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Nivaldo 
Dzyekanski

A Temporada de Leilões 2020 começou 
mais cedo neste ano com mudanças substan-
ciais na forma de fazer negócios. Se por um 
lado a oferta de ponta de reprodutores Angus 
se mantém, por outro, a forma de comprar e 
vender ganha força no ambiente on-line. É 
verdade que os leilões virtuais já eram uma 
realidade, mas agora, em plena pandemia de 
Coronavírus, eles tornaram-se essenciais para 
manter os negócios no campo.

Atenta às novas tendências, a Associação 
Brasileira de Angus está ao lado de seus cria-
dores apoiando na divulgação de todos os lei-
lões de seus associados, decisão tomada pela 
diretoria para valorizar a oferta de quem é a 
razão do trabalho e da própria existência da 
entidade. Afinal, é apoiando a rentabilidade 
desses empreendedores que fortalecemos nos-
sa ação, garantimos o sucesso de nossos clien-
tes e o próprio desenvolvimento da economia 
nacional. Trabalho vital em um momento de 

Temporada virtual e de boas perspectivas
crise como o que vivemos.

Mas agregar valor aos produtos que oferta-
mos não é um trabalho de curto prazo. Sabemos 
que a qualidade do Angus que se vê em pista 
é reflexo de muito investimento de longo prazo 
de criatórios. Uma ação que vai ao encontro 
de um trabalho sério que a Angus está desen-
volvendo para fomentar o uso da genômica no 
rebanho nacional. Com investimento próprio 
realizado por meio de parceria público privada 
com a Embrapa, a Angus deu vida ao projeto 
de genômica nacional, a base de uma platafor-
ma que elevará a precisão do melhoramento 
genético, ofertando dados preciosos tanto para 
selecionadores quanto para investidores. Um 
avanço substancial para o fomento do uso de 
touros nacionais em tempos de dólar valoriza-
do e quando a raça expande sua presença em 
diferentes regiões e pede maior adaptação ao 
variável ecossistema brasileiro.

Apesar do esforço individual de muitos as-

sociados que adotaram essa causa como sua, 
a genômica precisa de apoio para assumir o 
protagonismo que merece. A Associação busca 
criadores que estejam dispostos a referenciar 
os fenótipos, um trabalho árduo, mas que trará 
benefício a todos. E falar em coletividade nun-
ca esteve tão em voga. Em plena quarentena, a 
Angus também anunciou uma nova plataforma 
de negócios virtuais, onde os associados pode-
rão divulgar seus produtos e criar uma rede 
mútua de colaboração. Para saber mais sobre 
o novo Angus Market, basta acessar o site da 
Angus. Em breve, também teremos boas no-
tícias no Programa Carne Angus Certificada, 
com apresentação de campanha nacional de 
valorização do selo que simboliza toda a quali-
dade e a essência de nossa produção.

Uma Primavera de grande conectividade e 
excelentes negócios a todos!

A raça Angus segue líder absoluta na comer-
cialização de sêmen no Brasil. A raça registrou 
expansão de 33,97% na venda de doses no pri-
meiro semestre deste ano em relação ao mesmo 
período do ano passado. A informação integra 
o relatório divulgado pela Associação Brasilei-
ra de Inseminação Artificial (Asbia). No docu-
mento a entidade também destaca o avanço das 
vendas de sêmen de genéticas de reprodutores 
nacionais.

A comercialização de sêmen de touros Angus 
brasileiros neste primeiro semestre aumentou 
41,60%, atingindo uma fatia de 28,85% de 
todo o sêmen Angus comercializado no país, dois 
pontos percentuais acima do market share de 
26,87% obtido no primeiro semestre de 2019.

“A Angus negocia sêmen em 26 das 27 uni-
dades da federação brasileira. Isso mostra que a 
raça é unanimidade em qualidade e lucratividade 
e tem amplo potencial de adaptabilidade no vasto 

Sêmen Angus cresce 34%
território nacional”, frisou o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski.

Para o gerente de fomento da Angus, Ma-
teus Pivato, o avanço da genética nacional si-
naliza para um ano promissor para o sêmen 
Angus produzido no Brasil. Além da valoriza-
ção do dólar em relação ao Real, o que tornou 
o produto importado mais caro, Pivato indica 
um maior reconhecimento dos atributos dos 
reprodutores nacionais, animais adaptados às 
peculiaridades e variabilidade do clima brasi-
leiro e que vêm sendo opção para criadores de 
Sul a Norte. “Se o mercado seguir nessa ten-
dência, deveremos fechar 2020 com expansão 
na comercialização de sêmen Angus e aumen-
to da representatividade da produção nacional, 
uma vitória para a raça Angus e para todos 
os selecionados brasileiros”, estima o técnico. 
Veja nesta edição matéria na página 22, com ou-
tros dados sobre a publicação da Asbia.
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O objetivo é implementar 
programa de genômica que 
permita combinar vários 
itens de valor econômico

Foto: Gabriel Olivera/Angus

Rapidez e precisão na seleção
Genômica:

Por Eduardo Fehn Teixeira

U
ma das grandes ações 
realizadas pela Angus 
foi a assinatura, em 

maio deste ano, de um acordo 
para dar início a uma Parceria 
Público-Privada (PPP) com a 
Embrapa, visando o fomento 
do uso da seleção genômica 
nos rebanhos Angus do Brasil. 
O termo foi assinado pelo pre-
sidente da Associação, Nivaldo 
Dzyekanski, pelo chefe-geral 
da Embrapa Pecuária Sul, Da-
niel Montardo, e pelo geneti-
cista e pesquisador da Embra-
pa, Fernando Flores Cardoso.

