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Nivaldo 
Dzyekanski

À frente, o 
campeiro a pé, 

ditando o rumo. 
Na retaguarda, 
tocando o gado,  
a moto substitui 

o cavalo. E o 
gado Angus 

segue em 
frente, rumo ao 

sucesso!
Foto obtida na 

Brasil Florestal 
de Nivaldo 

Dzyekanski, em 
Itaiópolis, SC

Em meio à floresta, tropeiro sobre rodas

A raça Angus assumiu mais uma vez a diantei-
ra na pecuária brasileira. No mês de junho passa-
do, a equipe e a diretoria da Associação Brasileira 
de Angus estiveram em Belo Horizonte, MG, para 
dar início a um projeto inovador voltado à produ-
ção de baixo impacto ao meio ambiente e focada 
em responsabilidade social. É o novo Selo Angus 
Sustentabilidade, o primeiro do gênero auditado 
por uma certificadora externa e internacional. O 
trabalho da parceira alemã Tüv Rheinland será ir 
a campo e verificar se as propriedades que pro-
duzem com a raça Angus cumprem uma série 
de medidas essenciais para garantir o futuro do 
planeta e da própria pecuária. O trabalho come-
çou lá por Minas Gerais com a certificação da 
Fazenda Santa Mônica, do Grupo ARG, mas tem 
mais gente solicitando a certificação no País. Em 
breve, aguardem, teremos mais novidades sobre a 
expansão do Selo Sustentabilidade em diferentes 
rincões. E ser Angus é isso. É não parar no tempo. 

É olhar sempre para a frente com a convicção de 
que ainda há muito a fazer pela raça e pelo setor 
primário nacional.

Por isso a raça Angus não para de crescer, e é 
notável ver como novos criadores procuram todos 
os dias a associação em busca de informações e 
dicas para dar start a um novo criatório. Eu mes-
mo tenho visto isso na prática. Não foram poucas 
as viagens nesses primeiros seis meses de gestão. 
A diretoria da Angus esteve presente em inúmeras 
exposições de argola, em reuniões de criadores, 
palestras, lançamentos e eventos corporativos. 
Estivemos em Cascavel, PR, em Santa Maria, RS, 
Uruguaiana, RS, em Avaré, SP, Itapeva, SP, Ita-
tinga, SP e Gramado, RS, ouvindo os produtores e 
também os consumidores.

E o que temos escutado engrandece a alma e 
nos faz seguir: Angus sempre vale a pena. Porque 
é isso que dizem tanto os produtores que veem au-
mentar o giro das propriedades, quanto os consu-

midores que sabem onde buscar o melhor assado. 
Recentemente, participamos do lançamento do 
Festival Angus Malbec, na Serra Gaúcha, uma re-
verência à carne de qualidade e um presente aos 
consumidores que cultivam a boa mesa. Mais do 
que carne de excelência, foi servido aos participan-
tes um momento único de harmonização entre gas-
tronomia e afeto. Esse é o conceito que a Angus 
procura levar às famílias que buscam por nossos 
cortes na gôndola do supermercado. Nosso produto 
estampa em seu rótulo um selo que carrega muito 
mais do que a denominação de uma raça: ele traz 
consigo o trabalho árduo de uma equipe de gigan-
tes que corre o País orientando o criador a campo, 
certificando carcaças em mais de 40 plantas frigo-
ríficas de 12 estados e de centenas de criadores que 
ao optarem pela Angus decidiram elevar a pecuária 
nacional a um novo patamar.

Responsabilidade com a produção e a raça
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Com o projeto, a Angus 
busca reprodutores 
indicados para uso em 
cruzamento industrial

C
oordenado pelo Conse-
lho Deliberativo Técnico 
e equipes do Promebo e 

da Associação Brasileira de 
Angus, este projeto, pioneiro 
no Brasil, visa conhecer o de-
sempenho genético dos ventres 
e touros utilizados, consideran-
do a habilidade de combinação 
dos pais europeus (Angus), 
específica para o acasalamen-
to com vacas zebuínas no am-
biente tropical. E como forma 
de fomento às avaliações, a 
ANC/Promebo irá isentar a 
taxa de manutenção e as ava-
liações realizadas.

“Com este trabalho esta-
mos buscando indicar aos pro-
dutores reprodutores Angus 
nacionais eficientes para uso 
no cruzamento industrial”, 
simplifica o gerente de Fomen-
to da Angus, Mateus Pivato. 
Segundo ele, ainda vai levar al-
gum tempo para que se tenham 
os resultados dessas avalia-
ções, uma vez que é preciso 

Genética nacional para 
cruzamento industrial

Por Eduardo Fehn Teixeira

formar uma população de refe-
rência. Pivato observa que essa 
seleção se baseia no resultado 
do desempenho dos produtos 
do cruzamento industrial, e 
não em cima de raça pura. Sin-
tetizando, o técnico explica que 
“temos dados de desempenho 
de cruzamentos de Angus com 
Angus e de Nelore com Nelore, 
mas agora buscamos resulta-
dos de cruzamentos de Angus 
com Nelore, uma atividade que 
tomou conta de toda a pecuá-
ria nacional”.

“É importante para o mer-
cado, neste projeto pioneiro, 
conhecer o desempenho genéti-
co dos ventres e touros utiliza-
dos, considerando a habilidade 
de combinação dos pais euro-
peus, específica para o acasa-
lamento com vacas zebuínas 
no ambiente tropical. Nossa 
expectativa é grande quanto 
ao andamento deste projeto, 
tendo em vista o aumento sig-
nificativo de animais oriundos 

de cruzamentos de zebuínos 
com europeus, onde observa-
se grande interesse pelo uso de 
sêmen da raça Aberdeen An-
gus, com a qual foi realizado o 
primeiro treinamento para as 
avaliações”, reforça a zootec-
nista Silvia de Freitas, Supe-
rintendente da ANC/Pomebo.

Pontapé inicial
Conforme o Inspetor Técni-

co da Angus Antônio Francis-
co Chaves Neto (Toninho), há 
mais ou menos oito anos ele 
solicitava essa avaliação, por 
constatar junto aos criadores 
por ele atendidos a necessida-
de de touros Angus indicados 
para o cruzamento industrial. 

“Felizmente foi dado o ponta-
pé inicial”, comemora Toninho, 
observando que esse primeiro 
treinamento de avaliação foi 
realizado na Fazenda Joia, no 
município de Ibaiti, PR, pro-
priedade do criador Sandro 
Menossi, que gentilmente ce-
deu o local e os animais para 
que os técnicos da Angus e do 
Promebo realizassem a pri-
meira pro-coleta de dados.

“Seremos o primeiro pro-
grama a ter resultados de tou-
ros Angus em cima de vacas 

zebus, podendo com certeza 
indicar, em breve, os melho-
res touros para os produtores 
que realizam o cruzamento 
industrial”, afirma o técnico, 
satisfeito com o início desse 
trabalho. O produtor quer a 
informação do desempenho do 
produto de cruzamento para 
então usar o touro pai Angus 
que o produziu em cruzamen-
tos com vacas zebus. “Os ani-
mais de melhor desempenho 
serão filhos do touro Angus 

Já fazem alguns anos que cruzar Angus 
com vacadas nelore ou zebu viralizou 
na pecuária brasileira. Mas a escolha 
do sêmen Angus para esta finalidade 
ainda não tem indicações certeiras, 
baseadas em dados comprovados de 
avaliação e performance dos produtos 
deste cruzamento. Pois em busca dessas 
respostas, durante os dias 13 e 14 de 
maio foi realizado em londrina, Pr, o 
primeiro treinamento para avaliação de 
animais 1/2 sangue.

Primeiro  
treinamento  

foi realizado na 
Fazenda Joia,  

do criador 
Sandro Menossi,  

em Ibaiti, PR

Fotos: Divulgação
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de melhor resultado no cru-
zamento”, diz Toninho, obser-
vando que de forma alguma o 
produto meio sangue será usa-
do para reprodução. A fêmea 
meio sangue até poderá ser 
usada, mas o macho é termi-
nal, produto para abate.

Terminação a campo
ou confinamento
Rednilson Góis, também 

Inspetor Técnico da Angus 
que a exemplo de Toninho atua 
orientando produtores no Bra-
sil Central, chama a atenção 
para um outro detalhe des-
sa avaliação do meio sangue. 
Segundo ele, a indicação dos 
melhores touros Angus para 
a produção de novilhos meio 
sangue é uma enorme neces-
sidade, mas é diferente indicar 
um touro para produzir novi-
lhos que serão terminados em 
confinamento ou para semi-in-
tensivo, que é a terminação do 
meio sangue praticada a pasto.

“Agora, com a implemen-
tação desse trabalho de avalia-
ções, em algum tempo vamos 
poder indicar aos produtores 
os melhores touros puros An-
gus para, no cruzamento com 
vacas zebu, termos os melhores 
animais meio sangue. E vamos 
poder dar essa orientação de 
forma assertiva, com base em 
dados, e não empírica”, come-
mora o técnico. “Temos que 
conseguir identificar os touros 
Angus PO mais resistentes e 

adaptados ao clima tropical, 
para que eles transfiram essa 
genética à produção dos meio 
sangue”, resume Rednilson.

Faltam dados
“Estamos perdendo para 

os touros americanos, que 
apresentam ao mercado uma 
argumentação baseada em 
avaliações de desempenho com 
dados muito fortes e convin-
centes, ao passo que os touros 
nacionais recém estão sendo 
estudados e contratados pelas 
centrais de sêmen”, sai dizen-
do o diretor da Angus e pro-
prietário da VPJ Pecuária, em 
Jaguariúna, SP, Valdomiro Po-
liselli Júnior. Ele vê com muito 
bons olhos o início desse traba-
lho de avaliação dos meio san-
gue, em busca do touro Angus 
ideal para ser indicado para 
uso no cruzamento com vacas 
Nelore.

“Nossos touros precisam 
contar as suas histórias atra-
vés de índices comprovados 
de performance, de desempe-
nho econômico com o melhor 
detalhamento possível, como 
muito bem fazem os america-
mos para vender o sêmen de 
seus touros”, argumenta Po-
liselli Júnior. E ele alerta que 
o trabalho que já está sendo 
realizado pela Angus na área 
de avaliações genômicas igual-
mente é de suma importância 
para podermos competir com 
os sêmens de touros importa-
dos.

Diferenciais
O veterinário e pesquisa-

dor Fernando Flores Cardoso 
chama a atenção para aspec-
tos bem pontuais que precisam 
ser considerados para, a par-
tir das avaliações desses meio 
sangues, se chegar à indicação 

do touro Angus ideal para o 
cruzamento. Chefe adjunto de 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação da Embrapa Pecuá-
ria Sul, Cardoso observa que 
os grandes diferenciais do tou-
ro Angus nacional são a adap-
tação à criação nos trópicos 
(clima mais quente) e a resis-
tência ao carrapato, juntamen-
te com a característica de pelo 
curto. Membro dos conselhos 
técnicos da Angus e do Ultra-
black, Cardoso diz que nesses 
itens os touros nacionais ava-
liados apresentam grande van-

tagem sobre os touros ameri-
canos, cujas avaliações não 
consideram essas característi-
cas, que são importantíssimas 
para a pecuária brasileira.

Valorização
dos touros nacionais
“A avaliação dos animais 

meio sangue em busca do tou-
ro Angus nacional ideal para 
uso em cruzamento industrial 
é um projeto que tem tudo pra 
dar certo, e para isso contamos 
com a adesão dos criadores”, 
alerta o diretor e inspetor téc-

nico da Angus, Flávio Monte-
negro Alves (leia-se Cabanha 
Santo Antão, no Alegrete, RS). 
Segundo ele, que também é 
diretor técnico da Associação 
Nacional de Criadores (ANC 
– Herd Book Collares, espe-
cialmente os proprietários dos 
touros que estão sendo usados 
nesses cruzamentos devem 
ter interesse na intensificação 
dessas avaliações, uma vez 
que esse trabalho acabará por 
valorizar esses touros Angus 
para o mercado, como excelen-
tes pais de produtos meio san-
gue. E os produtores de ternei-
ros (bezerros) também estão 
de olho nesse projeto.

“Temos a maior pressa do 
mundo em reunir as condições 
necessárias para podemos co-
meçar a indicar touros Angus 
para esses cruzamentos, mas 
isso está condicionado à for-
mação de um volume de ava-
liações, para que possamos 
alcançar uma acurácia, uma 
confiabilidade nessa seleção 
de touros. Agora, após essa 
primeira avaliação, que reali-
zamos no Paraná, temos que 
focar no fomento dessa ideia, 
para que rapidamente possa-
mos avaliar até uns dois mil 
animais meio sangue, o que já 
é um começo da formação de 
uma base para garantir maior 
precisão nas indicações dos 
touros”, afirma Alves.

São buscados touros Angus 
com maior adaptação aos 
trópicos e resistência ao 
carrapato, além do pelo curto

Sílvia Freitas: projeto pioneiro, para conhecer o desempenho de ventres e touros

Fotos: Divulgação
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A 
raça ganhou representati-
vidade entre os pecuaris-
tas australianos, tradicio-

nal região na criação de Angus 
no mundo, assim como entre os 
americanos, que detém hoje os 
melhores rebanhos Angus do 
mundo. Seguindo característi-
cas que já são tradicionais do 
gado Angus, o Ultrablack se 
destaca por ser um bovino dócil 
e rústico, 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. Neste 
sentido, a Associação Brasileira 

Ultrablack: 
eficiência máxima

Por Nicolau Balaszow

A raça ultrablack surge no Brasil para permitir 
a continuidade do cruzamento industrial e 
para a maior eficiência reprodutiva das fêmeas 
F1 Angus. ela deverá ser aproveitada através 
do uso de sêmen ou de touro na cobertura 
das fêmeas F1 Angus/nelore, que hoje está 
sendo largamente aplicada especialmente 
na região central do País. isso se deve à 
precocidade sexual e habilidade materna 
dessas fêmeas, que representam um excelente 
potencial produtivo ao Programa carne Angus 
certificada, pois ainda são utilizados para 
cobertura dessas fêmeas touros ou sêmen de 
outras raças, quebrando a cadeia do Programa. 
A expectativa é de num futuro bem próximo, 
com o uso da ultrablack, se consigam mais 
e melhores resultados econômicos para os 
produtores e para a qualidade da carne. o 
exemplo da Austrália mostra que a raça é 
bastante requisitada por sua qualidade de 
carne, confirmada por um significativo índice 
de marmoreio na carcaça.

de Angus buscou o que havia de 
mais moderno no mundo para 
cruzamento. É uma iniciativa 
que vem facilitar e qualificar 
ainda mais o cruzamento in-
dustrial no Brasil, permitindo a 
maximização do uso de genéti-
ca Angus para produção de car-
ne de imbatível qualidade.

