Rogério Stein
proclamou a união entre criadores e terminadores

– Touro Registrado é sinônimo
de novilhos até 20% mais valorizados, de animais carniceiros, e de um
rebanho uniforme.
– Usar touro Angus registrado
é o caminho para maior produtividade carniceira. Os pecuaristas que
alcançam os maiores escores de bonificação no programa Carne Angus
Certificada são os mesmos que não
abrem mão de usar o Touro Angus
registrado.
– Um touro registrado tem condições de perpetuar sua genética
no rebanho. Além de gerar filhos
igualmente superiores, pode ter suas
qualidades perpetuadas quando o

criador retiver as fêmeas como ventres de reposição. Ou seja, o Touro
Angus Registrado valoriza o plantel.
– Touro registrado já é bom.
Touro dupla marca (PP ou CACA)
é melhor ainda, pois significa que ele
está na faixa dos 40% superiores
da sua geração.
– Touro registrado é a garantia
de que esse animal atingiu o peso e
a circunferência escrotal condizentes com a idade porque ele só recebe
o registro com a conferência desses
dados. Peso indica capacidade de
produção de carne, circunferência
escrotal está relacionada à fertilidade e capacidade de cobertura.

Inaugurado novo CP da CRV Lagoa
O

dia 26 de julho marcou o começo de uma nova era para
a central CRV Lagoa. Nesta
data foram inauguradas as novas
instalações de um dos maiores e
mais completos centros de testes
de performance do Brasil, o Centro de Performance CRV Lagoa,
agora inserido na sede da central,
em Sertãozinho, SP. O novo CP
CRV Lagoa recebeu investimento
de R$ 1,5 milhão, tem capacidade
estática para receber 1.000 animais. (veja matéria na página 22
da edição Maio/Junho do Angus@
newS – “O novo CP CRV Lagoa”.
Participaram da cerimônia de
inauguração das novas instalações
o diretor-presidente da Central,
Luis Adriano Teixeira, gerentes e
colaboradores da empresa, presidentes e diretores de associações
das raças que participam do CP e
pecuaristas que têm ou já tiveram
animais em avaliação.
A nova sede
Dentre as características da
nova sede, toda a extensão da li-

Fotos: Divulgação

Com investimento de R$ 1,5 milhão, nova sede do CP CRV Lagoa foi
inaugurada em Sertãozinho (SP)

nha de cocho foi coberta, onde
também estão os cochos inteligentes Intergado e GrowSafe, utilizados na avaliação da eficiência
alimentar dos animais em teste.
Anexo ao confinamento, existe um
curral de manejo, projetado especialmente para atender o Centro
de Performance.
“O novo CP CRV Lagoa tem

um moderno 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
inteiro, sem interrupções”, explica
Cesar Franzon, gerente de Inovação e Rebanho da empresa.

“Toda a área de armazenamento e formulação da dieta foi
reestruturada, incluindo a aquisição de novas máquinas e equipamentos para atender com ainda
mais excelência os animais avaliados”, detalha Cassiano Pelle,
gerente do PAINT e do CP CRV
Lagoa.
O CP CRV Lagoa existe há
12 anos e já revelou diversos reprodutores de destaque não só de
Angus, mas de várias outras raças. São avaliadas características
como qualidade de carcaça, escores visuais, eficiência alimentar,
peso, ganho de peso médio diário,
perímetro escrotal e morfologia,
entre outras.
Podem participar do CP CRV
Lagoa animais portadores de
certificado de registro em suas
respectivas associações e animais
portadores de CEIP. A avaliação
está disponível para machos e
fêmeas das raças zebuínas, taurinas e adaptadas. Além disso, a
partir desse ano, serão avaliados

também animais oriundos do
PAINT, programa de melhoramento genético para bovinos de
corte da CRV Lagoa.
Prova 2018
Para a edição de 2018 já estão
na nova sede 31 tourinhos Angus,
além de 150 machos e 19 fêmeas
Nelore de parceiros do PAINT e
outros 35 machos da raça Nelore,
225 machos e 114 fêmeas Senepol e 46 machos Santa Gertrudis,
totalizando 620 animais.
A participação possibilita
ao pecuarista ter avaliação genética de seus animais com aval
da CRV Lagoa; identificar os
melhores indivíduos do rebanho,
também comparando com os de
outros criatórios; confinamento
moderno, equipado com cochos
“inteligentes” Intergado e GrowSafe; possibilidade de ter animais
contratados para comercializar
sêmen pela Central; e, claro, o leilão dos animais classificados Top
30% ao final da prova.
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Carne Angus no Comercial Zaffari
A