“É um passo importante na 
busca de melhoramento con-

A exemplo do que está ocorrendo nos principais centros mundiais, a 
pesquisa e o desenvolvimento da genômica é a bola da vez também na 
Associação Brasileira de Angus. A meta é a busca da maior precisão 
da seleção genética, de animais mais eficientes, adaptados e mais 
resistentes ao carrapato, assim como da antecipação de performance 
de reprodutores da raça. A ferramenta vai permitir a identificação de 
genética para a produção de animais de pelo curto, mais adaptados 
ao calor, e também mais resistentes à infestação de carrapatos e 
exemplares produtores de carcaças mais eficientes para a produção de 
carne de qualidade. Para o criador, significa maior certeza nas decisões 
de seleção, ganhando tempo e aumentando em muito o giro de sua 
produção a partir da escolha mais certeira no uso de genéticas que vão 
proporcionar resultados altamente previsíveis, viabilizando um trabalho 
mais preciso em termos de resultados.

tínuo em nossos rebanhos. A 
área técnica está de parabéns 
e, certamente, terá muito tra-
balho e novos resultados pela 
frente”, observa Dzyekanski.

O acordo também traz in-
centivo à pesquisa em tempos 
de recursos escassos. “Esse é 
o tipo de parceria que estamos 

buscando. Trabalhar em con-
junto com as instituições mais 
representativas para resolver 
os principais gargalos dos pro-
dutores a partir do desenvolvi-
mento de inovações tecnológi-
cas”, aponta Montardo.

A ação tem previsão de du-
ração de 38 meses e busca o 

desenvolvimento de metodolo-
gia e ferramenta para, dentro 
da raça, selecionar linhagens 
com maior adaptação tropi-
cal, de pelo mais curto, mais 
resistentes ao carrapato, mais 
adaptadas ao calor, mantendo 
suas tradicionais característi-
cas produtivas e incrementan-
do a qualidade de carne.

O pesquisador Fernan-
do Flores Cardoso observa 
que entre as metas até 2022, 
está a implementação de um 
programa de genômica que 
permita a seleção combinan-
do adaptação aos trópicos à 
produção para característica 
de elevado valor econômico. 
“A expectativa é seguir in-
crementando a população de 
referência com mais animais 
genotipados, mas focando na 
formação de população para 
resistência ao carrapato. Com 
isso, teremos um diferencial 
para o Angus do Brasil, com 
um animal mais adaptado aos 
trópicos, selecionado para ter 
pelo curto, menos parasitas e 
alta produtividade”, define.

Para o gerente de Fomen-
to da Angus, Mateus Pivato, 
apesar de o projeto ser uma 
continuidade de estudos rea-
lizados pela Embrapa, Unesp-
Jaboticabal e Associação Bra-
sileira de Angus com demais 
parceiros nos últimos anos, é a 

primeira vez que a Associação 
entra como parceira efetiva da 
pesquisa, o que foi viabilizado 
por meio da PPP. Para entrar 
no projeto, a Angus ingressou 
com aporte de R$ 198 mil en-
tre recursos diretos e mão-de-
obra especializada, de um total 
de R$ 498 mil estimados como 
custo total. “Agora, estaremos 
juntos discutindo o projeto que 
será desenvolvido até 2022. 
Nossa meta é continuar agre-
gando animais à população de 
referência da Angus e buscar 
o desenvolvimento de novas 
características para predições 
corretas e acuradas”, comple-
ta o diretor e presidente do 
Conselho Técnico da Associa-
ção, Márcio Sudati.

Ganhando mais 
em menor tempo
A seleção de animais atra-

vés da genômica já é uma re-
alidade em todo o mundo. A 
pesquisa e o desenvolvimento 
da genômica vem sendo rea-
lizada na área técnica da As-
sociação Brasileira de Angus, 
visando oferecer aos criadores 
cada vez mais dados capazes 
de otimizar a seleção dos ani-
mais. A importância do uso da 
genômica em programas de 
melhoramento genético, como 
o Promebo, da Associação 
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É que é muito técnico-científi-
co”, confessa Cardoso.

Com isso é possível, de 
forma objetiva, determinar os 
ganhos anuais resultantes do 
processo de seleção através 
do uso da genômica. Com a 
genômica é possível reduzir os 
intervalos de gerações, porque 
se consegue realizar os testes 
bem mais cedo, ensina o pes-
quisador, que também é cria-
dor de Angus. Assim a genômi-
ca surge como uma ferramenta 
capaz de acelerar o processo 
seletivo e a identificação de 
características mais difíceis 
como eficiência reprodutiva, 
eficiência alimentar, adapta-
ção do animal ao ambiente e 
a exposição a doenças. E com 
precisão científica, certifica.