Ultrablack:
pura realidade
O mercado exigente explica, 

em parte, o desenvolvimento da 
raça Ultrablack, resultado da 
incessante busca por um animal 
perfeito para as condições de 

um clima quente. A demanda 
cresce e a oferta, ainda peque-
na, exige providências urgentes. 

Opinião 
na prática
Don Nicol, geneticista es-

cocês e que há muitos anos 
trabalha na Austrália, revelou 
que os australianos andam in-
vestindo forte na seleção gené-
tica para produção de carne de 
qualidade em zonas tropicais. 
Com larga experiência na área 
de pesquisa genética, Nicol foi 
quem encabeçou a primeira co-
ordenadoria do programa de 

Avaliação Genética da Austrá-
lia - Breedplan. Nos resultados 
de experimentos, ele conta que 
o efeito do touro Angus no cru-
zamento 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 me-
lhor em regime de confinamen-
to. Ele revela também um outro 
dado importante: 42% dos re-
gistros de taurinos na Austrália 
são Angus.

Em seguida, o geneticis-
ta informou que, em pesquisas 

independentes, ficou demons-
trado que os cruzamentos de 
Angus com zebuínos são muito 
indicados para regiões quentes.

 
São Xavier
Com um bom plantel de 

animais Ultrablack, Caio Ce-
zar Fernandez Vianna, atual 
vice-presidente da Angus, junto 
com o filho, o agrônomo Camilo 
Vianna, da Cabanha São Xavier, 
de Tupanciretã, RS, um dos pio-
neiros na nova raça, quer ofere-
cer aos seus clientes, dentro de 
seu portfólio, mais uma alterna-

Fotos: Acervo Rednilson Góis / Divulgação Angus

Exemplares Ultrablack da Fazenda São José, de Paulo Vianna, Poritendaba, SP
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tiva para a produção de carne 
de qualidade. “A nossa expecta-
tiva é que os produtores do cen-
tro do País valorizem, cada vez 
mais, a raça Ultrablack, que se 
adapta muito bem às condições 
climáticas daquela região” des-
taca Caio Vianna, dando ênfase, 
ainda, aos excelentes resultados 
do cruzamento entre as raças 
Angus e Nelore. Ele conclui di-
zendo que este é um animal que 
se pode dizer, bom de campo e 
bom de gancho.

Já Camilo Vianna disse 
também estar bastante satisfei-
to com os primeiros resultados 
obtidos com a criação do Ultra-
black, que de início era uma in-
cógnita em termos de eficiência 
e produtividade. “Estamos uti-
lizando 100% da genética na-
cional para a produção desses 
animais e, neste ano, queremos 
passar para as avaliações de 
carcaças. O que pudemos ob-
servar até então é que é um ani-
mal com frame intermediário, 
baixa pelagem adaptada, um-
bigo corrigido e mais pesados 
que os produzidos pelos nossos 
vizinhos uruguaios e argenti-
nos”, comenta. Ele é enfático 
ao afirmar que tem utilizado os 
melhores animais, sempre com 
genética nacional.

 
Terras de 
São José
Da mesma forma, Paulo 

Sérgio Correa Vianna, da Terras 

de São José, em Potirendaba, 
SP, está seguro com o investi-
mento nesta raça. “Gosto de 
realizar e inovar. E encontrei na 
raça Angus espaço para conju-
gar esse binômio”, destaca ele, 
que foi um dos pioneiros a in-
vestir em Ultrablack no Brasil.

Muitos criadores estão 
apostando nesta nova raça, 
com vários outros nascimentos 
já ocorridos no território na-
cional desde 2017. “Continuo 
entusiasmado e os primeiros 
nascimentos desta raça, com 
animais limpos, de pelo curto e 
com fenótipo do Angus, me ani-
maram muito”, declara Vianna. 
Ele também contou que está 
investindo numa central de 
FIV, ampliando os negócios e 
favorecendo outros pecuaristas 
neste processo. As pesquisas e 
desenvolvimento do Ultrablack 
na Terras de São José continu-
am bastante ativos. “Até o final 
deste ano estimamos ter 75 ani-
mais para a comercialização e 
queremos produzir touros para 
a monta a campo, sem esquecer 
do importante papel do Progra-
ma de Melhoramento de Bovi-
nos de Carne (Promebo). Por 
fim, Paulo Vianna faz questão 
de enfatizar o importante apoio 
técnico recebido da Angus para 
a concretização do seu projeto. 

“Sou atendido pelo inspetor 
técnico da Angus Rednilson 
Gois, que já é um bom amigo e 
excelente profissional”, conclui.

  
Agropecuária 
Rio Grande
Rodrigo Garcia Mansur, 

proprietário da Agropecuária 
Rio Grande, fazenda localizada 
no município de Delfinópolis, 
MG, também iniciou a cria-
ção em 2017 e desde lá vem 
investindo em 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 importan-
te e decisivo suporte técnico do 
veterinário e técnico da Angus 
Rednilson Gois. Para ele, o Ul-
trablack chegou ao Brasil como 
uma ferramenta para maximi-
zar o sangue Angus, devido a 
sua composição, aliando quali-
dade de carne e rusticidade.

“Iniciamos o plantel de Ul-
trablack da Rio Grande de uma 
maneira modesta em 2017, a 
fim de obtermos nossos primei-
ros frutos em 2018, e avaliar-
mos as condições de adaptabi-
lidade e qualidade deste animal, 
já que trabalhamos focados 
em seleção, genética e bem-
estar animal”, diz a veteriná-
ria Fernanda Cocenas, respon-
sável técnica e gestora da Rio 
Grande. Diante dos resultados 
que vem sendo obtidos, nosso 
objetivo é aumentar o plantel 
de Ultrablack e termos, a cur-
to prazo, animais de excelen-
te qualidade para oferecer ao 
mercado”, prospecta Fernanda.

Bem informado, Mansur diz 
que no Brasil, principalmente 
na região Central, tem-se um 
grande rebanho de animais re-

sultado de cruzamento entre a 
fêmea Nelore e macho Angus. 
As fêmeas F1, resultado deste 
cruzamento, precoces e com 
muito boa habilidade materna, 
ao serem cruzadas ou insemi-
nadas com o touro Ultrablack, 
elevam ainda mais o grau de 
sangue Angus no produto, pro-
duzindo uma carne de grande 
qualidade. “E é um reprodu-
tor que se adapta muito bem 
às condições do Centro-Oeste 
brasileiro, principalmente”, ar-
gumenta Fernanda, e diz que o 
objetivo é produzir animais Ul-
trablack para elevar a produção 
pecuária de carne de qualidade 
no Brasil.

Estância 
do Chalé
A Estância do Chalé, de Ca-

choeira do Sul, RS, é um condo-
mínio rural formado por 4 pro-
prietários, todos pessoas física 
e famílias. Em 2017, Jorge de 
Lara se aposentou, e hoje a pro-
priedade segue sob os cuidados 
de Ricardo e Camila de Lara. A 
área da pecuária é administra-
da pelo gerente, Manoel Lori de 
Moraes, que já trabalha na pro-
priedade há mais de 30 anos.

“Formalmente, iniciamos 

com a raça Ultrablack em 
2017, quando foram realiza-
das as primeiras inseminações 
de vacas Angus com sêmen de 
touros Brangus e vice-versa. No 
ano de 2018, já nasceram 2 ter-
neiros Ultrablack – uma fêmea 
e um macho, ambos de pelagem 
preta. Ao todo, foram insemi-
nadas 50 vacas entre Angus e 
Brangus, então estamos aguar-
dando os próximos nascimen-
tos”, descreve Ricardo de Lara. 
Informalmente, conta, antes da 
criação da raça Ultrablack, já 
era realizado esse cruzamento 
para uso de gado geral na pro-
priedade.

Inicialmente, os proprietá-
rios buscaram informações so-
bre a raça através de leituras, 
reportagens e orientações da 
Associação Brasileira de An-
gus, entre outras referências. 
“Conversamos bastante com os 
nossos técnicos da Angus e da 
Brangus para saber a opinião 
deles sobre o assunto e enten-
der melhor qual o espaço que a 
raça Ultrablack poderá ocupar 
dentro da nossa propriedade e 
cabanha”, explicou. Ricardo 
disse, ainda, tratar-se de crias 
muito jovens, mas por sua expe-
riência, verifica que são animais 
com muita qualidade.

Como investidor, Ricardo 
disse que foram vários os moti-
vos pelos quais decidiram apos-
tar no Ultrablack. “Primeiro 
por ser um caminho muito na-
tural para a nossa propriedade, 
que já trabalha com Angus e 

Os primeiros nascimentos de 
Ultrablack, com animais limpos, de 
pelo curto e fenótipo do Angus, 
animaram muito os criadores

Camilo Vianna

Paulo Vianna, com sua primeira cria Ultrablack, em 2018

Fotos: Divulgação / Angus

Fernanda Cocenas Rednilson Morelli Góis
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Brangus. Segundo, para buscar 
um animal mais rústico, com 
esse choque de heterose advin-
da 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 tou-
ros e vacas do plantel, trazendo 
assim uma diversificação para 
propriedade”, explicou.

Agregar 
valor
Na palavra do gerente de 

Fomento da Angus, veteriná-
rio Mateus Pivato, o Ultra-
black ganha um novo aliado 
em seu desenvolvimento no 
Brasil. “Iniciaram-se as im-
portações de sêmen da raça 
provenientes dos Estados 
Unidos, e esta ação favorece 
a afirmação do Ultrablack 
no Brasil”, destaca ele, e ao 
mesmo tempo explica que a 
inseminação para estes ani-
mais só pode e deve ser fei-
ta com sêmen Ultrablack, o 
que garante a sua fixação e, 
consequente, aproveitamento 
para mercados exigentes.

Já para Felipe Cassol, vi-
ce-presidente de Fomento da 
Angus, a raça é a mais nova 
ferramenta da pecuária bra-
sileira. “No Rio Grande do 
Sul, há tempos, o Ultrablack 
já era produzido em rebanhos 
comerciais com alta genética 
Angus, gerando assim um au-
mento de desempenho e rusti-
cidade. Este animal veio para 
suprir a cobertura de vacadas 
F1 Angus/Zebu, sem precisar 
aquela “ginástica” de voltar 
com Angus ou Brangus”, in-
forma.

Ele acredita que a genética 
Angus nos seus sintéticos pro-
move a melhoria da qualidade 
da carne brasileira e, com esta 
nova raça, o portfólio da As-
sociação Brasileira de Angus 
cresce no gigantesco mercado 
nacional da pecuária. Também 
entendemos que o Ultrablack 
é uma excelente ferramenta 
para aplicar sobre rebanhos ½ 
sangue, facilitando a padroni-
zação da produção”, destaca. 
Ele disse ainda que os primei-
ros animais desta raça impres-
sionam pelo desempenho como 
bezerros e que não tem dúvi-
das do seu sucesso no Brasil, 
a exemplo da Austrália e Esta-
dos Unidos.

Circuito Touro Angus em São Paulo

Condução 
e orientação
Para o veterinário Heitor 

Lutti Pinheiro Machado, presi-
dente do Conselho Deliberativo 
Técnico da raça Ultrablack , a 
entidade está se dedicando à 
formação de um corpo técnico 
visando a correta condução e a 
orientação desta nova raça jun-
to aos criadores. “Temos que 
atuar orientando na seleção de 
animais e no treinamento espe-
cífico para as características 
da raça, a partir das atividades 
dos próprios inspetores técni-
cos da Angus”. 

Ele acredita ser uma raça 
que tem grande potencial de 
crescimento no Brasil, que vai 

contribuir nos cruzamentos 
com mais rusticidade e adap-
tabilidade nas condições mais 
difíceis de clima e temperatura. 

“Para a Expointer deste 
ano, estamos programando 
uma exposição e o primeiro 
julgamento de classificação 
de Ultrablack rústico, que 
será muito mais uma exibi-
ção e apresentação das qua-
lidades e usos da raça. E na 
medida que o Ultrablack for 
conquistando mais criadores 
e elevando o volume de ani-
mais, vamos ingressar com 
prova de eficiência alimentar, 
seguindo os mesmos cami-
nhos do Angus”, prospecta 
Heitorzinho.

Fotos: Divulgação / Angus

Heitor Lutti Pinheiro Machado Mateus Pivato

As estratégias para poten-
cializar o uso do cruzamento 
industrial na pecuária paulista e 
tirar do casamento entre a raça 
Angus e os zebuínos a maior 
rentabilidade foram abordadas 
durante palestras do Circuito 
Touro Angus Registrado, reali-
zada dia 13 de junho em Itatin-
ga, pela primeira vez no interior 
de São Paulo. O encontro, na Se-
leon Biotecnologia, reuniu pes-
quisadores, lideranças e curiosos 
em saber mais sobre as vanta-
gens do uso da raça. Segundo o 
gerente de fomento da Angus, 
Mateus Pivato, é essencial o 
criador ter em mente que não 
existe um touro que funcione em 
todos os sistemas de produção e 
propriedades. “Nem sempre oti-
mizar recursos é produzir mais. 
Às vezes é preciso achar o ponto 
de equilíbrio”, explicou o técni-
co. Ainda esse ano, o circuito de-
verá ser realizado em Minas Ge-

rais e novamente em São Paulo.
Atenção à seleção de fêmeas. 

Pivato recomendou que os cria-
dores observem o peso e tamanho 
das vacas, sua eficiência produ-
tiva, fertilidade e a relação entre 
o peso de desmama dos bezerros 
e o peso final da mãe. “A vaca 
ideal é a máquina de trabalho do 
rebanho.” Pivato mostrou os ga-
nhos que do uso de touros Angus 
registrados, como padronização 
de produção, garantia de melho-
ramento constante do rebanho e 
valorização dos bezerros. É im-
portante, disse ele, olhar para seu 
negócio e estudar com cautela 
os objetivos e, então, escolher o 
reprodutor com base em dados 
técnicos. Essas informações estão 
disponíveis graças ao trabalho re-
alizado pelo Promebo. No evento, 
o presidente da ANC, Ignacio Tel-
lechea, salientou a importância 
do trabalho realizado no centro 
da Seleon, que avalia touros de 

excelência oriundos de diferen-
tes criatórios brasileiros.