Comercial Zaffari deu início em julho a uma parceria
com o Programa Carne Angus Certificada e com o Frigorífico Zimmer. A meta é reformular o
conceito de seus açougues em 10
lojas no Rio Grande do Sul. Por
meio deste acordo, a Comercial
Zaffari passa a oferecer a seus
clientes a carne Angus Zimmer,
referência em suculência, maciez e
sabor. “Esse é mais um passo de
qualidade nas lojas da Comercial
Zaffari, onde o propósito é transformar os açougues em boutiques
de carne”, definiu o diretor comercial da Comercial Zaffari, Roberto
de Andrade.
A carne Angus Certificada vai
fortalecer o conceito de açougue
gourmet, e a empresa vai se dife-

renciar com essa tendência que já
cresce em todo o País. “Queremos
oferecer, no varejo, um produto de
qualidade superior, que remeta ao
conceito gourmet, mas que possa ser consumido no dia a dia. O
cliente passará a procurar a carne
Angus de uma forma natural com
o passar do tempo”, destaca o diretor.
O cliente da Comercial Zaffari encontrará diversos cortes de
carne Angus Certificada, incluindo
cortes como short ribs, shoulder
steak, além dos tradicionais cortes da linha de churrasco, todos
oferecidos frescos e porcionados
conforme a demanda do cliente
nos balcões de açougue gourmet
das lojas. Tendência de consumo,
estes cortes permitem um sabor

diferenciado no cotidiano e novas
possibilidades de sabor para uso
em parrilla, que somam-se aos já
tradicionais cortes de churrasco
consolidados no País. “O Brasil
está descobrindo novos tipos de
cortes que só são viáveis quando
produzidos com animais de alta
qualidade como os certificados no
Programa Carne Angus”, apontou
o gerente nacional do Programa
Carne Angus, Fábio Medeiros.
A nova parceria firmada pela
Angus e o Frigorífico Zimmer
com a Comercial Zaffari, reforça
aspectos econômicos e sociais e
fortalece a relação de credibilidade do produto. Segundo Medeiros,
a cada semestre novos frigoríficos e estabelecimentos comerciais
unem-se ao programa, sempre em

busca de qualidade, confiança e de
agregação de valor. “Isso nos mostra um claro caminho no mercado
de carnes no Brasil. A Carne Angus
mudou a forma como as famílias
consomem cortes para churrasco
e, mais recentemente, vem qualificando a produção culinária do dia
a dia”, constatou.
Segundo o diretor do Frigorífico Zimmer, André Zimmer, a parceria com a Comercial Zaffari leva
à região de Passo Fundo, RS, por

exemplo, uma qualidade de carne
difícil de ser encontrada no varejo
local até então. “Estamos ofertando produtos premium em uma
área ainda pouco trabalhada. As
pessoas conheciam a marca, mas
não tinham muito acesso a ela”,
reforçou. O executivo informa que
a aceitação do produto nas primeiras lojas onde está sendo exposto
tem sido excelente, com crescimento expressivo de vendas já desde os
primeiros dias.

Cotripal lança hambúrguer Angus
Um suculento bife de hambúrguer com 200 gramas de
carne Angus gourmet, enriquecido com ômega 3 é o novo produto que a Cotripal Agropecuária Cooperativa, de Panambi,
RS, está lançando no mercado gaúcho. O hambúrguer tem
como objetivo, além de ampliar
a variada gama de produtos de
alimentação produzidos e oferecidos pela cooperativa, abrir um
novo nicho de mercado, ofertando uma alternativa prática, fácil,
rápida e nutritiva para uma refeição saborosa, seja no almoço
ou no jantar, fugindo do tradicional lanche. “São duzentos gramas de carne Angus certificada,
temperada, pronta em poucos
minutos para acompanhar qualquer almoço ou jantar” destaca
o supervisor da indústria da Cotripal, Cléber Lunardi.
A ideia para o lançamento
deste novo produto com a carne
Angus surgiu buscando agilizar
a venda de alguns cortes como
a pá da paleta, o coxão mole,
coxão duro e outros, agregando
não apenas valor, mas também
dinamizando o processamen-

to na indústria e o consumo no
mercado”. Aí surgiu a ideia de
criarmos um novo produto, um
diferencial”, salienta Lunardi.
O diferencial, porém, não se
baseava apenas no peso do produto ou na embalagem, mas sim
em algo que agregasse um benefício a mais ao consumidor. Com
isso a possibilidade de enriquecer o hambúrguer com ômega
3 veio à tona, e os técnicos da
cooperativa iniciaram seus trabalhos nesse sentido.
“Precisávamos garantir ao
consumidor que ele teria um
produto realmente enriquecido com ômega 3, contemplando toda a legislação exigida
pela Anvisa”, explica o técnico.
Assim, após um ano e meio de
pesquisas, o corpo técnico chegou ao resultado esperado, com
a utilização de óleo de linhaça.
Na conclusão o hambúrguer permanece com 600 miligramas de
ômega 3 para cada 100 gramas
do produto. O hambúrguer tem o
peso de 200 gramas, o que significa 1.200 miligramas de ômega
3 em cada bife, agregando um
significativo valor nutricional ao