Processo teve 
início em 2013
Na Angus todo esse pro-

cesso teve início em 2013 até 
2018 com os projetos Unesp/
Embrapa com o apoio da As-
sociação Brasileira de Angus, 
focando inicialmente no car-
rapato, na tristeza parasitária, 
quando foi possível reunir uma 
amostragem de cerca de 1.500 
animais avaliados. De 2019 a 
2020 são mais 450 animais 
avaliados, no mesmo período 
vieram os bancos de dados de 
avaliações de uma das pionei-
ras no Brasil nessa área, a Casa 
Branca Agropastoril (915 ani-
mais) e também da Verdana 
Agropecuária (65 animais) e 
agora com esse acordo que está 
sendo formalizado com a Zoe-
tis Brasil são mais 3.884 ani-
mais avaliados nessa base.

Isso resulta hoje em quase 

A montagem do processo de 
seleção pela genômica teve o 
acréscimo de vários bancos 
de dados de avaliações

Nacional de Criadores (ANC), 
sua aplicação, benefícios e re-
sultados esperados para o tra-
balho de seleção foram tema 
de importante “live” ou webi-
nar promovida pela Angus em 
parceria com a Zoetis Brasil 
em março deste ano, com o 
título: Como aumentar sua lu-
cratividade em menor tempo.

Mediado pelo zootecnista 
Daniel Biluca, coordenador 
técnico para Clarifide corte da 
Zoetis Brasil, o debate reuniu 
apresentações do veterinário e 
gerente de Fomento da Angus, 
Mateus Pivato, do veterinário 
pesquisador e chefe adjunto 
de pesquisa e desenvolvimen-
to da Embrapa Pecuária Sul, 
Fernando Flores Cardoso e do 
veterinário e vice-presidente 
técnico da Angus, Marcio Su-
dati Rodrigues. Normélio Al-
ves, assistente técnico da Zo-
etis para o Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina gerenciou 
os questionamentos enviados 
pelas quase 500 pessoas que 
assistiram o webinar. Um su-
cesso! Um auditório lotado, só 
que via internet.

Segundo Daniel Biluca, há 
mais de cinco anos a Zoetis 
vem conversando com a An-
gus e recentemente formalizou 
parceria também com a Em-
brapa Pecuária Sul, potencia-
lizando esse trabalho com foco 
na genômica.

Ferramenta de seleção 
ainda para este ano
Conforme Mateus Pivato, a 

Angus está trabalhando para o 
lançamento de sua ferramen-
ta de seleção genômica ainda 
neste ano. “Esta ferramenta 
vai melhorar ainda mais a efi-
ciência do Programa de Melho-
ramento de Bovinos de Carne 
(Promebo), com uma avaliação 
de reprodutores jovens com um 
melhor grau de acurácia, além 
de avaliar características de 
difícil mensuração, caso da re-
sistência ao carrapato, sem a 
necessidade de contagem nos 
animais”, diz o técnico.

Pivato argumenta também 
que a implantação da genômi-
ca no trabalho de seleção vai 
agilizar todo o processo de es-
colha de matrizes e touros me-

lhoradores com as caracterís-
ticas desejadas pelos usuários 
da Angus, por meio da incorpo-
ração de predições genômicas 
do mérito genético nas avalia-
ções genéticas tradicionais.

Um Angus com 
cara própria
Fernando Flores Cardoso, 

que deu uma verdadeira aula 
durante a “live”, afirma que 
esse trabalho vai moldar o An-
gus brasileiro com a sua cara 
própria. “Esse é o diferencial 
competitivo que buscamos 
com esse projeto de implanta-
ção da genômica na seleção de 
Angus”, sintetiza.

Conforme o pesquisador, 
milhares de marcadores ou se-
quências de DNA, ferramentas 
de bioinformática & bioesta-
tística e conceitos de genética 
e fisiologia convergem para 
desvendar a estrutura e as 
funções do genoma. Isso tem 
diversas aplicações, como a 
identificação de doenças mo-
nogênicas, risco de doenças 
complexas, farmacogenômica 
e a seleção genômica.

Ele explica que os marca-
dores moleculares são seg-
mentos do código genético com 
sequência e posição conheci-
das no genoma. Esse genoma 
tem pelo menos duas formas 
(alelos) distintas (polimorfis-
mo) e segmentos desse código 
ligados a genes funcionais de 
interesse econômico, tais como 
resistência a doenças e infes-
tação de parasitas (caso do 
carrapato) e de desempenho 
em características produtivas 
de interesse econômico e de 
qualidade dos animais.

Para Cardoso os marcado-
res mais usados na atualidade 
são os que vem em SNP – Sin-
gle Nucleotide Polymorphism. 
São usados para a mudança 
de uma única base na sequên-
cia genética de um indivíduo 
em comparação com um geno-
ma de referência. Tem menor 
custo e menos mão-de-obra.

Ele recorda que após o se-
quenciamento do genoma bovi-
no, que foi publicado em 2008, 
passamos a trabalhar não com 
os poucos marcadores conheci-
dos até então, mas com ships, 
que são tecnologias contendo 
centenas de milhares de mar-
cadores. “Isso faz com que a 
gente consiga traçar toda a va-
riabilidade genética que existe 
ligada a uma determinada ca-
racterística dos indivíduos e 
como isso se transmite para as 
próximas gerações. Trabalha-
mos com certezas científicas 
e não com apenas probabilida-
des”, enfatiza. 