A estrutura do trabalho e 
auditoria de registros no Brasil 
foram detalhadas pela superinten-
dente da ANC, Sílvia de Freitas. 
Ela lembrou que a parceria entre 
a ANC e a Angus possibilitou o 
início, no mês de maio, do proje-
to de mensuração dos escores de 
animais meio-sangue (veja maté-
ria nessa edição). Silvia garantiu 
que aprender a lidar com os dados 
só traz ganhos à produção. “Sele-
ção com o registro já é eficiente, 
mas selecionar por características 
fenotípicas e genotípicas é muito 
melhor”, aconselhou, lembran-
do que há grande quantidade de 
dados disponível no Sumário de 
Touros do Promebo.

O plano de melhoramento 
genético desenvolvido pela An-
gus está alicerçado em elevar a 
rentabilidade e produtividade da 
pecuária com foco não apenas 

nas atividades dentro da portei-
ra, mas nos ganhos com a carne. 
Para o coordenador regional do 
Programa Carne Angus, Maychel 
Borges, é essencial que a seleção 
dos rebanhos esteja alinhada com 
os objetivos do mercado na busca 
por uma carne de maior qualida-
de, com características de maciez, 
sabor e suculência. “Temos que 
ter em mente que é o consumidor 
que dita as regras. Se ele pede 
carne Angus, isso faz a máquina 
girar”. Segundo Borges, é essen-
cial que o processo de seleção leve 
em conta a precocidade de depo-
sição de gordura e acabamento. 
“Temos sempre que correr contra 
o tempo para acabar as carcaças 
devidamente e ainda abater o ani-
mal jovem. O importante é botar 
a genética a produzir para você”, 
alertou. Atuando em 12 estados 
brasileiros e certificando 430 mil 
cabeças ao ano, o Programa Car-
ne Angus é o único em atividade 

no Brasil que passa por audito-
ria externa.

Anfitrião do encontro, o 
empresário e diretor da Seleon, 
Bruno Grubisich, conduziu os 
visitantes para conferir a campo 
os resultados obtidos na última 
prova de Eficiência Alimentar, 
realizada pela Verdana, empre-
sa do grupo. E reforçou que a 
parceria com a Angus nesse 
trabalho é essencial para o de-
senvolvimento da pecuária na-
cional. Sobre os avanços da Se-
leon, o diretor executivo Breno 
Barros falou sobre o novo apli-
cativo que busca facilitar a ven-
da de sêmen dos reprodutores 
que estão em trabalho na em-
presa. Ainda citou como novi-
dade o sistema Dry Shipper, que 
garante envio de genética pelos 
Correios com segurança em em-
balagem especial. “Estamos de 
porta abertas para quem quiser 
trazer animais.”
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T
eve início em 10 de ju-
nho o Teste de Eficiência 
Alimentar Angus 2019, 

em realização na Estação 
Experimental Agronômica da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Ufrgs), em 
Eldorado do Sul, RS. Trata-se 
de uma parceria entre a Uni-
versidade e a Associação Bra-
sileira de Angus, iniciada em 
2018, quando foi realizada 
a primeira prova. Neste ano 
são 21 tourinhos inscritos por 
14 propriedades, nesta prova 
que vai analisar animais com 
avaliação positiva e superior 
ao sobreano no Programa de 
Melhoramento de Bovinos de 
Carne (Promebo).

Com duração de 98 dias, a 
prova que vai avaliar o Consu-
mo Alimentar Residual (CAR) 
será dividida em duas etapas. 

Teste de eficiência alimentar

Na primeira, os exemplares 
devem passar pela adaptação 
alimentar e estrutural do local, 
com duração de até 28 dias. Já 
a segunda vai avaliar o Consu-
mo Alimentar Residual (CAR), 
bem como o consumo e ganho 
de peso residual. Segundo o 
gerente de Fomento da Angus, 
Mateus Pivato, com a prova 
será possível mensurar qual 
animal é mais eficiente no seu 

consumo alimentar. “Nosso ob-
jetivo é identificar os animais 
com níveis altos em eficiência 
para que os criadores possam 
reproduzir a melhor linhagem 
e para que o banco de avalia-
ção genômica possa ser ali-
mentado”, diz o técnico.

Participantes do RS e SC
Participam do teste exem-

plares da Estância Três Ma-

rias, de Santa Vitória do Pal-
mar, Cabanha Santa Nélia, de 
Jaguarão, Cabanha Recalada, 
de Capão do Leão, Cabanha 
Santo Antão, de Alegrete, Ca-
banha Rincón Del Sarandy, de 
Uruguaiana, Cabanha São Xa-
vier, de Tupanciretã, Cabanha 
Seival Del Touro, de Cachoeira 
do Sul e Tólio’s Farm, de For-
migueiro, todas propriedades 
do Rio Grande do Sul. Além 
dessas, também estão presen-
tes a Fazenda Brasil Florestal, 
de Itaiópolis, SC, Fazenda da 
Barragem, de Dom Pedrito, 
RS, Estância Chalé, de Ca-
choeira do Sul, RS, Angus 
D’Santo Antonio, de São Fran-
cisco de Paula, RS, GAP Gené-
tica e Cia Azul Agropecuária, 
de Uruguaiana, RS.

Superação
Conforme o coordenador 

da prova, o professor pós-
doutor do departamento de 
Zootecnia da UFRGS Jaime 
Urdapilleta Tarouco, a expec-

tativa é que 2019 possa supe-
rar os números de eficiência 
nos dados dos animais. “Os 
produtores vêm percebendo 
o quão importante é investir 
nesses dados. Precisamos au-
mentar o número de informa-
ções para que seja mais fácil 
e rápida a avaliação genômica 
dos exemplares”, explica. Se-
gundo ele, esses dados auxi-
liam toda a cadeia, do criador 
ao mercado.

Para o presidente da An-
gus e titular da Fazenda Bra-
sil Florestal, de Itaiópolis, 
SC, Nivaldo Dzyekanski, que 
participa do teste com dois 
touros, essa avaliação é de 
extrema importância para 
a evolução da raça. “O teste 
traz o benefício da identifi-
cação de indivíduos mais efi-
cientes para a conversão ali-
mentar. Dessa forma, a raça 
vai identificando animais que 
aproveitam melhor os alimen-
tos e ganham mais peso”, afir-
ma o dirigente.

A Alta Genetics e a Progen 
Inseminação Artificial re-

ceberam no final de abril um 
grupo de técnicos e produto-
res de várias regiões do Brasil 
que participaram do evento 
Alta Beef Showcase RS. Na 
ocasião foi apresentado aos 
participantes um pouco do 
que é feito em seleção gené-
tica, sistemas de produção e 
programas de carne de quali-
dade no Rio Grande do Sul.

Durante a programação, 
conforme o diretor da Progen, 
veterinário Fábio Barreto, uma 
das atividades que chamou a 
atenção dos participantes foi 
a apresentação dos touros em 
coleta na Progen, em Dom Pe-
drito, RS. “Os participantes 
gostaram de conhecer a gené-
tica utilizada e difundida por 
todo o Brasil e América do Sul, 
sempre com foco em melhora-
mento genético.

Alta Beef Showcase

Na Cia Azul
Dentro da programação 

do Alta Beef Showcase RS, 
o grupo visitou algumas pro-
priedades da região, onde na 
raça Angus o destaque ficou 
com a Cia Azul, de Uruguaia-
na, RS. Recebidos pelo casal 
de proprietários Susana Ma-
cedo Salvador e Reynaldo Ti-
toff Salvador, os integrantes 
do evento puderam conhecer 
as instalações, o tipo de ma-

nejo utilizado na produção 
e os plantéis da consagrada 
cabanha gaúcha, herdeira de 
mais de 100 anos de seleção 
da raça.

“Chamou a atenção dos 
visitantes a apresentação dos 
touros “iluminados”, que inte-
gram os reprodutores a serem 
comercializados em 2019 e que 
são ponta de avaliação genética 
dentro do Promebo”, destacou 
Reynaldo Salvador. 

Começou em 17 de junho mais uma edição da Prova para 
Touros Angus do Centro de Performance CRV Lagoa, em 
Sertãozinho, SP. Competem animais nascidos de 1º de agos-
to a 31 de outubro de 2018. Ao final da prova será realizado 
um leilão, ainda sem data definida, e a contratação pela CRV 
Lagoa de touros destacados.

A prova do CP CRV Lagoa, que gera oportunidade de 
negócio para criadores e agrega valor à comercialização, no-
vamente contará com a participação de centenas de machos 
e fêmeas das raças taurinas e zebuínas, com destaque para 
a raça Angus.

As avaliações
Serão avaliadas características como peso, ganho médio 

diário, perímetro escrotal, qualidade de carcaça (avaliação 
por ultrassonografia) – AOL (Área de Olho de Lombo), EGS 
(Espessura de Gordura Subcutânea) e MARM (Marmoreio), 
avaliação por escores visuais (conformação, precocidade, 
musculosidade, umbigo e temperamento) e morfologia.

Também é disponibilizada a mensuração da eficiência ali-
mentar dos animais por meio do GrowSafe System, forne-
cendo informações complementares aos índices de seleção. O 
sistema oferece uma medida precisa sobre o custo de cresci-
mento. A adesão aos testes realizados pelo sistema é volun-
tária. A avaliação genética está a cargo da Gensys e a equipe 
técnica é da própria CRV Lagoa. 

As avaliações
no CP CRV Lagoa

Fotos: Divulgação / Angus
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CRA: touros sob medida

Sucesso na sua primeira 
edição, em 2018, o CRA deve 
revelar vencedores antes do 
seu segundo leilão virtual

F
oi encerrada em maio a 
2ª edição da prova para 
touros Angus do Centro 

de Referência Angus (CRA), 
um teste de desempenho que 
busca identificar e fomen-
tar o uso da melhor genética 
de touros nacionais da raça 
Aberdeen Angus. “O princi-
pal objetivo de nosso projeto 
é oferecer ao mercado touros 
“sob medida”, com genética 
Angus apropriada ao perfil 
de produção de cada pecua-
rista”, explica o veterinário 
Breno Barros, consultor e 
responsável técnico pelo CRA. 
Segundo ele, no dia de campo 
“Café com Angus”, progra-
mado para a manhã do dia 23 
de julho, deverão ser conheci-
dos os vencedores e no mesmo 
dia, porém às 20 horas acon-
tece o 2º Leilão Virtual Angus 
Provado (veja anúncio nesta 
edição).

Com o fim da prova, todos 
os dados de cada um dos 87 
touros participantes – oriun-
dos de grandes criatórios bra-
sileiros – foram entregues ao 
renomado geneticista José 
Bento Sterman Ferraz, da 
FZEA-USP, responsável pelo 
trabalho de cruzamento e ava-
liações dos números gerados 
dentro do CRA, que avaliou 
mais de 25 características di-
ferentes durante os quase 100 
dias de prova, desde o CAR 
(Consumo Alimentar Resi-
dual), passando pelas carac-
terísticas produtivas como a 
ultrassonografia de carcaças, 
até as características raciais 
e de pedigree, entre outras 

técnicas.
Para determinar os vence-

dores, Barros explica que ha-
verá um ganhador para cada 
um dos índices avaliados, a sa-
ber; qualidade de carne, qua-
lidade de carcaça, rusticidade 
e desmame. “Desde o 1º CRA, 
realizado no ano passado, nos-
sa intenção foi de selecionar 
alguns importantes índices 
baseados nos dados da prova 
e, assim, facilitar o entendi-
mento por parte do criador e 
ajudá-lo a encontrar o melhor 
animal para o seu rebanho, 
com a máxima segurança pos-
sível”, diz o veterinário. E por 
isso esses vencedores, confor-
me Barros, só serão conheci-
dos na véspera do leilão da 
tourada. 

Dessa maneira, ao sele-
cionar os dados individuais 
de cada touro do 2º CRA, o 
professor José Bento utilizou 
como referência os índices: de 
Confinador, para o criador que 
faz o ciclo completo e pre-
tende abater os animais com 
precocidade, peso e rendimen-
to de carcaça;  Índice para o 
Produtor de Bezerro, para os 
criadores que não fazem o 
ciclo completo e querem ofe-
recer um bezerro acima da 
média no momento da venda 
após o leilão;  Índice para 
Qualidade de Carcaça, para 
os que trabalham produzin-
do animais com diferenciais 
de carcaça que se traduz em 
bonificação pela qualidade e 
consequentemente maior fatu-
ramento; Índice de Rusticida-
de, para quem quer incorporar 
ao rebanho a resistência ao 
carrapato e conforto término; 
e, por fim, dados de IATF, que 
seria um indicativo de desem-
penho da qualidade de sêmen 
descongelado.

Vacas prenhas 
O sucesso do CRA foi 

comprovado no ano passado, 
quando a primeira edição, que 
contou com a participação 
de 65 animais, revelando aos 
criadores parceiros do proje-
to (e ao mercado) o grande o 
potencial dos jovens reprodu-
tores que mais se destacaram 
durante a prova, que agora 
são fortes candidatos a futu-
ros propagadores da melhor 
genética nacional Aberdeen 
Angus, dirigida exclusivamen-
te para o sistema brasileiro 
de produção a pasto e, espe-
cialmente, para o cruzamento 
industrial em vacadas Nelore.

“É importante destacar 
que enquanto era realizada 
a 2ª Edição do CRA, já exis-
tiam vacas Nelore prenhas 
dos touros participantes do 1º 
CRA”, observa Breno Barros, 
que estima pelo menos 3.000 
prenhezes nesta primeira fase. 
“No próximo ano, portanto, 
já teremos a primeira safra 
de bezerros desmamados nas-
cidos do nosso projeto e, no 
ano subsequente, veremos os 
resultados das primeiras ava-
liações de carcaça dos abates 
desses novilhos”, acrescenta 
consultor e coordenador da 
Prova do CRA.