alimento.
“Estamos tendo uma boa
aceitação e o mercado está
curioso por este novo produto,
só que ele ainda não faz parte
do dia a dia da nossa cultura
culinária. Ainda é visto apenas
como lanche e não como uma
nova opção rápida e prática
para qualquer refeição. Por isso
temos que trabalhar este novo
conceito, incluindo esta nova
possibilidade dentro dos nossos
cardápios do dia a dia”, conclui
Lunardi.
O bife de hambúrguer enri-

quecido com ômega 3 foi
lançado oficialmente pela
Cotripal no dia 25 de
abril deste ano, nas regiões de abrangência da
cooperativa através da
sua rede de supermercados. Agora a Cotripal está buscando parceiros na grande Porto
Alegre.
A linha instalada
permite a produção
de 200 kg de hambúrguer por hora ou nove
mil kg por semana.
“A questão agora é desenvolver
o mercado, divulgar o produto e
sua potencialidade”, diz Lunardi, já que a capacidade de produção da indústria tem condições
de atender à demanda.
Atmosfera modificada
Uma nova tecnologia na conservação dos alimentos embalados está sendo usada pela Cotripal Agropecuária Cooperativa.
Trata-se da Atmosfera Modificada, um processo que garante a
vida útil, qualidade e sabor inalterados do alimento por até 15

dias após ser embalado. A tecnologia, além de garantir a sanidade e conservação do produto,
mantendo suas características
originais de sabor inalteradas,
amplia as possibilidades de comercialização junto ao público
consumidor, atingindo os pontos
mais distantes do centro distribuidor com a mesma garantia
e qualidade do alimento recém
embalado.
“Isto é possível devido à mistura de gases que são usados no
processo. Inicialmente retira-se
todo o oxigênio da embalagem e
se injeta uma mistura de gases
composta por hidrogênio, oxigênio e dióxido de carbono em
proporções
pré-estabelecidas
por padrões técnicos. Com isso
as bactérias normalmente presentes no ar não conseguem se
desenvolver e a carne mantémse fresca por 15 dias como se
recém tivesse sido embalada”,
explica Lunardi. O processo é
usado em vários cortes, permitindo uma grande diversificação
na oferta de carnes, tais como,
costela de tiras, prime rib, iscas,
t-bone, chuleta, etc.
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O Papa é Pop , mas e o Agro?
1

Por Marcia Dutra de Barcellos

A divulgação dos dados preliminares do Censo Agropecuário pelo IBGE em 26 de Julho
de 20182 merece destaque. Em
primeiro lugar, pois os dados
não apenas ajudam aos produtores rurais a conhecerem as
estatísticas atualizadas do seu
setor (o último havia sido realizado em 2006), como ainda
trazem preciosas informações
para a sociedade. Segundo o
IBGE, os dados foram coletados em 5.07 milhões de estabelecimentos agropecuários no
Brasil, que ocupam uma área
total de 350 milhões de hectares e indicam que:
Em
2017,
havia
15.036.978 pessoas ocupadas
nos estabelecimentos agropecuários, 1,5 milhão de pessoas
a menos do que no Censo de
2006;
- Atualmente, 81,3% dos
produtores são do sexo masculino e o total de estabelecimentos nos quais o produtor
responsável é do sexo feminino aumentou de 12,6 para
18,7%;
- A faixa etária com aumento mais significativo foi
daqueles produtores rurais
com idade acima de 55 anos.
- Em termos de educação,
do total de produtores, 79,1%
não foram além do nível fundamental e 1.163.354 produtores (23,05%) declararam
não saber ler e escrever;
- 1.4 milhão de produtores
rurais declararam ter acesso à internet (crescimento de

1.790% desde 2006) e
3,1 milhões de propriedades tem acesso ao telefone (158% de crescimento);
- Aumentaram os estabelecimentos com mais
de 1.000 ha, que hoje
representam 47,5% da
área total de produção.
Já os estabelecimentos
entre 100 e 1.000 ha
viram sua participação
na área total cair de
33,8% para 32%;
- O número de tratores cresceu 49,7% no
período de 2006-2017 e
chegou a 1,22 milhão de
unidades,
- 1,68 milhão de produtores relataram o uso
de agrotóxicos, 20,4% a
mais do que foi declarado em 2006;
- Aumentou (em
52%) o número de estabelecimentos com irrigação, totalizando 502 mil
propriedades em 2017;
De forma simplista,
percebemos que nos últimos 11 anos a produção agropecuária vem se
concentrando e aumentando a tecnificação. Já
de notório saber que o agronegócio é o grande responsável
pela manutenção da economia
e saldo positivo da balança comercial (pelas exportações e
safras recordes de commodities) e que tudo isso foi possível graças a nossa espetacular
produtividade. Em 20 anos,
passamos de importadores
para gigantes globais na produção e exportação de grãos
e proteínas. Como diz a rede
Globo, Agro é Tech, o Agro é
Tudo. Mas, o Agro é Pop?