Na seleção genômica ope-
ramos com uma população de 
referência formada por genó-
tipos e fenótipos, estima-se os 
efeitos de marcadores por todo 
o genoma através da equação 
de predição que nos dá o valor 
do genômico – e relaciona-se 
o genótipo (SNIP) com o de-
sempenho dos animais para a 
identificação, através dessa 
equação, do efeito do marca-
dor. Daí temos condições de 
identificar, com os animais ain-
da bem jovens (essa é uma das 
grandes vantagens), quais são 
os candidatos à seleção, que 
são os genótipos para resultar 
nos reprodutores selecionados. 
“Não é que seja complicado. Nivaldo Dzyekanski assina parceria com Embrapa

Foto: Giovana Bonato
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7 mil animais, cuja maior parte 
está dentro do Promebo, que é 
o programa oficial de avalia-
ção da raça Angus no Brasil. 
Além disso tudo, com a parce-
ria público privada entre a An-
gus e a Embrapa Pecuária Sul 
serão avaliados mais 1.500 
animais com contagem de car-
rapato até 2022. Assim, a par-
tir de agora, a exemplo do que 
ocorreu nos Estados Unidos, o 
número de animais genotipa-
dos vai crescer rapidamente.

Hoje nos USA já chega a 1 
milhão de animais genotipados.

Velocidade 
e acurácia
A genômica vem para ace-

lerar e dar maior acurácia às 
avaliações visando o melho-
ramento genético, com maior 
ganho genético combinando 
DEP tradicional e predições 
genômicas, identificação de 
outras características de alto 
valor econômico na pecuária 
a partir de genética Angus, 

como resistência a doenças 
(maior rusticidade), reprodu-
ção, eficiência e qualificação 
de produto selecionado.

Com relação ao carrapato, 
que é um dos grandes diferen-
ciais, Fernando Cardoso relata 
que a maior parte da insemi-
nação com Angus é feita na 
região tropical do país, onde 
a exposição ao calor e aos ec-
toparasitas é muito mais de-
safiadora para os animais de 
raças taurinas. “Já realizamos 
uma experiência acasalando 
touros de uma outra raça tau-
rina de alta e baixa resistência 
ao carrapato em vacas meio 
sangue Nelore/Angus e meio 
sangue Senepol, e a partir da 
contagem de carrapatos nos 
filhos criados naquele ambien-
te se viu que a diferença em 
usar touros de alta e de baixa 
resistência é de uma redução 
de um terço na carga parasi-
tária. É um terço em uma ge-
ração, o que é um efeito bas-
tante importante do ponto de 
vista genético e a partir daí 
é que a gente imagina criar 
um diferencial para o Angus 
selecionado no Brasil, para 
maior adaptação ao ambiente 
tropical”. Vamos poder for-
mar linhagens geneticamente 
diferenciadas. Teremos ainda 

uma redução no custo da ge-
notipagem e cooperação para 
aumentar o tamanho das po-
pulações de referência.

Para que o criador entenda 
que ele só tem a ganhar com as 
avaliações genômicas, Fernan-
do Cardoso faz uma analogia 
com o índice bioecomômico de 
carcaça, através do qual o pro-
dutor, na remuneração dos aba-
tes, tem um diferencial monetá-
rio a mais dentro do Programa 
Carne Angus Certificada. Exis-
tem touros que nos abates 
acrescentam até R$ 150,00 a 
mais por animal ao produtor.

“Com o ganho da genômica 
em todas as características va-
mos ter uma forma de precisar 
muito melhor o valor econômi-
co desses animais e quanto eles 
vão adicionar na lucratividade 
dos criadores. Já em 2021 va-
mos ter um índice econômico 
global, que vai dizer quanto o 
produtor lucra a mais com a 
seleção genética. A genética 
é e será cada vez mais funda-
mental à produção pecuária, 
e quem largar na frente é que 
vai ter os melhores diferenciais 
num futuro muito próximo. E 
com o uso intensivo da genô-
mina na seleção, criadores po-
derão chegar a animais de elite 
no mercado, se destacando de 
forma jamais alcançada na se-
leção tradicional. “Essa é a tal 
cara própria que queremos dar 
ao Angus Brasileiro”, sintetiza 
o pesquisador. 

A importância de uma 
genética brasileira
O vice-presidente técnico 

da Angus, Márcio Sudati Ro-
drigues, chama a atenção na 
“live” para o fato de que quan-
do o criador adquire sêmen de 
touros americanos ou de outra 
origem fora do Brasil, é preci-
so considerar que esses touros 
são avaliados em seus ambien-
tes e não nos locais onde essa 
genética vai operar, no caso, 
em alguma região brasileira. 
Por isso ele destaca a impor-
tância do apuro de uma gené-
tica nacional, perfeitamente 
adaptada às nossas condições 
de ambiente. “Daí a importân-
cia dos criadores terem efetiva 
participação na formação de 
populações de referência, to-
mando todos os cuidados em 
cada etapa das avaliações de 
seus animais, para que possam 
ser alcançados resultados con-
fiáveis com a aplicação da ge-
nômica”, enfatiza.