Barros destaca que, dife-
rentemente de outros progra-
mas semelhantes existentes no 
Brasil, as provas do CRA não 
se encerram “no cocho”, ou 
seja, procura-se acompanhar 
o desempenho dos filhos dos 

touros provados ao longo de 
toda a sua vida, incluindo os 
dados de carcaça/carne que 
serão gerados depois do abate 
nos frigoríficos. “O projeto já 
nasceu com a ideia de “par-
ceria e integração”, pois tem 
como objetivo unir e rastrear 
os principais elos de produção 
do animal cruzado Angus-Ne-
lore (meio-sangue, o conheci-
do “F1”), desde a concepção 
da melhora genética nacional 
de touros Angus, passando 
pela cria, recria e a engorda 
(a pasto e/ou em confinamen-
to), até o abate no frigorífi-
co”, detalha Barros. 

Sumário CRA
Os dados dos reprodutores 

e de seus descendentes tam-
bém serão agregados anual-
mente ao “Sumário CRA de 
Touros Jovens Nacionais”, 
proporcionando consistência 
e confiança ao usuário dessa 
genética nacional Angus. Esse 
trabalho também está sob res-
ponsabilidade do geneticista 
José Bento Sterman Ferraz.

A própria Verdana Agrope-
cuária, pertencente à família 
Grubisich, será uma das res-
ponsáveis por “alimentar” o 
Sumário CRA de Touros, pois 
já é uma das usuárias da ge-
nética de touros do progra-
ma, a partir da inseminação 
em vacas Nelore situadas 
nas fazendas do Mato Grosso 
do Sul, onde a empresa pos-
sui um rebanho comercial de 
2.000 fêmeas. O sêmen CRA 

também é utilizado em criató-
rios de parceiros criadores da 
raça Angus, que contribuirão 
para a avaliação dos touros 
com dados de engorda e aba-
te, informa o coordenador da 
prova.

Detalhes
do projeto
Segundo o pecuarista e 

empresário Bruno Grubisich, 
sócio da Verdana e mentor do 
CRA, com a criação do proje-
to, pela primeira vez no Brasil 
passou a existir um trabalho 
consistente de avaliação to-
talmente direcionado ao An-
gus nacional, que vai resultar 
na revelação anual de um se-
leto grupo de touros jovens – 
entre 100 animais que serão 
testados anualmente pelo pro-
grama CRA –, com potencial 
para ingressar nas baterias de 
Angus das principais centrais 
de inseminação do País. “Te-
mos a necessidade urgente de 
avaliar e provar a nossa pró-
pria genética Angus, dirigida 
exclusivamente para o sistema 
brasileiro de produção e, espe-
cialmente, para o cruzamento 
industrial em vacada Nelore”, 
justifica Grubisich, que tam-
bém é proprietário da Seleon 
Biotecnologia, central situada 
ao lado da fazenda da Verda-
na, em Itatinga, SP.

Ainda de acordo com o 
empresário, a genética Angus 
“genuinamente brasileira” 
oriunda do CRA terá um volu-
me de informações consisten-
tes, trazendo maior segurança 
para o uso em cruzamento 
industrial condizentes com a 
realidade da pecuária extensi-
va adotada pelas fazendas de 
cria do Brasil Central. “O pro-
blema é que o sêmen importa-
do de Angus norte-americano, 
hoje utilizado largamente em 
protocolos de IATF, é selecio-
nado em sistemas altamente 
intensivos, baseados em dietas 
de alto grão e voltados para 
a produção da raça pura, ou 
seja, envolve a seleção de An-
gus para Angus”, afirma Gru-
bisich.

Fotos: Divulgação
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N
um país de dimensões 
continentais, mes-
mo que todos falem a 

mesma língua, há comporta-
mentos regionais clássicos, 
diferentes interpretações, con-
dutas, hábitos e costumes. Por 
isso, em processos de âmbito 
nacional, como o Programa 
Carne Angus Certificada, e 
que é controlado por audito-
rias internacionais - reveste-
se de grande importância o 
alinhamento de metodologias. 
Afinal, diante dos diferentes 
padrões raciais criados nas 
lonjuras deste Brazilzão, os 
certificadores – profissionais 
que atestam garantia de ori-

Alinhando conceitos
gem e qualidade da Carne 
Angus – precisam passar por 
constantes treinamentos para 
alinhar e padronizar conheci-
mento nas diversas unidades 
frigoríficas pelo País.

No segundo evento deste 
porte no ano, os 15 certifica-
dores de plantas frigoríficas de 
Mato Grosso, São Paulo, Mi-
nas Gerais, Pará, Mato Grosso 
do Sul e Goiás estiveram reu-
nidos na longínqua Tangará da 
Serra, noroeste do Mato Gros-
so, no dia 7 de Junho, junto à 
importante unidade de abate 
do Marfrig, que abate 1.700 
animais/dia em dois turnos de 
trabalho. O primeiro encontro 
da série ocorreu em Panambi, 
RS. O próximo treinamento – o 
terceiro e último desta fase – 
será realizado em julho numa 
unidade frigorífica parceira de 
São Paulo. 

Para participar deste even-
tos, muitos tiveram que virar 
o Brasil do avesso. Caso de 
Wesley dos Santos, que saiu 
do Pará, voando de Santarém, 
até Brasília, São Paulo e en-
tão Cuiabá, onde seguiu com a 

comitiva por terra até Tangará 
da Serra. Isto porque não há 
voos diretos da região Norte 
para Cuiabá. Outros vieram de 
Goiás e São Paulo, viajando 
grandes extensões rodoviárias, 
como os coordenadores regio-
nais Maychel Borges e Vitor 
Matias Moreira. 

A gerente nacional do Pro-
grama Carne Angus Certifi-
cada, Ana Doralina Menezes, 
assinalou que o dia-a-dia dos 
profissionais do Programa 
Carne Angus é de rotina aliada 
a um certo distanciamento; por 
isso, estes encontros servem 
para criar uma cultura única 
de controle e busca permanen-
te de qualidade. “Nosso objeti-
vo é o melhoramento contínuo 
dos processos, do trabalho e 
da equipe, da atualização dos 
técnicos para mantermos a 
qualidade do nosso produto”, 
destacou.

O consumidor  moderno, 
cada vez mais informado e exi-
gente, deseja alimentos de qua-
lidade. “Carne macia e suculen-
ta e com sabor são a essência 
do Programa Carne Angus do 

Brasil, seguindo as tendências 
mundiais”, assinala Ana Do-
ralina. “O consumidor quer um 
produto saudável, macio, com 
marmoreio, uniforme, de pre-
sença constante na prateleira, 
e com garantia de qualidade”, 
sublinhou a gerente nacional. 
A presença de técnicos da re-
gião mostra sobretudo que o 
programa está muito forte em 
São Paulo, Goiás e Mato Gros-
so, entre outros Estados, fruto 
de novos investimentos do em-
presariado da região.

Ana Doralina Menezes des-
tacou ainda que os técnicos 
certificadores formam um dos 
elos da cadeia produtiva chan-
celam a qualidade da Carne 
Angus. “Devemos garantir o 
atendimento dos padrões para 
chegarmos à qualidade que o 
mercado exige e que o Progra-
ma Carne Angus propõe”, afir-
mou em sua palestra.

A gerente nacional alinhou 
os diversos procedimentos inte-
grantes da certificação. Com a 
participação dos coordenado-
res regionais e Maychel Borges 
e Vitor Matias Moreira, foram 

exibidas imagens dos diversos 
padrões raciais e feito um ver-
dadeiro teste de conhecimento 
entre os certificadores. Ao fi-
nal da parte teórica, a equipe 
realizou avaliação prática de 
padrão racial e avaliação de 
carcaças na linha de abate da 
unidade do Marfrig.

Para complementar este 
trabalho, os técnicos visita-
ram a propriedade rural de 
Francisco Prado Mauro e seu 
filho Renato Mauro, oportu-
nidade para avaliar o padrão 
de gado meio sangue Angus, 
em fase de terminação. A pro-
priedade utiliza dois sistemas: 
confinamento e semiconfina-
mento sobre braquiária. “Foi 
uma oportunidade muito rica 
para reforçar o trabalho que 
fazemos no dia a dia, integrar 
as equipes e trocar experiên-
cias”, ressaltou o técnico do 
Programa Carne Angus Cer-
tificada, Juarez Junior Silva 
Nascimento, certificador An-
gus na unidade do Marfrig de 
Tangará da Serra.

“Precisamos ter treina-
mentos anuais para padronizar 
o nosso trabalho da forma mais 
nivelada possível. Optamos por 
dividir a atuação em três regi-
ões para abranger toda a equi-
pe e tornar o processo o mais 
viável geograficamente. Dessa 
forma, vamos treinar 100% 
da equipe sem desmobilizar o 
sistema”, explicou o coordena-
dor regional do Programa Car-
ne Angus Certificada, Maychel 
Carvalho Borges.

Por Horst Knak

Fotos: Horst Knak/Agência Ciranda

Equipe de certificadores acompanhou um abate na unidade do Marfrig
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A 
Cabanha Recalada e a Caba-
nha Soldera ficaram com as 
principais premiações da 13ª 

Exposição Nacional de Rústicos, de 
15 a 17 de Maio, em Santa Maria, 
RS. O jurado uruguaio Juan Marcos 
Berruti, Destacou o alto nível dos lo-
tes em pista e que “do primeiro ao 
último animal, todos os lotes tive-
ram que ser avaliados de forma bem 
trabalhada”. Entraram em pista 45 
animais, divididos em 15 trios (dois 
de machos PO, nove de fêmeas PO e 
quatro de fêmeas PC). “O desempe-
nho dos animais foi espetacular, de-
monstrando uma consistência muito 
grande da raça”, comentou o presi-
dente Nivaldo Dzyekanski.

Na competição de machos PO, a 

Nacional de Rústicos 
mantém alto nível

Cabanha Recalada, do criador Fábio 
Langlois Ruivo, de Capão do Leão, 
RS, ficou com o título de trio Gran-
de Campeão com os animais tats. 
168, 161 e 163. “Nossa cabanha é 
bastante recente, atuamos há cinco 
anos e sempre buscamos seguir um 
alto padrão racial. Esperamos que 
a nossa seleção siga evoluindo para 
contribuir na construção genética 
da raça como um todo e como fer-
ramenta de trabalho para a pecuá-
ria nacional”, disse. O reservado de 
Grande Campeão foi da Cabanha 
São Xavier, do criador Caio Cezar 
Fernandez Vianna, de Tupanciretã 
(RS), com o trio das tats. 2401TE, 
2396TE e 2356. Além disso, a pro-
priedade também conquistou o me-

lhor macho PO com o animal São 
Xavier 2401 Nero TE, do mesmo 
lote. “Estamos completando 70 anos 
em 2019 de um trabalho de seleção 
focado em desempenho e na produ-
tividade nas fêmeas, além da nossa 
alimentação baseada em forragei-
ras”, relatou Vianna.

Fêmeas PO
O bom desempenho da Cabanha 

Recalada também foi destaque en-
tre as fêmeas PO, uma vez que re-
cebeu o título de trio Grande Cam-
peão com os animais de tats. 169, 
165 e 152. O terceiro melhor trio foi 
para o lote das tats. 87, 81 e 77. A 
melhor fêmea PO ficou para Reca-
lada 152 Domitila Renown TE2644. 

“Nossa expectativa para a Expoin-
ter está enorme, acreditamos muito 
no desempenho desses exemplares”, 
destacou Ruivo. O trio reservado 
de Grande Campeão PO fêmeas foi 
para a Cabanha Soldera, dos criado-
res Adenir Carlos Soldera e Dilvani 
Soldera, de Panambi, RS, das tats. 
TE7212, TE7190 e TE7191.

No campeonato de fêmeas PC, a 
Cabanha Soldera recebeu premia-
ções em todas as categorias. O trio 
Grande Campeão foi para o lote de 
tats. 6134, 6091 e 6030. O Reser-
vado de Grande Campeão foi para as 
tats. 7026, 7127 e 7093. O terceiro 
melhor trio de fêmeas PC foi de tats. 
6046, 6042 e 6080. A melhor fêmea 
PC foi o ventre Soldera 6030 New 
Direction. Segundo o criador Adenir 
Carlos Soldera, o diferencial está no 
trabalho em equipe realizado dentro 
da propriedade. “Trabalhamos com 
sanidade, manejo, genética e alimen-
tação em conjunto. Todas essas eta-
pas são cruciais”, comentou.

Desempenho genético
Ao final da competição, a Asso-

ciação Brasileira de Angus reconhe-
ceu os exemplares com o melhor de-
sempenho genético entre machos e 
fêmeas. Com índice final de 38,88, 
a Cabanha Recalada recebeu o título 
de melhor desempenho entre as fê-
meas, com o animal Recalada 109 
Camélia Resource TE 1851. Já a 
Cabanha São Xavier ficou com o me-
lhor desempenho entre os machos, 
através do exemplar São Xavier 
2401 Nero TE, que finalizou com o 
índice de 35,6.

Trio Grande Campeão Machos PO Trio Reservado de Campeão Machos PO Melhor Macho PO

Trio Grande Campeão Fêmeas PO Trio Reservado de Campeão Fêmeas PO Melhor Fêmea PO

Trio Grande Campeão Fêmeas PC Trio Reservado de Campeão Fêmeas PC Terceiro Melhor Trio Fêmeas PC Melhor Fêmea PC

>>>

Fotos: Gabriel Olivera / Angus
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Com o excelente número de 76 animais de quatro criadores em pista, a Exposi-
ção de Campos Novos, SC, realizada de 15 a 19 de Maio, teve como vencedora nas 
fêmeas a Cabanha Floripana, de Urupema, SC, da criadora Stephany Martins Melo 
dos Santos, enquanto nos machos foi destaque a Brasil Florestal, do criador Nivaldo 
Dzyekanski, de Itaiópolis, SC. A vaca jovem com cria ao pé Floripana 170 Brilliance 
foi a grande campeã, enquanto o título de reservada de grande campeã foi para o 
animal TE 317H da 3 Marias – Bismarck, da 3 Marias Agronegócios, de Dorival 
Carlos Borga, de Videira, SC. A terceira melhor fêmea é o exemplar Renascença 652 
e pertence à Fazenda Renascença, do criador Nelson Serpa, de Campos Novos, SC.

O grande campeonato nos machos foi para o touro BF Itanhomi da Brasil Flores-
tal TE 653, da Fazenda Brasil Florestal, que também apresentou o terceiro melhor 
macho - o terneiro maior BF Kuã da Brasil Florestal MN 816. O reservado de grande 
campeão da ExpoCampos é o reprodutor Floripana TEI140 Candelero, da Cabanha 
Floripana.