O Brasil já produz carne de
qualidade e pode ampliar sua
produção sem derrubar uma
árvore e sem gerar efeito estufa

Que o Brasil sabe produzir e
não sabe vender, não soa como
novidade para ninguém do nosso setor. Pesquisa da ABAG/
ESPM de 2013 sobre percepção da população de grandes
centros urbanos em relação ao
agronegócio brasileiro indicou
que parte dos entrevistados
(principalmente o segmento de
nível superior e habitante da
região centro-oeste) considera
o agronegócio muito importante para a economia nacional. No entanto, apenas 59,9%
da amostra ouviu falar sobre o
termo, e as associações feitas
referem-se principalmente ao
“dentro da porteira”. Desmatamento e consumo abusivo de
água foram negativamente relacionados ao agro.
Mais recentemente, depoimentos de celebridades contra
a “PL do Veneno”, “PL do

Bois” – exportação
de gado vivo e Operação Carne Fraca,
e por exemplo, têm
contribuído para reforçar esta imagem
negativa na mídia.
Pesquisa
do
Ibope
Inteligência (abril de 2018)
também aponta que
no Brasil, 14% da
população
entrevistada se declara
vegetariana. A estatística representa
um crescimento de
75% em relação a
2012 e indica que
quase 30 milhões
de brasileiros se
declaram adeptos a
esta opção alimentar – um número
maior do que as
populações de toda
a Austrália e Nova
Zelândia juntas. 5
milhões de consumidores praticam o veganismo3 no Brasil,
mercado que cresce
40% ao ano.
Existe
forte
pressão
mundial
para redução no
consumo de proteínas animais
em virtude do impacto da sua
produção nas mudanças climáticas. Multiplicam-se as iniciativas na busca de fontes de
proteínas alternativas, produzidas de forma “mais sustentável” e muitos especialistas
apontam que a alimentação do
futuro terá como base insetos
comestíveis. Além de proteínas
e gorduras, insetos são uma
excelente fonte de vitaminas e
minerais. Possuem uma maior
eficiência na conversão alimentar e emitem menos gases de
efeito estufa, ao mesmo tempo
em que consomem menos água
e terras. Os insetos ainda podem converter subprodutos e
matéria orgânica de baixo valor em alimentos de alta qualidade para humanos e animais.
Duvidam? Já ouviram falar da
IKEA, empresa sueca, maior

varejista de móveis do mundo? No restaurante de suas
340 lojas mundiais, são vendidas, diariamente, 2 milhões
de almôndegas. Pois bem, seu
laboratório experimental está
desenvolvendo a meatball, burgers e hot dogs do futuro, com
ingredientes alternativos tais
como microalgas (spirulina),
proteína a base de larvas de
besouro (mealworms) e carne
de laboratório.
Bem, eu sei que o Brasil
tem a maior reserva de água
do mundo; que na Amazônia
80% da área é preservada
nas fazendas; que ainda temos
muito a produzir, sem derrubar uma árvore; que a produção agroecológica e orgânica
está crescendo; que a carne a
pasto é mais saudável e emite
menos gases de efeito estufa; que nós produzimos Carne Angus de alta qualidade...
Mas será que eles sabem? É,
me parece que o Agro não é
tão Pop assim, mas tem tudo
para ser.
Álbum mais vendido da
banda gaúcha Engenheiros do
Hawaii, lançado em 1990.
2
Os resultados ainda não
incluem cerca de 3 mil questionários que estão passando por
processo de validação e 1.213
estabelecimentos de coleta especial (empresas e grande produtores).
3
Os veganos adotam uma
postura de não consumo de
nada de origem animal, não só
na alimentação, como fazem
os vegetarianos, mas em todas
áreas de sua vida, ou seja, um
vegano não utiliza qualquer
produto que tenha matériaprima animal ou envolva crueldade e exploração deles.
1

Médica Veterinária, Professora e
Pesquisadora do Programa de PósGraduação em Administração da
UFRGS. Ex-Diretora do Programa
Carne Angus
marcia.barcellos@ufrgs.br
http://lattes.cnpq.
br/5277492107669504
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Precisamos trabalhar juntos para
melhorar a produtividade da pecuária
Por Paulo de Castro Marques