Outro fato que Sudati não 
aceita, não concorda, é que o 
próprio produtor avalie seus 
animais. “É como um juiz 
julgar uma causa na qual ele 
esteja envolvido”, exemplifica, 
alegando que o correto é que 
os animais sejam avaliados por 
um inspetor técnico da Angus, 
que além de seu preparo e co-
nhecimento, é totalmente isen-
to. Ele também argumenta que 
tudo que o criador faz ele deve 
fazer com a maior qualidade 
possível, usando todas as fer-

ramentas disponíveis e inclusi-
ve participando de mais de um 
programa de avaliação, para 
poder comparar os animais 
com diferentes populações de 
referência dentro do Brasil. 
“Tudo começa na base, com a 
identificação dos animais, inse-
minações, pesagens, registros, 
avaliações bem executadas. O 
grupo contemporâneo influen-
cia muito nas avaliações e por 
isso esses grupos contemporâ-
neos precisam ser muito bem 
montados”, assevera.

E sobre a genômica, ele 
acredita que quanto mais ela 
for utilizada, mais cairão os 
custos de todo o processo ao 
produtor. Vai ajudar também 
na formação dessa população 
de referência, incrementando 
desta maneira a acurácia de 
todo esse trabalho de seleção. 
“A pecuária nacional ganha 
com isso. Ganha em maior pre-
cisão de acurácia, em incre-
mento de melhoramento gené-
tico, ganha nas características 
de difícil mensuração. E temos 
ainda um próximo passo a ser 
dado que é a identificação, via 
genômica, de animais que pos-
suam gens com defeitos gené-
ticos ou defeitos de doenças”, 
comenta Márcio Sudati, que 
também é criador de Angus.

O dirigente observou que 
atualmente a genômica só é 
utilizada na seleção daqueles 
animais que já são superiores 
dentro dos programas de ava-

>>>

Cada vez mais torna-se 
importante o apuro da 
genética nacional, adaptada 
ao nosso ambiente

Márcio Sudati 
Rodrigues
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liação genética tradicionais. 
Mas a partir destas oportu-
nidades que vamos ter, da ge-
ração dessas DEPs enriqueci-
das, com certeza a genômica 
passará a ser utilizada na se-
leção de todos os animais, e 
os criadores vão se beneficiar 
desse ganho genético e desse 
incremento de acurácia que 
a genômica vai proporcionar. 
“Com isso aumenta também a 
confiabilidade desses animais 
e a certeza de que uma central 
de coleta de sêmen possa usar 
essa genética nacional com 
maior confiabilidade. O Angus 
vem crescendo muito no uso 
de genéticas nacionais. Temos 
muito bons animais produzi-
dos por excelentes seleciona-
dores, e agora com a aplica-
ção da genômica na seleção 
genética com certeza vamos 
atingir os níveis que estamos 
buscando para os reproduto-
res nacionais”, anima-se Már-
cio Rodrigues. Para ele quem 
usar essa tecnologia vai sair 
na frente, vai se destacar no 

mercado, porque a genômica 
não é mais uma expectativa, é 
uma certeza tecnológica.

Um marco para
a raça no Brasil
Mateus Pivato observa que 

é preciso agradecer a mui-
ta gente que se empenhou na 
construção de tudo que já se 
tem hoje em termos de melho-
ramento genético. Além da po-
pulação de referência que foi 
feita através da genotipagem, 
instituímos também e coleta 
de material biológico. Todo o 
touro Angus registrado tem 
seu material coletado pelos 
técnicos da entidade.

Esse banco de dados está 
na Associação para futuras 
novas calibragens dessa equa-
ção de predição da genômica. 
Muitos técnicos e muitos cria-
dores colaboraram para che-
garmos ao que temos hoje. O 
lançamento dessa ferramenta 
representada pela avaliação 
genômica será com certeza 

um grande marco para toda a 
raça Angus no Brasil.

Segundo o técnico a área 
de seleção da Angus já está 
muito bem organizada e conta 
por exemplo com o Promebo, 
onde são avaliados mais de 
280 mil animais. As vendas 
de sêmen crescem ano a ano 
(17% em 2019) e chegamos 
a uma marca incrível de 5,8 
milhões de doses comerciali-
zadas, das quais mais de 1 mi-
lhão era de genética nacional. 
E a genômica agora vem prá 
causar um grande impacto po-
sitivo na afirmação da genéti-
ca nacional, agregando maior 
valor e acurácia aos dados dos 
reprodutores. Em termos de 
animais de pelo curto e liso já 
temos mais de 170 mil dados 
coletados no Promebo. A re-
sistência ao carrapato que é 
uma DEP que vai ser inédita 
na raça Angus em todo o mun-
do. Assim, a genômica será 
uma verdadeira revolução em 
termos de seleção genética na 

raça Angus no Brasil. 
Vamos lançar esse ano o 

sumário genômico e estamos 
no mesmo ritmo das principais 
associações de Angus no mun-
do. Além do crescimento e da 
valorização da comercializa-
ção de animais no Brasil, tere-
mos a possibilidade de expor-
tação de nossa genética. “Já 
exportamos para o Paraguai, 
Bolívia, Equador, Costa Rica e 
Angola e muitos outros merca-
dos vão surgir”, diz o gerente 
de Fomento da Angus.