Segundo o jurado Luiz Walter Leal Ribeiro, a ExpoCampos teve excelente 
apresentação de exemplares Angus. “Tivemos um alto nível, com animais com 
desenvolvimento muito bom, bem apresentados, com boas carcaças e muita 
nobreza racial”, avaliou. Segundo o inspetor técnico da Angus, Samuel Bortoli, 
“a disputa foi acirrada e decidida no detalhe”.

Os vencedores 
da Expocampos

Grande Campeão Grande Campeã

Reservado de Grande Campeão Reservada de Grande Campeã

A
cadêmicos de Agronomia, 
Medicina Veterinária, 
Zootecnia e Agronegócio 

da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) foram o 
principal público do Curso de 
Seleção e Melhoramento Ge-
nético da Angus realizado du-
rante 13ª Nacional de Rústicos 
de Santa Maria, RS. Pautaram 
o evento – realizado durante o 
28º Enconrte, as caracterís-
ticas de seleção, como o peso 
ao nascer, peso do desmame, 
peso ao sobreano, conforma-
ção, precocidade, musculatura, 
rusticidade, habilidade mater-
na, tamanho e pelame. Eventos 
como este complementam na 
prática a base teórica do meio 
universitário, percebendo-se o 
brilho no olho dos participan-
tes.

O diretor técnico da ANC e 
diretor da Angus, Flávio Mon-
tenegro Alves, assinalou que na 
seleção de bovinos, é decisivo 
conhecer o indivíduo geneti-

Fotos: Letícia Breda/Angus

Curso de seleção e 
melhoramento genético

camente, integrar avaliação de 
fenótipo e genótipo e eliminar 
animais improdutivos. Flávio 
ressaltou a importância de es-
colher bem os futuros reprodu-
tores, fazer descarte de vacas 
(habilidade materna, fertilida-
de e IEP) e conhecer profun-
damente as linhagens com que 
se trabalha. “Não podemos 
escolher um terneiro baseado 
apenas no fenótipo, precisamos 
ter informações sobre o genóti-
po. Isso demonstra a qualidade 
do animal”, disse.

O gerente de Fomento da 

Angus, Mateus Pivato, desta-
cou os quatro pilares da pecu-
ária: genética, nutrição, sani-
dade e manejo. “Na genética, 
buscamos aumentar o poten-
cial de produção, eficiência e 
ter produtos de alta qualida-
de”, explicou. Conforme Piva-
to, a Associação Brasileira de 
Angus vem incentivando a ava-
liação dos animais por meio da 
ultrassonografia de carcaça e, 
recentemente, implementando 
um projeto nacional de ge-
nômica. “Através da seleção 
genômica da raça Angus po-

deremos trabalhar com carac-
terísticas como resistência ao 
carrapato e eficiência alimen-
tar”, salientou .

O Programa Carne Angus 
Certificada foi destaque da 
palestra da gerente nacional 
do programa, Ana Doralina 
Menezes: “Na hora de pagar a 
mais pela carne, o consumidor 

acaba observando aspectos 
como maciez, uniformidade, 
marmoreio, constância e pa-
dronização do produto na pra-
teleira e questões relacionadas 
ao consumo sustentável”. Para 
Ana Doralina, o segredo do 
programa está na genética An-
gus, animais jovens e no bom 
grau de acabamento.

Ana Doralina Menezes Mateus Pivato

Fotos: Divulgação / Angus





Maio/Junho de 2019 Angus@newS22
EXPOSIÇÕES

A 
Fazenda São Marco, de 
Itapeva, SP, fez dobra-
dinha na Exposição An-

gus Avaré 2019, de 18 a 21 
de Junho, em Avaré, interior 
paulista. Entre os 46 animais 
de argola de seis expositores 
, o jurado argentino Manuel 
Lopez (Manolo), apontou a fê-
mea Cayenne TESM024 Wide 
de São Marco, da Fazenda 
São Marco/Fazendas Reuni-
das Pansul, de Itapeva (SP), 
como a grande campeã. Já nos 
machos, o grande campeão foi 
o touro Cash Tesm030 Cande-
lero de São Marco, do mesmo 
estabelecimento.

A reservada de grande 
campeã foi fêmea PWM Alina 
TEICB2485 Erica, da Casa 
Branca Agropastoril, de Paulo 
de Castro Marques, município 
de Silvianópolis, MG, que tam-
bém apresentou a terceira me-
lhor fêmea: PWM Vani TEI-
CB2361 Becka Leena. Para 
o jurado, a grande campeã é 
uma fêmea muito completa. 
“Normalmente essas matrizes 
transmitem a mesma descen-
dência para as suas crias”, 
afirma Manolo.

Além do grande campeona-

Dobradinha em Avaré

to, a São Marco também expôs 
o animal reservado de grande 
campeão - Bahtche SM017 Ke-
vin de São Marco. Como tercei-
ro melhor macho, Manolo apon-
tou o exemplar Rock FIV893 
da Fumaça, da Fazenda Fuma-
ça, de Paranapanema, SP. Ao 
final da seleção dos campeões, 
Manolo assinalou que o grande 
campeão possui uma excelente 
cabeça, bons movimentos e é 
muito funcional.

Segundo o diretor da Fa-
zenda São Marco, Rodolfo 
Bonfiglioli Neto, o resultado 
da Exposição foi excepcional 
e revela o trabalho realizado 
com os animais na proprieda-
de.  Afinal, os principais ven-

cedores desta mostra haviam 
sido vendidos no remate da 
Fazenda São Marco, realiza-
do dia 15 de Junho. A grande 
campeã, Cayenne, foi arrema-
tada pelo valor recorde de R$ 
240 mil por Eduardo Schuch, 
da Black Opal Agropecuária.

Presente à mostra, o presi-
dente da Associação Brasileira 
de Angus, Nivaldo Dzyekanski, 
avaliou que a Exposição Angus 
Avaré 2019 foi um show de ge-
nética e qualidade. “Os criado-
res estão de parabéns. O jurado 
confessou a mim que foi difícil 
escolher apenas um grande 
campeão e uma grande cam-
peã, visto que mais animais es-
tavam aptos ao título”, revelou.

Leilão virtual
Realizado dia 20 de junho, 

durante a Exposição, o leilão 
virtual Avaré Angus Show ofer-
tou 120 animais - 80 matrizes 
e 40 touros PO, de criadores 
de São Paulo, Minas Gerais e 
Paraná, com faturamento total 
de R$ 331.500,00. A média 
dos machos foi de R$ 9.090,00 
e das fêmeas R$ 6.331,58. No 
leilão conduzido por Fábio 
Crespo, a Casa Branca Agro-
pastoril foi o maior vendedor, 
enquanto o maior comprador 
foi Fábio Bertucci Nunes, de 
Inocência, MS. Destaque para 
a venda de animais para três 
estados do Nordeste.

Curso de seleção
A avaliação de animais 

meio-sangue foi um dos as-
suntos abordados no curso de 
seleção e melhoramento, du-
rante a Exposição Angus Ava-
ré 2019. Leia sobre o projeto 
na reportagem que abre esta 
edição, na página 3. O gerente 
de Fomento da Angus, Mateus 
Pivato, citou a importância da 
genética, nutrição, sanidade e 
manejo dos animais. “O pro-
dutor precisa conhecer o seu 

rebanho”, assinalou. 
O melhoramento genético 

tem efeitos diretos na pro-
dução de carne de qualida-
de. Segundo o coordenador 
Regional do Programa Carne 
Angus Certificada, Vitor Ma-
tias Moreira, as informações 
obtidas têm influencia na 
gordura subcutânea, no mar-
moreio, na musculosidade, na 
área de olho de lombo dos 
animais, e são decisivos para 
a obtenção de um produto de 
qualidade superior. 

Fotos: Stephany Franco/Angus

Grande Campeão

Grande Campeã

Reservado de Grande Campeão

Reservada de Grande Campeã Terceira Melhor Fêmea

Terceiro Melhor Macho

Todos os resultados das exposições 
podem ser conferidos no site: www.
angus.org.br – Exposições ou
http://www.herdbook.org.br/angus/

Palestra de Mateus Pivato
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C
om cota de 50% arrema-
tada por R$ 240 mil, a no-
vilha Cayenne TESM024 

Wide de São Marco, gran-
de campeã da Expolondrina 
2019, cravou o novo recorde 
da raça Angus para fêmeas no 
Brasil. Aconteceu durante 1º 
Leilão São Marco, no dia 15 
de junho, em Itapeva, SP. A no-
vilha foi arrematada pelo cria-
dor gaúcho Eduardo Schuch, 
da Black Opal Agropecuária, 
de Aceguá, RS. “Este investi-
mento se justifica pela rarida-
de do exemplar. É uma campeã, 
e acredito ser a melhor matriz 
que temos hoje no Brasil. Nos-
sa meta é ter a melhor carne do 
País, então precisamos de qua-
lidade em nosso plantel”, justi-
ficou Schuch. A fêmea deverá 
disputar o grande campeonato 

Realizado há 19 anos pela 
Estância Bahia Leilões e Fazen-
da Califórnia (leia-se Grupo Le-
opoldino), o Leilão Mega Cruza 
comercializou 6.606 animais, 
no dia 7 de Junho, no recinto de 
leilões da Estância Bahia, em 
Água Boa, MT, às margens da 
BR-158. Com destaque para os 
animais cruza Angus da Califór-
nia, as médias para machos atin-
giram R$ 1.745,10, enquanto as 
fêmeas valeram R$ 1.361,00, 
ultrapassando um faturamento 
de R$ 10 milhões. “Foi um leilão 
dinâmico, com grande assistên-
cia no recinto e pelo Canal Ter-
ra Viva. Tivemos 30 vendedores, 
com destaque para a Agropecu-
ária Leopoldino, de Abel Leopol-
dino, e os maiores compradores 

Em jornada dupla, o Leilão 
Revolution, realizado nos dias 
5 e 6 de maio, movimentou R$ 
4,3 milhões, com a venda de 
855 animais das raças Angus, 
Brangus, Braford e Hereford. 
Nos negócios, o Angus foi ma-

Novo recorde para fêmeas
nesta Expointer.

O pregão, chancelado 
pela Associação Brasilei-
ra de Angus, registrou pista 
limpa e faturamento de R$ 
1.598.700,00, com a comer-
cialização de 74,6 animais e 
2.100 doses de sêmen. Desta-
que para a média das fêmeas, 
que fechou em R$ 31.676,04. 
Os machos fizeram média de 
R$ 11.976,00. Ainda foram 
vendidos sete equinos Crioulo, 
com média de R$ 25.500,00 
nos machos e R$ 8.800,00 nas 
fêmeas.

“Eu sempre sonhei fazer 
um evento na fazenda e quis 
a vida que fosse com a raça 
Angus. Foi tudo muito rápido. 
Meu papel foi dar condições 
para que nossa equipe fizesse 
seu trabalho”, disse Rodol-

fo Bonfiglioli Neto, diretor da 
São Marco, que se mostrou 
surpreso com o recorde obtido. 
“Não esperava bater um recor-
de”, comemorou o seleciona-
dor. A propriedade da família 
Bonfiglioli tem pouco mais de 
três anos de atuação em Angus 
e já acumula dezenas de títu-
los e venceu o ranking de ex-
positores de argola de 2018. O 
leiloeiro João Antônio Gabriel 
comandou o martelo para a 
Programa Leilões.

Presente no leilão o pre-
sidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, enalteceu o traba-
lho da São Marco em reunir 
compradores de diferentes es-
tados em um grande evento no 
interior de São Paulo. Proprie-
tário da Brasil Florestal, o cria-
dor participou do remate como 

convidado, ofertando o ventre 
BF Itajaí da Brasil Florestal 
TE584, negociada por R$ 30 
mil. Também participaram do 
leilão como convidados a Casa 
Branca Agropastoril, Verdana 
Agropecuária, Angus Terras de 

São José, Angus CMF- Fabiano 
Menotti, Black Opal Agrope-
cuária, FSL Angus Itu, Ponche 
Verde, Cabanha Floripana, Ca-
banha Corticeira, Angus Rana, 
Fazenda Santa Helena e Viní-
cius Diniz.

Sucesso no Leilão Mega Cruza

foram do Mato Grosso e São 
Paulo”, avaliou o proprietário da 
Estância Bahia, Maurício Tonhá.

O evento foi antecedido por 
um dia de campo na sede da 
Fazenda Califórnia, na mesma 
rodovia, com várias palestras e 
apresentações de produtos dos 
parceiros do empreendimento, 
com um almoço de confraterni-

zação. Segundo Maurício Tonhá, 
o leilão ainda teve como des-
taque a média de R$ 7,00 o kg 
vivo dos animais mais leves, em 
especial os cruza Angus. Entre 
R$ 6,00 e 7,00 os animais aci-
ma dos 250 kg. Também foram 
à pista animais de outras cruzas, 
tricross, com médias um pouco 
abaixo.

Revolution teve jornada dupla
joritário, com a venda de 347 
exemplares, por um total de R$ 
1,8 milhão. A média para 131 
machos foi de R$ 6.494 e das 
216 fêmeas foi de R$ 4.523.

O Revolution teve como pro-
motores os estabelecimentos 

Ave Maria, Cabanha Corticei-
ra, Cia Azul, Estância Quatro 
Folhas, Rincon del Sarandy, 
Estância Silêncio e Tradição 
Azul, com organização da 
Programa Leilões e transmis-
são do Canal Rural.

Um aplicativo que permite lances em tempo real 
em leilões de gado é om lançamento da leiloeira Es-
tância Bahia, de Cuiabá, MT. O revolucionário app 
está na plataforma digital EBL Web e pode ser bai-
xado de graça em celulares e tablets nos sistemas iOS 
e Android.

Após se cadastrar, o produtor poderá assistir aos 
leilões, resgatar o histórico de valores do evento e bai-
xar o catálogo dos lotes em oferta. A ferramenta traz 
também o roteiro completo de leilões e notícias sele-
cionadas pela leiloeira.