A

pecuária de corte é uma
das mais importantes
atividades do agronegócio brasileiro. São produzidos
9,5 milhões de toneladas de
carne bovina por ano. Desse
total, cerca de 80% (7,6 mi
t) são consumidos internamente e 20% (1,4 mi t) são
exportados para mais de 150
países, com receita superior a
R$ 24 bilhões/ano. Por conta
dessa força impressionante, a
pecuária movimenta mais de
R$ 70 bilhões somente dentro
das fazendas.
Esses números realmente
fantásticos devem-se ao trabalho incansável de cerca de 1,3
milhão de produtores espalhados por todo o país e às perfeitas condições do país para a
pecuária. Ou seja, temos gente
competente e terras, água e clima propícios.
Na base da cadeia produtiva, estão segmentos que se
complementam com perfeição:
genética, nutrição e sanidade.
A associação entre eles proporciona a retaguarda necessária para a pecuária brasileira avançar com consistência,
cumprindo sua missão de alimentar o mundo.
Os ganhos nesses campos
são igualmente excepcionais.
Nas últimas duas décadas
a produtividade da pecuá-

Paulo de Castro Marques

ria brasileira obteve saltos
incríveis. A média da idade
do primeiro parto melhorou mais de um ano, estando em torno de 40 meses. O
gado também está indo para
o abate mais cedo, também
na faixa dos 36/40 meses de
idade, na média.
Esses e outros indicadores de produção e reprodução
projetam a pecuária brasileira
para o futuro. Seremos cada
vez mais proeminentes na
oferta de alimentos de qualidade. A população mundial
está em crescimento. Em 10
anos, serão mais 1,5 bilhão
de pessoas no planeta. Nosso
país tem a responsabilidade

de fazer a sua parte e produzir sempre mais e melhor.
A má notícia é que estamos
progredindo, porém em ritmo
aquém do possível. Isso se deve
a uma série de fatores ligados
direta e indiretamente à cadeia
produtiva.
A produção extensiva é um
desses desafios. Apesar de progressos, o nível médio de 1 UA
ainda é baixo. A duplicação
desse indicador é perfeitamente possível somente com o uso
da tecnologia disponível em
termos de genética, nutrição e
sanidade, além de gestão.
Outro fator que salta aos
olhos é o baixo uso de genética
provada, seja fornecida pelas

empresas especializadas seja
pela aquisição de touros devidamente avaliados em programas de melhoramento sérios e
profissionais.
Segundo o mais recente
levantamento da Asbia, em
2017 somente 11,7% das fêmeas de corte em idade reprodutiva foram inseminadas. É
muito pouco. Por outro lado,
são comercializados somente
40/50 mil touros avaliados
por ano, uma fração da real
necessidade da pecuária nacional por reprodutores efetivamente melhoradores.
Nesse aspecto em especial,
é importante destacar que sem
genética de qualidade, que
impulsiona os indicadores de
produtividade, a pecuária não
avança no ritmo desejado.
Em outras palavras, o país
poderia estar ainda melhor em
ganhos produtivos caso mais
pecuaristas trocassem os seus
bois de boiada por touros avaliados.
O melhor caminho para
mudar esse cenário é o uso de
genética provada ou de touros
avaliados por provas de desempenho e originários de programas de melhoramento genético reconhecidos. Esses animais
são acompanhados a vida
toda – do nascimento à idade
adulta. Eles têm indicadores
de produção e reprodução que
contam sua história.
Dessa forma, os criadores

podem levar para suas fazendas os reprodutores que melhor se adaptam às condições
ambientais e aos propósitos
dos seus projetos pecuários.
Uma técnica relativamente
nova, que ganha espaço porque
também contribui efetivamente para a seleção e, portanto,
para o aumento da produtividade, é a genômica. Essa tecnologia faz muito sucesso no
exterior e já está disponível
no Brasil. Sua função é muito importante, pois a partir
da análise do DNA é possível
fazer uma série de escolhas, a
começar pelos acasalamentos,
potencializando as combinações voltadas para os objetivos de cada fazenda.
Quanto mais criadores se
juntarem a esse movimento em
busca da produtividade e da
eficiência na pecuária, melhor
para a atividade e para o país,
pois isso significa animais mais
precoces sexualmente, com boa
carcaça e prontos para o abate
mais cedo.
É mais produção de carne
bovina por hectare, tornando
o Brasil um player ainda mais
importante para o atendimento
da demanda global por alimentos. A responsabilidade é compartilhada e os criadores têm
de fazer a sua parte.