Parceria da Zoetis
Daniel Biluca acrescenta 

que a doação pela Zoetis do 
banco genético com 3.884 
genótipos à Associação Bra-
sileira de Angus tem a único 
objetivo de contribuir e de dar 
maior velocidade à meta da 
entidade do lançamento dessa 
ferramenta de avaliação atra-
vés da genômica. Através de 
algumas telas, ele mostrou as 
origens desse banco genético 

Todo touro Angus registrado 
tem seu material coletado 
pelos técnicos da entidade, 
ampliando o banco de dados

informando que o programa 
Clarifide Angus, que é ofere-
cido aos criadores há mais de 
seis anos pela Zoetis, que usa 
uma população de referência 
com animais do mundo inteiro 
e inclusive do Brasil.

Segundo ele, no Clarifide/
global Angus são avaliadas di-
versas características como de 
facilidade de parto, de peso, de 
eficiência alimentar, de tempe-
ramento, de qualidade de car-
caça, que é vendido no Brasil 
como avaliação genômica. 
Muitos criadores já usam essa 
ferramenta há muitos anos e 
grande parte deles são asso-
ciados à Angus. E todo esse 
banco genético foi colocado 
pela Zoetis à disposição da As-
sociação Brasileira de Angus 
expontaneamente, como forma 
de contribuição nessa parceria. 
“Fizemos isso porque acredi-
tamos que a genômica tem que 
acontecer no Angus brasilei-
ro”, assinala o técnico.

A genômica é uma ferramenta complementar utilizada 
para acurar a seleção dos rebanhos ao redor do mundo. 
Desenvolvida a partir da genotipagem de uma população de 
referência, permite prever características de um determina-
do animal com base em seus genes antes mesmo que elas 
se manifestem. Um dos usos potenciais da genômica é para 
predizer aspectos de difícil mensuração, como animais mais 
resistentes ao carrapato e indexadores de ganho econômico 
de carcaça.

Na prática, a ideia é dar ao criador mais tempo para 
aproveitar a genética de reprodutores melhorados, uma 
vez que, o proprietário já terá, logo após o nascimento, um 
checklist genético das potencialidades de cada novo animal 
de seu rebanho. De posse dessas informações, ele poderá 
tomar decisões mais acertadas em menor período de tempo 
e aproveitar mais os exemplares superiores.

Os ganhos da genômica

>>>

Mateus Pivato Fernando Flores Cardoso

Fotos: Divulgação/Angus

Foto: Horst Knak/Agência Ciranda
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Avalia-se o comprimento 
e espessura do pelo. O pelame 
está relacionado com a capa-
cidade de adaptação do ani-
mal ao meio ambiente. Pelo 
curto e liso caracterizam ani-
mais com maior adaptação 
ao calor. Esta característica 
é avaliada através de notas 
de 1 a 3, sendo que a nota 
1 é atribuída a animais com 
pelo curto e liso, a nota 3 é 
atribuída a animais com pelo 
longo e lanoso e a nota 2 é 
atribuída a uma condição in-
termediária. Portanto DEPs 
menores e negativas são as 
desejáveis.

As características de 
comprimento de pelo e densi-
dade são importantes para a 
termorregulação nos bovinos. 
As condições térmicas adver-
sas ocorrem no ambiente nor-

Neogen com novo chip
A empresa Neogen, tam-

bém parceira no projeto de 
genômica da Angus, é res-
ponsável pela realização da 
genotipagem dos animais sele-
cionados para a pesquisa. Se-
gundo seu gerente comercial, 
zootecnista Thiago Biscegli, 
a Neogen mantém parcerias 
com as principais entidades 
internacionais da raça Angus, 
nos Estados Unidos, Argenti-
na, Austrália e Canadá, e a As-
sociação Brasileira de Angus 
está acompanhando com este 
trabalho todas as tendências 
internacionais no segmento.

O técnico informa inclusive 
que a partir deste outubro a 
Neogen estará disponibilizan-
do um novo chip para o arma-
zenamento de informações que 

A importância do pelame
mal dos animais, cau-
sando-lhes estresse e 
levando-os a reduções 
no desempenho, resul-
tando na diminuição 
na saúde e na higidez. 
Dentro de certos limi-
tes, os animais podem 
se ajustar fisiológica, 
comportamental ou 
imunologicamente 
de modo a sustentar 
a homeostase orgâ-
nica e minimizar as 
consequências adver-
sas. Neste processo 
de ajuste, entretanto, 
podem ser afetadas 
as funções menos vitais ao or-
ganismo, como o desempenho 
(produção e reprodução) e o 
bem-estar, quando a duração 
dos estressores ambientais ex-
cedem a capacidade compen-

satória dos animais, genetica-
mente determinada.

“O pelame é um fator es-
sencial nas trocas térmicas 
organismo versus ambiente. A 
estrutura física de suas fibras 

e a camada de ar ar-
mazenada no pelame 
promovem isolamen-
to térmico e proteção 
contra a radiação 
solar direta. Os di-
versos tipos de pela-
me, além de envolver 
isolamento térmico, 
eficiência evapora-
tiva e atributos ter-
morreguladores (en-
tre tipo de pelame e 
sudação), podem ser 
associados com pro-
dução, ganho de peso, 
reprodução e outras 
características não 

ligadas diretamente à termor-
regulação. O estresse térmico 
exerce efeito sobre o aparelho 
reprodutor feminino, reduzindo 
as taxas de concepção e au-
mentando o intervalo do parto 

à concepção”, explica Fer-
nando Cardoso.