App para leilões
da Estância Bahia

Foto: Gabriel Olivera/Angus

Cayenne TESM024 Wide de São Marco
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O 
mercado de energia foto-
voltaica tem ganho força 
nos últimos tempos, com 

destaque especial ao agrone-
gócio. E quando mais crescer, 
quando maior a escala, mais 
em conta vai ficando sua im-
plantação. De acordo com a 
Absolar (Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltaica) 
e Aneel - Agência Nacional de 
Energia Elétrica - o segmento 
de energia solar já ocupa a sé-
tima posição na Matriz Ener-
gética Brasileira, com 1,2% do 
mercado (2.084MW). A fonte 
com maior fatia ainda é a hí-
drica com 60,8% de participa-
ção (105.211MW), seguida de 
biomassa e eólica com 8,6% 
(cada uma). E as previsões 
para 2019 tem “aquecido” o 
mercado, quando a análise da 
Absolar aponta um crescimento 
de 44% de geração de energia.

Já são 49 mil unidades ins-
taladas de painéis solares no 
território brasileiro. Só a mul-
tinacional austríaca Fronius - 
uma das líderes em tecnologia 
e em soluções de energia solar 
- registrou crescimento de mais 
de 200% no primeiro semestre 
de 2019, quando comparado 
com o mesmo período do ano 
passado. Atualmente, é uma das 
empresas com maior capilari-
dade em inversores, responsá-
vel por mais de 30% do market 
share brasileiro.

Investimento retorna 
em até cinco anos
Outro importante motivo 

que justifica a procura por uma 
energia mais barata e sustentá-
vel é o retorno do investimento. 
Atualmente, são necessários em 
torno de três a cinco anos para 
que o investimento seja pago 
com a economia gerada, o que 
antes era de dez anos. 

“A energia limpa veio para 
ficar. Hoje grande parte das ins-
talações estão em residências, 
mas todos os setores, sem exce-
ção, estão em busca de opções 
renováveis e seguras para redu-
zirem seus custos. Energia fo-
tovoltaica pode ser aplicada no 

Energia verde cresce

agronegócio (fazendas, frigorí-
ficos, usinas de açúcar e álcool, 
agroindústrias, etc), e também 
em indústrias, hospitais, hotéis, 
enfim, há uma infinidade de 
negócios que podem usufruir 
destes benefícios”, acrescenta 
Alexandre Borin, gerente da 
Unidade de Negócio de Energia 
Fotovoltaica da Fronius. 

Financiamentos 
disponíveis
Para investir em energia 

solar há diversos financiamen-
tos disponíveis no mercado, 
tanto para pessoa física como 
jurídica. De acordo com dados 
divulgados recentemente pela 
ABSOLAR, estão previstos R$ 
21,3 bilhões em investimen-
tos privados no segmento de 
energia fotovoltaica até 2022, 
referentes aos projetos já con-
tratados em leilões de mercado 
regulado de energia elétrica. 

Atualmente, há 71.701 sis-
temas solares fotovoltaicos co-
nectados à rede de acordo com 
ANEEL. São quase 89 mil con-
sumidores recebendo créditos 
de energia elétrica via geração 
local, autoconsumo remoto, ge-
ração condominial e compar-
tilhada. A geração distribuída 
acumula 735,5 MW de potên-
cia instalada no País. Em torno 
de 99,6% de todas as conexões 
de micro e minigeração distri-
buída são de energia solar.

As demandas dos outros es-

tados estão aumentando a cada 
ano à medida que há conscien-
tização do uso da energia ver-
de e dos benefícios oferecidos, 
principalmente, na redução de 
valores na conta de energia. 

Os países que mais investi-
ram em energia fotovoltaica em 
2018, conforme dados forneci-
dos pela Snapshot Of Global 
PV Markets, IEA (Instituto de 
Economia Agrícola) este ano 
foram a China1 - 45 GW, a Ín-
dia - 10,8 GW, Estados Unidos 
- 10,5 GW, Japão - 6,5 GW, e 
Austrália - 3,8 GW. 

Energia fotovoltaica 
em fazendas 
Muitas fazendas e proprie-

dades rurais Brasil afora estão 
investindo neste sistema de ge-
ração de energia, que vem se 
tornando um grande aliado na 
redução do consumo de energia 
e, por consequência, gerando 
maior renda ao produtor. Uma 
das fazendas que adotou o sis-
tema de energia fotovoltaica da 
Fronius foi a Fazenda Rio da 
Mata, de propriedade da Bea-
bisa Agricultura Ltda., locali-
zada em Morro do Agudo, no 
interior de São Paulo.

De acordo com o gerente de 
controladoria da fazenda, Alex 
Vicari, valeu a pena instalar 
todo o sistema, principalmente 
pela redução dos custos e pela 
questão da sustentabilidade. A 
fazenda, com 710 hectares, in-

vestiu cerca de R$163 mil em 
energia fotovoltaica. E já nos 
seis primeiros meses da insta-
lação, economizou em torno de 
R$ 10.000,00. “Além da redu-
ção com gastos e com as emis-
sões de gás carbônico, estamos 
contribuindo para a diminuição 
do desmatamento. Só neste 
período, ajudamos a preservar 
cerca de 200 árvores e deixa-
mos de lançar mais de sete to-
neladas de CO2 na atmosfera. A 
energia gerada é utilizada para 
consumo na própria fazenda 
geradora e também em nosso 
escritório, economizando cerca 
de 90% após a instalação” res-
salta Vicari.

Para ele é imprescindível 
pesquisar o assunto e buscar 
empresas idôneas para realiza-
rem os serviços. “Escolhemos 
a Fronius principalmente pela 
confiabilidade e pelo software 
de acompanhamento em tempo 
real da geração e do consumo 
de energia”, explica o gerente.

Confira alguns 
benefícios
Entre os ganhos resultantes 

da implantação do sistema de 
energia verde estão a redução 
de custos, tanto para a popula-
ção como para o governo; gera-
ção de empregos locais em tor-
no de 25 a 30 vagas por MW/
ano; atração de investimentos 
externos; geração de eletrici-
dade sem emissão de gases de 
efeito estufa; aumento da segu-
rança no suprimento de ener-
gia elétrica, garantia da não 

interrupção no fornecimento de 
energia, entre outros. 

Crescimento 
nas vendas
O mercado está em plena 

evolução, apesar de não estar 
na velocidade que o segmen-
to gostaria. Mas os resultados 
para as fabricantes do sistema 
fotovoltaico como um todo tem 
sido muito bom. A multinacio-
nal austríaca Fronius, uma das 
líderes em tecnologia e em solu-
ções de energia solar, registrou 
aumento de mais de 100% em 
suas vendas em 2018 e conti-
nua investindo em sua atuação 
no território brasileiro. “Para 
2019, a perspectiva é dobrar 
novamente o faturamento”, 
afirma Alexandre Borin. 

A Fronius está localizada 
em São Bernardo do Campo, 
SP. Com mais de 20 anos no 
Brasil, a empresa é composta 
de três unidades de negócios: 
Energia Solar; Tecnologia de 
Soldagem e Carregadores de 
Baterias para todos os tipos 
de veículos e para centros de 
distribuição e por uma equipe 
de mais de 80 profissionais ex-
tremamente competentes para 
atender em todo o País, através 
de mais de 30 representantes e 
filiais em todo território nacio-
nal.

Energia solar fotovoltaica no Brasil - Ranking de Estados 

Estado Potencial 
instalado (MW)

Participação 
de mercado

Minas Gerais 151,10 20,5%
Rio Grande do Sul 117,5 16%
São Paulo 88,9 12,1%
Santa Catarina 50,4 6,9%
Paraná 44,8 6,1%

Fonte: Absolar 

Energia solar é excelente 
alternativa de economia 
também no agronegócio
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D
epois de conquistar o 
mercado com as con-
sagradas soluções em 

pesagem eletrônica e leitores 
de IDE, a Tru-Test/Datamars 
acaba de lançar no Brasil os 
brincos eletrônicos, com a 
mesma e garantida qualida-
de já reconhecida em todo 
o mundo. Eles auxiliam os 
produtores a monitorar e ge-
renciar seus rebanhos com a 
coleta dos dados individuais 

Novos brincos eletrônicos 
Tru-Test/Datamars

dos animais. É confiabilidade 
e segurança, com muita rapi-
dez.

Projetados para garantir 
as mais altas taxas de reten-
ção, são muito fáceis, precisos 
e rápidos de aplicar evitando 
rasgos nas orelhas dos ani-
mais, possuem um microchip 
eletrônico passivo, encapsu-
lado em plástico virgem com 
alta proteção contra raios UV, 
seu número é único, conforme 

registro estabelecido em ór-
gão internacional (ICAR) e 
não pode ser alterado.

Suas características téc-
nicas são: líder do setor em 
distância de leitura, depen-
dendo do leitor e dos fatores 
ambientais, tecnologia FDX e 
HDX, em conformidade com 
ISO 11784/11785, face com 
numeração impressa a laser, 

seu formato de base convexa 
concede maior conforto ao 
animal, evita lesões e sujeiras, 
favorecendo rápida cicatriza-
ção, atende aos padrões es-
tabelecidos e certificado pelo 
Comitê Internacional para 
Registro Animal (ICAR) a or-
ganização mundial de registro 
e avaliação de produtividade 
animal e oferecendo opções de 
brincos fechados (invioláveis) 
ou abertos (reutilizáveis).

A Belgo lançou recentemente o aplicativo Belgo Agro, 
ferramenta extremamente funcional, prática e de fácil uso 
pelos produtores rurais que desejam medir a propriedade 
e calcular o custo da cerca com apenas alguns cliques. A 
ferramenta permite vários usos como: medir os terrenos de 
ponto a ponto ou entre vários pontos; calcular o tamanho 
da cerca e, portanto, ter estimativa de uso e custo de mate-
riais; acessar a relação completa de materiais necessários 
para instalação da cerca; conhecer os produtos Belgo para 
diferentes usos e com especificações; baixar os manuais e 
catálogos da Belgo; e ter a relação dos pontos de venda 
dos produtos.

“Estamos trazendo para a palma da mão as mais im-
portantes informações e materiais para instalação correta 
da cerca nas propriedades rurais. O aplicativo Belgo Agro 
é rápido, objetivo e muito simples de usar. Com isso, os 
agricultores e criadores ganham uma ferramenta bastante 
útil não apenas para instalação de cercas, redefinição de 
piquetes e outras necessidades na fazenda, mas para o pró-
prio manejo do negócio, pois o aplicativo permite estimar 
custos, materiais, prazos, mão de obra e outras etapas do 
processo”, destaca Guilherme Vianna, gerente de negócios 
da Belgo. Para mais informações sobre a Belgo, acesse: 
www.belgobekaert.com.br.

Considerando que todo o 
pecuarista também é um agri-
cultor, sempre é bom atentar 
sobre a qualidade da água 
que é servida aos animais. Ela 
pode conter elementos quími-
cos provenientes de lavouras, 
que afetam a saúde dos bovi-
nos. Por isso, pesquisadores 
da Embrapa Pecuária Sudeste 
e da Unicamp estão propondo 
a definição de padrões para 
a água utilizada na pecuária 
brasileira.

Os técnicos Julio Palhares, 
da Embrapa, e Simone Cam-
pos, da Unicamp, observam 
que aspectos produtivos, am-
bientais e mesmo elementos 
químicos presentes na água 
devem ser levados em con-

Esta é a novidade que sur-
ge nos Estados Unidos. A pro-
cessadora norte-americana 

Qualidade da água para os animais

sideração na avaliação da 
qualidade do líquido. A maior 
preocupação é a contamina-
ção da água por substâncias 
como pesticidas, fármacos, 
hormônios, antibióticos e fer-

tilizantes. Você se preocupa 
com tudo, especialmente com 
a sanidade de seu gado, mas o 
problema pode estar na água 
que os animais estão consu-
mindo.

Belgo Agro: sua cerca
na palma da mão

Rastreabilidade por DNA
Tyson Foods passará a contar 
com um sistema para atestar 
a origem de cortes especiais 

de carne bovina que funciona 
via rastreabilidade por DNA. 
A nova tecnologia certificará 
as carnes da linha Open Praire 
Natural Angus Beef. A inovação 
vai permitir que os consumido-
res identifiquem onde o animal 
nasceu, como foi criado e qual 
foi sua trajetória pela cadeia de 
suprimentos da Tyson. A ideia é 
garantir aos consumidores que 
eles estão pagando por uma 
carne produzida sem uso de an-
tibióticos ou de hormônios de 
crescimento.

Fotos: Divulgação
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Com mais de 20 anos 
de atuação no mercado de 
genética, o zootecnista Cris-
tiano Leal (ex-CRV Lagoa) 
agora é Gerente de Contas 
na empresa ST Repro. Com 
crescimento acelerado de 
vendas, a ST Repro está re-
forçando sua equipe de cam-
po, visando dar atendimento 
às necessidades do mercado.

Com a sua comprovada 

O 
drone pode facilmente 
substituir o peão a cavalo 
e até o cachorro (não re-

comendado pelos especialistas 
em bem-estar animal) em várias 
situações de manejo de gado, por 

Drone, o olho do dono!
exemplo. E com seu uso, o pro-
dutor pode recorrer toda a sua 
propriedade, verificando o estado 
de suas cercas e instalações de 
modo geral, conferindo se os co-
chos estão carregados com sais 
minerais e nutrientes, verificar o 
estado de pastagens para mover 
lotes de gado, verificar áreas de 
difícil acesso e muito mais.

Com alcance médio de cin-
co quilômetros e autonomia em 
torno de 20 minutos de vôo, se 
isso ainda é pouco, suas bate-
rias tem a facilidade de poder 
ser carregadas até no isqueiro 
do carro/caminhonete e nas to-
madas USB. A exemplo dos ce-
lulares, as baterias dos drones 
ainda representam uma limita-
ção importante, mas os especia-
listas garantem que rapidamen-

te isso vai evoluir ...
Sérgio Leães, da Sputnik 

Drones, de Alegrete, RS, com 
a intensificação do uso desta 
moderna ferramenta, ainda se-
rão descobertas novas utilida-
des para o drone. Mas segun-
do ele, é possível produzir um 
“inventário de gado/pecuária”, 

contendo data, horário e local, 
quantidade cabeças nos lotes e 
estado dos animais, tudo atra-
vés de filmes e fotos. O drone 
também pode ser pré-progra-
mado para fazer sobrevoos 
em pontos mapeados via GPS, 
datando, filmando e fotografan-
do os locais, além de poder ser 

usado para juntar e conduzir o 
gado em trocas de pastos e ou-
tras movimentações na fazenda.

“Estamos desenvolvendo 
tecnologias para a realização 
de registros de dias de campo 
e outros eventos nas fazendas, 
inclusive com transmissões ao 
vivo”, revela o técnico. A Spu-
tnik Drones também organiza 
cursos para interessados em 
aprender a operar drones.