Proprietário da Casa Branca
Agropastoril
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Festival Ô Churras em Gramado
Fotos: Luíza Mendes/Angus

C

onsiderado o maior festival
de churrasco da Serra Gaúcha, “Ô Churras” foi realizado na Caza Wilfrido, em Gramado, em 23 de junho, reunindo
um público estimado em mais
de 1.500 pessoas. Mais uma vez
a carne Angus, produzida através do Programa Carne Angus
Certificada, fez sucesso em um
evento onde a qualidade era o
principal diferencial.
A segunda edição de Ô Churras aconteceu em meio à estação mais charmosa da região
serrana do Rio Grande do Sul,
reunindo no mesmo ambiente
público de diversos perfis e de
várias partes do Brasil e até do
exterior em busca de um úni-

Crescimento de
20% em relação
à primeira edição

co propósito: se deliciar com a
melhor carne do Brasil, a carne
Angus, em forma de churrasco,
a especialidade do gaúcho.
De acordo com o sócioproprietário da Matilha – Entretenimento Criativo, empresa
responsável pela organização
do evento, Enzo Arns, a ideia de

Festival Beef Tour
No dia 11 de agosto, a primeira edição
deste ano do Beef
Tour contou com o
patrocínio do Programa Carne Angus Certificada. Foi realizado
pelo parceiro, frigorífico Frigol, reunindo
assadores e apaixonados por churrasco no
Fishing Park, na cidade de Itapetininga, no
interior de São Paulo.
Os participantes
puderam
degustar
pratos compostos com cortes Angus, entre eles brisket
defumado, maminha ao estilo
Korean BBQ, bife de chorizo,
entrecot, costelão, prime steak, fraldinha e picanha. Tudo
com muita movimentação de
pessoas ao ar livre e com boa
música.
As estações de preparo ficaram sob responsabilidade
dos assadores Bruno Panhoca,
Reinaldo Lee, Roberto Barcellos, Helô Palácio, Gustavo
BGW, Berlota Joaquina, Roberto Padilha, Hércules e Lucas Barcellos, e suas equipes.
Além disso, foram preparados
hambúrgueres com carne Angus
e também cortes de suíno e de
cordeiro, varal de aves e linguiças artesanais.
Para o gerente do Carne Angus, Fábio Medeiros, a presen-

ça da carne Angus nos festivais
gastronômicos que acontecem
no Brasil ocorre há mais de
dois anos, e essa participação é
fundamental, tanto pelo conceito dos eventos como pelo alto
potencial de aproximação com
o público consumidor.
Até o final do ano, serão realizadas outras três edições do
Beef Tour com a presença da
carne Angus certificada, trazendo a experiência do churrasco em diversas apresentações
de cortes e preparos mostrando as deliciosas possibilidades
de degustar a carne bovina de
qualidade.
“O frigorífico Frigol é um
dos mais importantes parceiros
do Programa. Já fizemos parte dos eventos do ano passado
e continuaremos trabalhando
juntos”, destacou.

trazer para o primeiro semestre
a segunda edição de Ô Churras
proporcionou atividades mais
dinâmicas e provou que comporta uma agenda mais ampla
para o público que compareceu
ao festival. “Tivemos um crescimento de 20% em relação à
primeira edição, realizada em

dezembro de 2017, e isso nos
mostra que certamente até o
final do ano outras edições virão”, prospectou o empresário.
Segundo Arns, a carne Angus foi destaque no evento,
ocupando duas das 12 estações
destinadas à carne. O termômetro foi a grande movimentação
nas estações de Vazio Best Beef
Angus, comandada pelo assador do Clube da Carne (PR),
Gerson Almeida, e de Brisket
Angus Zimmer, sob a tutela do
assador Rodrigo Bueno. Juntas,
as duas estações ofereceram
ao público cerca de 450 quilos
da deliciosa em macia carne
Angus, iniciativa realizada em
parceria com os frigoríficos
Silva e Zimmer. No total, cerca
de 2.600 porções de carne Angus foram servidas no festival,

que contou ainda com outras
atrações, numa harmonização
de cardápio que marcou aquele final de semana na Serra. Os
frigoríficos Silva e Zimmer são
parceiros do Programa Carne
Angus Certificada.
Os assadores Gerson e Rodrigo exaltaram a organização
do evento e o público. “Recebi
muitos elogios e diversas manifestações de que se tratava da
melhor carne já degustada”,
conta Gerson, que preparou e
ofereceu o corte de vazio. O
mesmo ocorreu na estação de
brisket comandada por Rodrigo, que chegou a 1.400 porções servidas. “O que vi e ouvi
foi só uma coisa: muitos elogios à organização e à qualidade da carne Angus”, definiu o
assador.