Os principais efeitos de-
letérios do estresse térmico 
sobre a reprodução ocorrem 
de duas formas. Primeiro, o 
comprometimento do siste-
ma reprodutivo durante a 
regulação da temperatura 
corporal subsequente ao es-
tresse térmico inclui a redis-
tribuição do fluxo sanguíneo 
e o bloqueio endócrino via hi-
potálamo, o que afetam dire-
ta e indiretamente os proces-
sos reprodutivos. As falhas 
na regulação da temperatura

podem afetar diretamen-
te a função reprodutiva, por 
lesões nos tecidos, especial-
mente os do embrião antes 
da implantação, e pela expo-
sição à hipertermia materna.

terá a capacidade dobrada, 
passando para 100k. O chip 
anterior era o GGP Bovine 
50K. Thiago destaca também 
que o trabalho da Angus com 
a genômica deverá favorecer 
em muito o uso da genética 
nacional, cuja disponibilidade 
cresce a cada estação.

O carrapato
Pesquisadores da Embra-

pa Pecuária Sul observam que 
além de influenciar na termor-
regulação, o pelame apresenta 

significativa relação com infes-
tação por ectoparasitas, princi-
palmente carrapatos, sendo que 
animais que apresentam pela-
me maior tendem a apresentar 
maiores infestações. O carra-
pato Rhipicephalus microplus 
destaca-se como o principal 
causador de prejuízos através 
de perdas por anemia, lesões 
na pele, bem como a transmis-
são de doenças, principalmen-
te babesiose e anaplasmose. 
A aplicação de acaricidas é o 
principal método empregado no 
controle deste parasita, porém 
o uso contínuo e indiscriminado 
vem causando resistência aos 
principais compostos químicos 
utilizados. A detecção de ani-
mais geneticamente mais resis-
tentes a infestação por carra-
patos apresenta-se como uma 

forma alternativa e eficaz de 
controle. Para pelame o escore 
varia de 1 a 3 de acordo com o 
comprimento (veja mais deta-
lhes no box).

Criadores para parceria 
em pesquisa genômica
A Angus e a Embrapa bus-

cam criadores da raça que 
tenham interesse em parti-
cipar da implementação da 
pesquisa. O objetivo é coletar 
informações fenotípicas dos 
animais quanto à resistência 
ao carrapato, além das já tra-
dicionais características de 
desempenho e de carcaça e 
avaliar homozigose para a pe-
lagem preta.

Para detalhar os pré-requi-
sitos e explicar os protocolos 
que deverão ser aplicados para 
coleta de dados, a Angus e a 
Embrapa realizaram em 12 
de agosto, reunião virtual com 
os sócios Angus interessados 

em fazer parte da pesquisa. O 
encontro também serviu para 
tirar dúvidas e alinhar os pró-
ximos passos junto aos criado-
res, que de antemão precisam 
ter os reprodutores da geração 
2019 inscritos no Promebo. 
Os pecuaristas que forem sele-
cionados terão todos os exem-
plares que participarem do 
projeto genotipados de forma 
gratuita.

Segundo o gerente de Fo-
mento da Angus, Mateus Piva-
to, os exemplares que tiverem 
as informações coletadas, mes-
mo sem terem filhos avalia-
dos, através da genotipagem 
terão uma DEP enriquecida 
de maior precisão. “Os pecu-
aristas que comprarem esses 
exemplares vão ter maior as-
sertividade na avaliação de 
qualidade de carne, de desem-
penho, de resistência ao carra-
pato e de adaptação ao calor”, 
explica o técnico. >>>

Coleta de pelos para seleção

Foto: Carolina Jardine/Angus

Fotos: Divulgação

Daniel Biluca Daniel Montardo Thiago Biscegli

Foto: Horst Knak/Agência Ciranda
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I
dentificar através de avalia-
ções objetivas (peso, medi-
da de perímetro escrotal) e 

subjetivas (atribuição de esco-
res visuais à conformação, pre-
cocidade, musculatura, tama-
nho, etc), os animais superiores 
quando comparados a outros 
de rebanhos participantes den-
tro de cada raça; indicando os 
melhores machos candidatos 
a touros e fêmeas com melhor 
eficiência reprodutiva e produ-
tiva.

Os usuários do programa 
possuem grande responsabili-
dade pelos dados informados, 
em especial na correta infor-
mação do manejo dos animais 
avaliados, permitindo que se-
jam comparados aqueles que 
tiveram a mesma condição 
nutricional, sanitária, etc. Esta 
fidedignidade aliada a uma 
avaliação feita por uma pessoa 
habilitada e qualificada para 
isto, é capaz de demonstrar o 
potencial genético de cada in-
divíduo, permitindo a seleção 
de touros e vacas portadores 

Finalidades e importância do Promebo
de características importantes 
e desejáveis para o rebanho.