E Brasil afora já são várias 
as empresas que utilizam dro-
nes em suas atividades, como 
facilitadores de tarefas. Bom 
exemplo disso é o uso do drone 
no controle biológico de lavou-
ras, onde o veículo é usado para 
espalhar nas lavouras os inimi-
gos naturais das pragas desen-
volvidos em laboratório.

Cristiano Leal agora na ST Repro
experiência prática em gado 
de corte e sólido conhecimen-
to em melhoramento genético, 
Cristiano alia sua qualifica-
ção e preparo técnico ao ele-
vado nível dos produtos ST 
Repro, sempre com a meta 
de seguir gerando excelentes 
resultados e agregando valor 
aos parceiros da empresa. Ele 
pode ser encontrado no fone 
67.99896.8700.

De olho no potencial de algu-
mas áreas específicas da produ-
ção agrícola, como por exemplo 
a formação de pastagens de alta 
performance para o gado em 
preparação para a produção de 
carne de qualidade, a LS Trac-
tor acaba de colocar no mercado 
brasileiro o trator modelo R65 
cabinado.

Conforme declara o gerente 
de marketing e produto da LS 
Tractor, Astor Kilpp, este trator 
foi desenvolvido para entregar 
mais torque e mais potência para 
culturas especiais, como o café, 
a fruticultura, horticultura e o 
fumo, além das pastagens para 
a pecuária, por exemplo. Com 

LS Tractor com soluções na medida

65 cv, é o compacto que se torna 
mais uma opção deste segmento 
que vem se somar aos já campe-
ões de vendas, U60 e R60. Exce-
lente para aquelas atividades em 
que a potência disponível precisa 
ser maior.

Com motor Tier 3 para con-
trole de emissões de poluentes, 

tem tomada de potência inde-
pendente, hidráulica com três 
velocidades, operada facilmente 
via painel, transmissão de 32x16 
com super redutor, baixo nível 
de ruído, proporcionando con-
forto ao operador, menor raio de 
giro, maior altura do solo e eixo 
blindado na frente. “Todas estas 
características, que já vêm de 
fábrica, são altamente desejadas 
pelo produtor, que vai ter neste 
modelo, R65, um trator com alta 
performance, melhor torque e 
com excelente nível de economia 
de combustível”, ressalta Kilpp, 
acrescentando que agora, com a 
cabine, vai ter um grande diferen-
cial de mercado.

Fotos: Horst Knak/Agência Ciranda

Pois se o olho do dono 
é que engorda o boi, 
agora com a ajuda 
do drone o produtor 
é capaz de gerenciar 
melhor e com mais 
rapidez e menos esforço 
a sua propriedade, 
gerando ganhos de 
produção. 

Já estão abertas as inscrições de animais para a Ex-
pointer 2019, e a custo zero. As inscrições dos animais de 
argola são realizadas pela Associação Nacional de Cria-
dores – ANC HerdBook Collares e deverão ser feitas atra-
vés da área restrita do criador até o próximo dia 24 de 
julho. A circular com todas as informações poderá ser 
acessada através do link:http://www.herdbook.org.br/ins-
titucional/expointer2019/expointer2019.asp

Já as inscrições para os animais rústicos encerram no 
dia 02 de agosto e deverão ser realizadas diretamente no 
site da Angus: www.angus.org.br, clicando no banner ex-
posições Angus ou através do menu: eventos/exposições.

Mostra de Ultrablack
Este ano a Angus vai realizar, durante a Expointer, 

a primeira exposição de animais da Raça Ultrablack no 
Brasil. Os interessados em inscrever os exemplares Ultra-
black deverão fazer contato com a Angus para solicitar o 
regulamento para participação, bem como para realizar 
suas inscrições!

Para quaisquer esclarecimentos tanto a equipe da An-
gus quanto a da ANC estarão à disposição.

Expointer com 
inscrições free
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resultado diferenciado no proces-
so de defumação do brisket. As 
marcas parceiras que ofereceram 
a carne Angus utilizada no evento 
foram Minerva Foods, VPJ Ali-
mentos e Cara Preta.

A 8ª edição da Mr Moo foi 
destaque em São José dos Cam-
pos, SP, que contou com mais de 
6 mil participantes que puderam 
desfrutar das 52 estações de chur-
rasco comandadas por assadores 
de todo o País. Para a gerente na-
cional do Programa Carne Angus 
Certificada, Ana Doralina Mene-
zes, “participar de eventos como 
o Mr Moo é essencial, visto que 
aproxima o Carne Angus do con-
sumidor, nos permite conhecê-lo, 
entender suas demandas e o que 

Churrascadas, festivais e even-
tos gastronômicos pelo Brasil 
marcaram o primeiro semes-

tre da Carne Angus Certificada, 
cada vez mais próxima do consu-
midor. Em todos eles, os diversos 
cortes Angus mostraram toda a sua 
potencialidade de mercado, graças 
ao sabor, maciez e suculência. 

Cortes de carne de qualidade 
com muita suculência e maciez 
são os protagonistas da terceira 
edição do Festival Angus Malbec, 
iniciado em meados de Junho, em 
Gramado (RS). O festival, que se 
estende até o dia 25 de agosto, é 
uma parceria consolidada entre a 
Associação Brasileira de Angus e o 
Frigorífico Zimmer, que leva para 
a Serra Gaúcha a oportunidade 
de saborear um cardápio delicioso 
com cortes de carne Angus certifi-
cada. Nas estrelas do cardápio es-
tão a Costela Premium, Maminha, 
Fraldinha, Bombom de Alcatra, 
Alcatra Baby Beef, Short Ribs e 
T-bone Steak, acompanhados dos 
tradicionais molhos malbec, vina-
grete, farofa, chimichurri, geleia de 

Churrascadas pegando fogo
laranja com pimenta e olivatta.

A Classificatória do Freio de 
Ouro realizada durante a Fenasul 
2019, em Esteio, RS, no mês de 
Maio, foi outro grande momento. 
A Angus e a ABCCC, aliada ao 
Canal Rural, promoveram o even-
to Pegando Fogo, que já ganhou 
espaço cativo na programação 
de algumas das principais expo-
sições do gênero, quando foi ser-
vido o Shoulder, corte da paleta 
antigamente enquadrado como 
“de segunda” mas que vem con-
quistando mercado por seu sabor 
diferenciado. 

Já em Belo Horizonte, no iní-
cio de Junho, realizou-se um “Open 
Food” na Churrascada de Minas 
Gerais, onde foram montadas três 
bancadas de Carne Angus Certi-
ficada, reunindo cerca de 1,5 mil 
pessoas. Foram servidos cortes 
dianteiros como Flat Iron, Denver 
Steak, Brisket e o pastrami de bo-
checha bovina. Um dos destaques 
foi o churrasqueiro Andre Prates. 
Segundo ele, o marmoreio e a qua-
lidade da carne Angus deram um 

ele valoriza”. Bruno Alvarenga, 
proprietário da Mr. Moo Boutique 
de Carnes, organizadora do festi-
val, informou que todos os cortes 
bovinos servidos eram Carne An-
gus Certificada, oferecidos pelo 
frigorífico VPJ Alimentos.

O segundo Festival O Brasei-
ro, em Araçatuba, SP, dia 15 de 
Junho, reuniu mais de duas mil 
pessoas, que consumiram cor-
tes de Carne Angus Certificada 
como T-bone, Denver Steak, As-
sado de Tiras, Chorizo e Brisket, 
tendo como parceiros e organi-
zadores o Frigorífico Estrela e o 
Araçatexas. Conforme o diretor 
comercial do Frigorífico Estre-
la, Eduardo Gomes, a cidade de 
Araçatuba possui uma bagagem 
histórica na pecuária de corte 
nacional, o que torna o festival 
bem relacionado na região.

No início de Abril a carne An-
gus fez sucesso na primeira chur-
rascada no Rio Grande do Sul, o 
Open Food do clube de pólo El 
Paraíso, em Viamão, região me-
tropolitana de Porto Alegre, RS. O 

evento contou com 15 bancadas, 
sendo 13 de carne, onde foram 
servidos short rib defumado, do 
Frigorífico Estrela; vazio grelha-
do, do Frigorífico Silva e brisket 
defumado, da VPJ.O vice-presi-
dente de Marketing da Angus, Ig-
nácio Tellechea, assinalou que “a 
Angus é protagonista no cenário 
nacional de carne de qualidade 
com um programa estruturado”.

Em Janeiro, o T-Bone Angus 
foi a estrela do MasterChef Redo-
mão na Lagoa, realizado pelas ca-
banhas Cala Bassa e Firmeza, na 
Associação Rural de Bagé. O T-bo-
ne, segundo Ana Doralina Mene-
zes, é um corte que requer prática 
na hora do preparo, porque exige 
um ponto certo para parte de con-
trafilé e para parte do filé mignon. 
“São cortes de extrema qualidade, 
excepcional sabor e maciez indes-
critível”, diz a gerente nacional do 
Programa Carne Angus. Para ela, 
eventos como estes são uma gran-
de vitrine para mostrar a qualida-
de da carne aos produtores rurais 
e consumidores. 
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O Fomento da Angus está de-
senvolvendo algumas medidas para 
incentivar os criadores a participar 
de exposições. Segundo o vice-pre-
sidente de Fomento da Angus, Luis 
Felipe Cassol,  para incentivar uma 
maior participação nas principais 
exposições ranqueadas do ano, as 
exposições nacionais, a direção da 
Angus definiu para o ano de 2019 
isentar a inscrição dos animais para 
as seguintes exposições: Londrina, 
PR; Nacional de Rústicos em Santa 
Maria, RS; Avaré, SP (já realizadas) 
e Expointer, RS, programada para fi-
nal de agosto e início de setembro.

“Com essas medidas, esperamos 
maior participação em exposições, 

João Carlos Pinheiro, representando a Progen, 
entregando o cheque presente ao proprietário da 

Cabanha Recalada, Fábio Ruivo

Reinaldo Leopoldino, representante da Genex 
entregando o cheque presente a Camilo e Marina 

Vianna, da Cabanha São Xavier

Rodrigo Correa, representante da Corteva, 
entrega o cheque presente a Ignácio Tellechea, 

Cabanha Rincón del Sarandy

Mirella Oss, da Ouro Fino, entrega o cheque 
presente a Ignácio Tellechea, da Rincón del 

Sarandy e a Adenir Soldera, da Irmãos Soldera

Incentivo aos expositores
e angariar novos participantes, am-
pliando também a visibilidade da 
raça”, argumenta. Segundo ele, as 
exposições em muito contribuem 
para o aperfeiçoamento da genética, 
sendo também ambiente propício 
para encontros técnicos e trocas de 
informações.

Além disto a diretoria da Angus 
definiu também que animais com até 
540 dias (18 meses) de idade pode-
rão ter sua confirmação, ou o pedido 
de registro provisório individual, du-
rante o exame de admissão das ex-
posições. Ou seja, não mais será ne-
cessário os criadores chamarem um 
técnico nas propriedades para regis-
trar ou confirmar estes animais para 

participação nas exposições, pois a 
Angus irá subsidiar esta avaliação 
dos técnicos que estarão habilitados 
para prestar este serviço durante os 
exames de admissão das feiras. Esta 
deliberação será adotada para todas 
as exposições ranqueadas do ano, 
de rústicos ou argola, incluindo as 
estaduais, promovidas pelo núcleos 
regionais da Angus.

“Nosso intuito com estas deli-
berações é facilitar o trabalho dos 
criadores e, principalmente, reduzir 
parte dos custos envolvidos com a 
participação de animais em exposi-
ções, que sabemos que não são pou-
cos. Estamos trabalhando no que 
está ao nosso alcance e focando 

nos objetivos da entidade, que é ser 
parceria dos criadores e fomentar a 
utilização da genética Angus”, argu-
menta o presidente da Angus, Nival-
do Dzyekanski.

No mesmo sentido, Cassol des-
taca que através de parcerias com 
empresas do setor, a Angus está 
premiando os vencedores do Grande 
Campeonato com um “cheque pre-
sente”, um cheque simbólico através 
do qual o criador poderá trocar o 
valor por produtos ou serviços forne-
cidos pelas empresas parceiras (ver-
mífugo, herbicida, doses de sêmen, 
prenhezes de FIV, congelamento de 
sêmen, das empresas apoiadoras 
do projeto). A Associação Brasilei-

ra de Angus agradece às empresas 
que apoiam o projeto: Genex, Seleon 
Biotecnologia, Corteva Agriscience, 
Ourofino,  BRGen e Alta/Progen. 
Em torno de R$ 6.000,00 foram 
distribuídos até o momento, em cada 
exposição Nacional (Londrina, Uru-
guaiana e Nacional de Rústicos) aos 
proprietários dos animais vencedo-
res.

“Participar e apoiar essa pro-
moção Cheque Presente da Angus 
é nosso foco, que é de estar perto 
dos produtores para levar soluções 
de controle de plantas invasoras e 
outras informações de interesse do 
setor”, disse o representante da Cor-
teva Agriscience, André Biolchi.  

Fotos: Divulgação/Angus

O 
programa Angus Sustenta-
bilidade, um novo selo que 
começa a ser estampado 

ainda em junho nos produtos 
Angus e que atesta que os corte 
são produzidos dentro de rígidas 
normas baseadas em seis pilares: 
sustentabilidade, responsabilidade 
social, rastreabilidade, sanidade, 
bem-estar animal e biosseguran-
ça, foi lançado pela Associação 
Brasileira de Angus em 27 de 
junho, em Belo Horizonte, MG. 
A exemplo do Programa Carne 
Angus, será auditado pela certi-
ficadora alemã Tüv Rheinland e 
começa exatamente pelo estado 
de Minas Gerais.

“O Selo Angus Sustentabili-
dade é uma forma de atestar um 
compromisso que os pecuaristas 
da raça têm com o meio am-
biente e seus animais”, sintetiza 
o presidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski. Segundo ele, quem 
trabalha no campo sabe que é im-
possível operar com pecuária sem 
respeito ao ecossistema e à vida. 