Churrascada em agosto
Apaixonados por churrasco
de alta qualidade e gastronomia movimentaram a 11º edição da Churrascada em 4 de
agosto, em São Paulo. Com público de 3 mil pessoas, o evento
contou com cinco estações de
preparo de Carne Angus Certificada promovidas em parceria
com os frigoríficos Silva, Cooperaliança, Estrela, Minerva e
Frigol. A Angus mais uma vez
mostrou seu diferencial, ao
servir 1,4 tonelada de carne
preparada pelos churrasqueiros Clarice Chwartzmann (assado de tira), Daniel Lee (short
rib), Jeferson Finger (costela),
Milke Johnson e Christina Fitzgerald (brisket defumado) e

Panhoca (pastrami).
“Esta edição do evento gastronômico de fogo vivo, a carvão ou lenha, reuniu um público bastante diferenciado, que
busca celebrar o churrasco”,
enfatizou o gerente do Programa Carne Angus Certificada,

Fábio Medeiros. Foi uma celebração da cultura brasileira do
churrasco. Medeiros também
ressaltou que a Churrascada
foi mais uma oportunidade de
valorização da Carne Angus.
O Programa Carne Angus
Certificada está presente na
Churrascada desde suas primeiras edições. De acordo com
Medeiros, o evento resgata o
clima ancestral de festivais de
música porém, agora, celebrando uma outra paixão do brasileiro, a carne. “A Churrascada
foi o evento pioneiro no Brasil
nesta categoria, e hoje se posiciona como um ados mais importantes do segmento”, lembrou o dirigente.

Carne na brasa em São Paulo
Eventos gastronômicos e
churrascadas que são realizadas
em todos os cantos do Brasil têm
sido responsáveis por disseminar
ainda mais a qualidade da carne
Angus em ambientes sociais reunindo públicos que transcendem
em muito os limites das fazendas

e dos frigoríficos. No final de junho a carne Angus voltou a fazer
sucesso em dois grandes festivais
de churrasco, onde a carne é sempre a atração principal. Em Ribeirão Preto, SP, “A Churrascada” levou 1.600 pessoas ao Bella
Città, espaço montado com 22
bancadas de alimentos, bebidas e
muito entretenimento.
A carne Angus ocupou três
bancadas no evento, sendo um
dedicado à produção de Shoulder do frigorífico Frigol e comandado pela assadora Ligia
Karazawa; Brisket defumado, do
Minerva, sob o comando do Coal

BBQ e costela Best Beef Angus,
do Frigorífico Silva, preparada
na técnica de curanto por Santi
Roig (curanto: comida típica Chilena, método milenar tradicional
de cozinhar alimentos no arquipélago de Chiloé, usando pedras
quentes enterradas em um buraco). No total, foram cerca de 800
quilos de carne Angus.
Em Araçatuba, o sucesso da
carne Angus se repetiu em mais
uma edição do “O Braseiro”.
Desta vez, a parceria foi com o
Frigo Estrela, de Lençóis Paulista, SP, com as linhas Angus Series e Angus Selections.
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Festival Malbec Angus, um sucesso

F

oi um grande sucesso a
iniciativa do Malbec
Restaurante, de Gramado, RS, com a realização do
Festival Angus Malbec, incluindo no seu cardápio, no
mês de junho, cortes selecionados de carne Angus certificada do dianteiro, normalmente associados com
a designação de carnes de
segunda, preparados de uma
forma que agradou os paladares de cerca de dois mil
clientes, que degustaram a

legítima Carne Angus goumet
durante a promoção. “Quando a carne é Angus, não existe
carne de segunda”, afirma o
proprietário do Malbec, Josiano Schmitt. “Nós estávamos preparados para atender
mil clientes, mas fechamos os
números em dois mil”, destaca ele, dando ideia do sucesso
da promoção. A afluência de
visitantes à Serra gaúcha no
mês de junho, inicio da temporada de inverno, lotou o
restaurante não apenas com
turistas do Estado, mas especialmente de outras regiões
do Brasil e também do exterior, como do Uruguai, Argentina e da América do Norte e
Europa.
“Todos, sem exceção, se
maravilharam com a degus-

tação dos cortes preparados pelo mestre açougueiro
Marcelo Bolinha. O assado
do corte “Costela Premium
Gourmet” foi o campeão
da preferência, na opinião
dos clientes, seguido de perto pelo “Shoulder Steak” e
pelo “Short Rib”. A aceitação foi tão grande que
Josiano, atendendo a solicitação dos clientes, decidiu
colocar permanentemente
no cardápio do restaurante
estes pratos.
Marketing
A inclusão desta culinária no menu se dará a partir da segunda quinzena de
agosto. “O apoio da Angus,
através do gerente do Programa Carne Angus Certi-

ficada Fábio Medeiros, e da
responsável pelo marketing,
Luiza Mendes, juntamente
com o Frigorifico Zimmer,
grande parceiro nosso, foi indispensável no grande sucesso e aceitação que tivemos
dos nossos clientes”, ressal-

ta Josiano, que já pensa na
próxima edição do Festival
Angus Malbec para o próximo ano, com a elaboração de
mais alguns novos e deliciosos pratos com carne Angus
para deleite dos apreciadores de um bom assado.
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esta edição do “Angus do Chef” temos um tradicional prato da gastronomia gaúcha, a costela gourmet,
preparada com corte de Carne Angus Certificada.
Este prato é um dos destaques do cardápio do Malbec Restaurante, em Gramado, RS, que segundo seu proprietário,
empresário Josiano Schmitt, reúne os melhores ingredientes de um bom restaurante:
gastronomia de qualidade, ambiente agradável e serviço primoroso. “Buscamos proporcionar experiências autênticas na arte
de preparar bons assados na grelha a lenha

ao estilo Portenho”, sintetiza Josiano.
Situado no coração da cidade turística
de Gramado, o Malbec é a combinação perfeita entre a rusticidade dos pampas e o glamour da serra gaúcha. As estrelas da casa
são as carnes de gado e cordeiro. O cardápio
contém uma seleção especial de cortes de
carne na Parrilla, preparadas de maneira a
valorizar o sabor e o ponto de cada uma.
É especializado em grelhados de cortes nobres de carnes bovinas, peixes e aves,
com um farto cardápio que oferece ainda
sugestões de massas, saladas, risotos, sopas, cremes e o tradicional fondue. Em Ju-

lho, o restaurante realizou o Festival Angus
Malbec, em parceria com o Programa Carne Angus e o Frigorífico Zimmer.
Chef Siedekun
À frente da cozinha do Malbec está
o chef Carlos Siedekun. Especialista em
carnes, já cozinhou com grandes nomes da
gastronomia como Marcos Livi, Marcelo
Shimura, Charlie Teschio, Patricia Rogerrone, entre outros.
Veja, a seguir, as dicas do chef para
o preparo e também os acompanhamentos.

COSTELA GOURMET
Ingredientes
- 1 costela do dianteiro Angus +- 1,300 kg
- Sal grosso
Modo de Preparo
Tempere a peça com sal grosso em todos os lados.
Enrole no papel alumínio ou no celofane dando três
voltas, dobrando as pontas.
Não aperte muito para que os ossos não rasguem
o papel.
Leve ao forno a 200 graus durante 1h30min.
Em seguida retire do forno e sirva.
FAROFA DE PINHÃO
Ingredientes
- 1 e 1/2 xícara (chá) de pinhão cozido e cortado
em lascas
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
- 250 g de bacon cortado em cubos pequenos
- 2 xícaras (chá) de farinha de mandioca branca
- 1 cenoura grande ralada
- 1/2 cebola ralada
- 1/2 pimentão vermelho, 1/2 pimentão amarelo
e 1/2 pimentão verde cortados em cubos pequenos
- Sal , salsinha e cebolinha a gosto

Modo de Preparo
Fritar na manteiga a cebola, o bacon , os pimentões, a
cenoura e o pinhão.
Acrescentar a farinha de mandioca e mexer até dourar.
Adicionar o sal, a salsinha, a cebolinha e servir.
MORANGA CABOTIÁ RECHEADA
Ingredientes
- 1 moranga cabotiá média
- 250g de queijo gruyere ralado
- 200g linguiça toscana
- 30 ml azeite de oliva EV
- Sal e pimenta do reino
Modo de Preparo
Lave a moranga e corte a tampa, retire as sementes.
Colocar o azeite de oliva EV no interior, o sal a gosto e
a pimenta do reino.
Depois colocar a linguiça toscana cortada em cubos pequenos e o queijo gruyere, fazendo camadas, finalizar
com alecrim.

Tampar a moranga e colocar no forno a 145 graus
durante 1h30min. Em seguida retirar e servir
VINAGRETE
Ingredientes
- 1 cebola roxa
- 2 pimentões vermelhos médios
- 2 pimentões amarelos médios
- 2 tomates verdes
- 2 colheres (sopa) vinagre de maçã
- 100 ml azeite de oliva EV
- 1 colher (sopa) salsa
- Sal a gosto
Modo de Preparo
Corte a cebola roxa, os pimentões e o tomate verde em
cubos bem pequenos.
Depois misture tudo, colocar o vinagre de maçã, o azeite
de oliva EV a salsa e sal a gosto.
Em seguida sirva.