O projeto piloto do Angus Sus-
tentabilidade foi desenvolvido em 
parceria com a Fazenda Santa 
Mônica, de propriedade do grupo 
mineiro ARG. A empresa, que deu 
início à produção de carne Angus 

certificada há pouco mais de um 
ano, é a primeira do Brasil a ado-
tar o novo selo e tem como meta 
ofertar ao mercado 500 toneladas 
de carne Angus ao mês. O grupo 
ARG investiu R$ 20 milhões em li-
nha exclusiva de desossa do Frigo-
rífico Dimeza, em Contagem, MG. 
E a produção comercializada ad-
vém de duas fazendas que, juntas, 
somam 60 mil cabeças.

A aposta do Grupo ARG na 
raça Angus embasa o concei-
to da nova linha de carnes Cara 
Preta, que está sendo lançada no 
mercado. “Nosso destaque são 
os animais Angus superprecoces 
abatidos entre 12 e 14 meses, re-
sultado de uma seleção rigorosa 
para oferecer ao mercado a me-
lhor carne do Brasil”, observou o 
diretor de Agronegócios do Grupo 
ARG, Vitoriano Dornas Neto. A 
ideia, conforme explica, é focar no 
mercado de food service e bouti-
ques. As metas são audaciosas e, 
em janeiro de 2020, o grupo quer 
atingir a marca de 750 toneladas/
mês. “Estamos investindo forte 
em todas as etapas da produção, 
da seleção genética até a indús-
tria, para ter a melhor carne do 
Brasil”, diz.

Após o piloto em Minas Ge-

rais, o Selo Angus Sustentabilida-
de deve ser incorporado por ou-
tras linhas de corte Angus no País 
nos próximos meses. Segundo a 
gerente nacional do programa 
Carne Angus, Ana Doralina Mene-
zes, a tendência é que o selo An-
gus Sustentabilidade ganhe força 
nas principais empresas que ope-
ram com Angus no país. “Esta-
mos atendendo a novas correntes 
de comportamento de consumo. 
As famílias buscam mais infor-
mações sobre os produtos que ad-
quirem, querem a garantia de que 
a carne que consumem não agride 
ao meio ambiente e é produzida 
dentro das mais rígidas normas 
de bem-estar animal, entre outros 
quesitos”, aponta a gerente.

 Como funciona
O regramento da certificação 

é regido por protocolo da Angus, 
que tem o dever de selecionar e 
credenciar propriedades aptas e 
assegurar o cumprimento das re-
gras de enquadramento. Para isso, 
a Angus destinará técnicos para 
acompanhar os processos pro-
dutivos nas propriedades creden-
ciadas e orientar os pecuaristas 
sobre boas práticas de produção, 
e só após cumpridas as exigên-

cias estas propriedades poderão 
ser auditadas por uma empresa 
internacional de terceira parte 
e receberão o selo do Programa 
Angus Sustentabilidade. “É im-
portante citar que o Carne Angus 
é único programa brasileiro que 
passa pela auditoria de uma cer-
tificadora externa, garantindo a 
conformidade das etapas que rea-
lizamos dentro da indústria, até a 
saída do produto, e com este selo 
mais uma etapa se soma a esta 
chancela”, destacou o diretor do 
Programa Carne Angus, Milton 
Moraes Filho. A previsão é que o 
selo de Sustentabilidade agregue 
um valor adicional de cerca de 
10% em relação aos cortes An-

gus convencionais.

Exigências
Para receber o Selo Susten-

tabilidade Angus, é preciso que as 
propriedades rurais sigam rigoro-
samente as normativas previstas 
no protocolo da Associação Brasi-
leira de Angus. O texto determina 
como exigências básicas para o re-
cebimento de selo: animais 100% 
rastreados, com, no mínimo, 50% 
de sangue Angus; propriedades 
rurais independente do sistema 
de criação; padrões e critérios de 
sustentabilidade, responsabilidade 
Social, biossegurança, sanidade e 
bem-estar animal, atestados por 
auditoria externa.

Carne Angus com selo Sustentabilidade
Foto: Carolina Jardine/Angus
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PARCEIROS

N
esta época do ano, no 
outono, duas práticas 
de manejo muito impor-

tantes são efetuadas na maio-
ria das propriedades de gado 
de cria do Brasil: o desmame e 
o diagnóstico de gestação. 

Muito mais informações 
e conseqüentes decisões de 
manejo podem ser tiradas da 
simples quantidade de vacas 
prenhes e vazias ou do núme-
ro e peso dos bezerros des-
mamados. Nesse momento 
é possível fazer a avaliação 
e seleção tanto das bezerras 
desmamadas que poderão 
ser utilizadas para reposição, 
como das vacas que desma-
maram nesta estação. Essa 
seleção é possível quando se 
tem uma taxa de prenhez mí-
nima de 70%, caso contrário 
praticamente todas as bezer-
ras teriam que ser utilizadas 
para repor as vacas vazias 
descartadas. 

Ao buscar fêmeas para 
serem futuras matrizes é pre-
ciso considerar as caracte-
rísticas que se deseja ter em 
uma vaca eficiente e rentável, 
como por exemplo: fertilida-
de, longevidade, habilidade 
materna e ao final de seu 
ciclo produtivo dar uma boa 
carcaça. Em resumo, uma 
fêmea bovina deve entrar 

Reposição eficiente 
de matrizes

Médico-veterinário e promotor 
técnico de corte GENEX

em reprodução o mais cedo 
possível, considerando tanto 
sua idade quanto o período 
da estação reprodutiva que 
ela está sendo submetida. Ter 
um intervalo entre partos de 
aproximadamente 365 dias, 
parir, amamentar e desma-
mar um bezerro com pelo me-
nos 40% de seu peso, repetir 
estes eventos o maior núme-
ro de vezes possível e, ao ser 
descartada por diminuição de 
sua produtividade, deixar a 
renda de sua carcaça. 

Para selecionar bezerras 
ou novilhas que atinjam os 
objetivos acima menciona-
dos, sem ter pelo menos um 
evento de acasalamento ou 
desmame, pode-se buscar as 
fêmeas nascidas o mais cedo 
na temporada e com peso na 
média ou acima do seu grupo 
contemporâneo. Desta forma 
se está selecionando as fême-
as filhas das vacas mais fér-
teis e produtivas. Já nas vacas 
adultas, para o produtor que 
tiver uma taxa de prenhez 
acima de 80-85%, poderá 
descartar algumas vacas pre-
nhes ou não as colocar em re-
produção na próxima tempo-
rada. Assim, características 
como temperamento, caráter 
mocho, pelagem e padrão ra-
cial podem ser consideradas.

E como a utilização de 
touros melhoradores e des-
taque para características 
maternais podem ajudar na 

formação de um rebanho de 
fêmeas eficientes e produti-
vas? 

Dentre as características 
avaliadas pela Associação 
Americana de Angus (AAA) 
por meio das DEPs (Diferen-
ça Esperada na Progênie), são 
consideradas como maternais: 

Prenhez de Novilhas: é a 
probabilidade em porcenta-
gem das filhas de determinado 
touro ter um parto aos dois 
anos de idade. É mais correla-
cionada que a DEP de circun-
ferência escrotal do indivíduo 
para determinar a precocida-
de das filhas do touro;

Facilidade de Parto das 
Filhas: é a diferença em por-
centagem de partos não as-
sistidos das filhas do touro 
quando primíparas aos dois 
anos de idade;

Docilidade: mede o tempe-
ramento das filhas do touro;

Leite: é a capacidade de 
produção de leite das filhas 
do touro. Devemos buscar 
um equilíbrio, pois vacas que 
produzem pouco leite têm 
o desempenho de suas crias 
prejudicado e as que produ-
zem muito são mais exigentes 
em alimentação, o que pode 
prejudicar sua reprodução 
em situações de escassez de 
alimentos.

Tamanho e Peso Adulto da 
Vaca: também deve-se buscar 
o equilíbrio, pois vacas com 
tamanho e peso adulto mui-
to baixos tendem a ter pro-
gênie com baixo desempenho 
em ganho de peso.No entan-
to, vacas muito grandes têm 
maior exigência nutricional e 
em ambientes hostis tem sua 
reprodução prejudicada. 

Desde o ano de 2004 a 
AAA é a associação de raça 

de corte pioneira em adicio-
nar em suas avaliações gené-
ticas os Índices Bio-econô-
micos que têm como objetivo 
facilitar a escolha de um re-
produtor para uma determi-
nada fase, relacionando com 
uma melhor rentabilidade fi-
nanceira. A grande novidade é 
que em julho de 2019 foi fei-
ta uma atualização destes ín-
dices e criado um novo índice 
o $M ou Valor Materno. Esse 
novo índice é expresso em 
dólares por cabeça e prediz 
a diferença de rentabilidade 
da concepção à desmama e é 
destinado ao produtor que irá 
reter suas fêmeas pra reposi-
ção e os machos serão vendi-
dos para terminação. Na sua 
composição são ponderadas 
as seguintes características: 
facilidade de parto materna 
e direta, peso ao desmame, 
leite, prenhez de novilhas, do-
cilidade, peso adulto da vaca 
e forma e ângulo de cascos. 
Alguns touros da GENEX que 
se destacaram para $M fo-
ram: Basin Rainmaker 4404, 
Buford Pathfinder, Stevenson 
Turning Point, SAV Quarter-
back, SAV Reign e SAV Re-

nown.
Forma e Ângulo de Cas-

cos também são novidades na 
avaliação americana. Essas 
DEPs são avaliadas por es-
cores onde números menores 
indicam touros que transmi-
tirão à progênie cascos cor-
retos que estão relacionados 
a funcionalidade, aprumos e 
longevidade do animal. 

A GENEX, empresa pio-
neira em genética americana 
Angus no Brasil, segue o con-
ceito Cow Sense & Science, 
ou seja, a busca por repro-
dutores que tenham pedigree 
consistente com linha mater-
na forte, avaliação genética 
equilibrada para as principais 
características econômicas 
e biótipo de um animal de 
corte. Acreditamos que esse 
tripé traz aos clientes maior 
rentabilidade através do au-
mento da produtividade pro-
porcionada pelo uso da ge-
nética mais adequada para a 
obtenção de vacas produtivas, 
eficientes e rentáveis.

Taxa de prenhez, facilidade de 
parto, docilidade, produção de 
leite, tamanho e peso adulto 
são itens desejáveis na fêmea

Por Reinaldo Leopoldino

Reinaldo Leopoldino: ao 
buscar fêmeas para serem 
futuras matrizes, é preciso 
considerar características 
que se desejam para uma 
vaca rentável e eficiente

Foto: Divulgação
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O 
programa de vacinação 
obrigatória do rebanho 
bovino brasileiro contra 

febre aftosa é uma das me-
lhores iniciativas da pecuária 
nacional para impedir o apa-
recimento de uma doença que, 
comprovadamente, causa sérios 
prejuízos econômicos para os 
criadores e irreparáveis danos 
à imagem do Brasil como for-
necedor de carne bovina.

Mesmo assim, o Plano Na-
cional de Erradicação da Febre 
Aftosa deverá, muito em breve, 
acabar com a vacinação contra 
a doença, sob o pretexto de que, 
livre da aftosa sem vacinação, 
nosso país terá as portas do 
mercado internacional de car-
nes (bovina e suína) escancara-
das para a produção nacional.

Sabemos que a febre afto-
sa é uma doença de terceiro 
mundo e que fere a imagem do 
Brasil, segundo maior produtor 
de carne bovina do mundo e 
quarto maior produtor de car-
ne suína.

Eu quero vacinar meus 
animais contra aftosa

Porém, também é fato que 
a vacinação contra essa terrível 
enfermidade protege de manei-
ra inquestionável os rebanhos 
brasileiros. Tanto é verdade que 
o último caso ocorreu em 2006 
há, portanto, 13 anos.

Não questiono a proposta 
de fim da vacinação. Claro, o 
ideal é deixar de vacinar o gado. 
Mas questiono a maneira como 
o processo está sendo condu-
zido. Parece que se pretende 
acelerar a decisão, quando o 
que importa na verdade não 
é o possível ganho econômico 
com o eventual crescimento 
das exportações de carnes, mas 
a efetiva proteção do rebanho 
brasileiro contra a febre aftosa.

Analisando ainda mais pro-
fundamente essa questão, me 
pergunto se nós, pecuaristas, 
seremos realmente beneficia-
dos com o prematuro fim da 
vacinação obrigatória. Sere-
mos?

Considero absolutamente 
aceitável o custo anual de cer-
ca de R$ 3,00 por duas doses 
de vacina, aplicadas em duas 
oportunidades no ano.

Então, com o fim próximo 

da vacinação obrigatória, vou 
economizar R$ 3,00 por ca-
beça de gado. Mas o que vou 
ganhar a mais pela arroba co-
mercializada com o frigorífico? 
Será que somente o custo da 
vacina/ano é suficiente para 
eu arriscar a sanidade do meu 
rebanho contra uma doença 
traiçoeira como a aftosa? Não 
estou convencido.

O ponto central dessa ques-
tão é que, como pecuarista, 
quero ter tranquilidade de que 
a aftosa não me incomoda, que 

meus animais estão protegidos. 
Hoje estou tranquilo. Sem a 
vacinação, certamente dormirei 
mais preocupado.

O que também está mere-
cendo uma explicação mais 
detalhada das autoridades é 
que com o fim da vacinação 
obrigatória os pecuaristas não 
poderão imunizar mais os seus 
animais contra a aftosa. Em 
outras palavras: hoje, a vacina-
ção é exigida por lei; depois, se 
você vacinar será punido pela 
mesma lei.

Tem também a questão das 
fronteiras secas. O Brasil tem 
mais de 17 mil km de divisas 
com países vizinhos. Eles já 
avisaram que não deixarão de 
vacinar seus animais. Mas o 
que acontece se os seus bovinos 
ultrapassarem as fronteiras e 
vierem para o lado brasileiro? 
Estamos realmente prepara-
dos para vigiar com eficácia o 
tráfego de bovinos com os paí-
ses vizinhos? 

E se, por ventura, houver 
algum surto. Claro, o vírus da 
aftosa pode ser transmitido 
pelo ambiente. Teremos vacina 
em estoque para tomar medi-
das rápidas e eficazes?

São muitas perguntas sem 
respostas claras. Não consi-
go entender para que acelerar 
esse processo, sendo que o pro-
grama de vacinação obrigató-
ria funciona muito bem. O tem-
po dirá se vamos comemorar 
vitória ou vamos lamentar uma 
dolorosa derrota.

Pecuarista, proprietário da Casa 
Branca Agropastoril, programa de 
melhoramento genético das raças 
Angus, Brahman e Simental.

Por Paulo de Castro Marques
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