Os animais passam por 
duas avaliações estratégicas, 
uma à desmama e outra ao so-
breano, ambas realizadas por 
um avaliador habilitado. Os da-
dos coletados nestes dois mo-
mentos são enviados à equipe 
do Promebo, que os cadastra e 
envia à Embrapa Pecuária Sul, 
responsável por processar tais 
dados, comparando-os aos de-
mais animais daquela geração, 
da respectiva raça, retornando 
ao criador o relatório de des-
mama e de sobreano dos indi-
víduos, cada um em seu tempo, 
contendo as DEPs para cada 
característica avaliada e o seu 
índice (desmama ou final).

No dia 15 de junho de cada 
ano é gerado o relatório de re-
cursos genéticos, que contém 
os animais 20% superiores na-
quela geração.

A importância do Promebo
O ano de 2020 está sendo 

marcado pela implementa-
ção de inúmeras melhorias no 
Promebo, começando pela pu-
blicação do Regulamento do 
programa, o qual foi elabora-
do pelo Conselho Deliberativo 
Técnico da ANC em parceria 
com a Embrapa Pecuária Sul 

e permite a padronização dos 
trabalhos, assim como consul-
tas por parte dos criadores e 
avaliadores. Segundo Silvia de 
Freitas, Superintendente da 
Associação Nacional de Cria-
dores – Herd Book Collares, 
a partir deste regulamento 
foram implementados ajus-
tes nas avaliações e conse-
quentemente nos resultados, 
tais como a obrigatoriedade 
da avaliação das fêmeas, que 
tem como objetivo fomentar 
o melhoramento dos rebanhos 
através das fêmeas, visto a sua 
importância combinada aos 
dados dos touros.

Visando trabalhar cada 
vez mais com dados objetivos 
e que proporcionam maior 
segurança ao selecionar re-
produtores, os índices de des-
mama e sobreano passaram 
a ser compostos apenas pelo 
ganho de peso do nascimento 
à desmama e da desmama ao 
sobreano, respectivamente, e 
pela conformação em ambas 
as avaliações. As avaliações 
de Precocidade e Musculatura 
passaram a ser opcionais, sem 
perder sua importância, pois é 
recomendável que ambas con-
tinuem sendo avaliadas para 
gerar DEP’s. Silvia destaca 
que a avaliação para pelame 
passou a ser obrigatória, visto 
sua importância em especial 
para a seleção de reprodutores 
para regiões mais quentes do 
país.

Em busca da valorização 
da superioridade genética, os 
animais aptos a receberem a 
dupla marca passaram a ser os 
20% superiores e não mais os 
30%, mudança que veio para 

qualificar a seleção dos reba-
nhos, valorizando ainda mais 
aqueles indivíduos capazes de 
agregar excelentes caracte-
rísticas em seus descendentes. 
Em tempo, o Promebo apos-
ta em dados bem coletados a 
campo e no comprometimento 
dos avaliadores para a excelên-
cia dos seus resultados.

Ainda em 2020 haverá o 
lançamento do novo sistema do 
Promebo, o qual permitirá aos 
usuários o acesso rápido aos 
dados atualizados dos princi-
pais reprodutores cadastrados 
no programa. Este lançamen-
to agilizará também o proces-
samento das avaliações, visto 
que os avaliadores lançarão os 
dados coletados no sistema que 
estará unificado com o registro 
genealógico, atualizando as in-
formações em tempo real.

A genômica
Sobre a genômica (proje-

to desenvolvido pela Embrapa 
Pecuária Sul, PROMEBO e 
Associação Brasileira de An-
gus), Silvia de Freitas aponta 
que de posse de uma popula-
ção de referência significati-
va, através do apoio de alguns 
criadores que acreditaram na 
importância do projeto, ainda 
em 2020 serão lançadas as 
DEP’s enriquecidas pela ge-
nômica, ferramenta que per-
mitirá ao criador selecionar 
seus indivíduos de forma muito 
mais assertiva, rápida e lucra-
tiva. “Isto será possível porque 
a genômica é capaz de anteci-
par ao criador, resultados que 
através da coleta de dados 
convencional, precisaríamos 
aguardar o desempenho das 

progênies de um determinado 
indivíduo para sabermos seu 
potencial genético e termos 
uma acurácia confiável. Atra-
vés da genômica, conseguimos 
adiantar estes resultados, pois 
as DEP’s enriquecidas nos re-
velarão este potencial sem que 
precisemos aguardar as fases 
de desmame e sobreano dos 
produtos, isto permitirá o uso 
de reprodutores jovens, acele-
rando os ganhos genéticos”, 
observa a Superintendente.

Para Silvia, tão importante 
quanto a otimização do tempo, 
são os resultados para caracte-
rísticas de difícil mensuração, 
as quais hoje podem reduzir 
a produtividade dos rebanhos 
por não termos coleta em mas-
sa. Dentre estas características 
destacamos a resistência dos 
animais a carrapatos. Este é 
um ectoparasita que se tornou 
um desafiador ao pecuarista, 
porém, com o auxílio da genô-
mica, será possível selecionar 
linhagens mais resistentes, ge-
rando lucro e aumento da pro-
dutividade ao usuário da téc-
nica. Outro ganho significativo 
é através do desenvolvimento 
de linhagens de animais com 
aumento na eficiência alimen-
tar, atualmente mensurada 
por projetos conduzidos pelas 
associações e órgãos de pes-
quisas, envolvendo uma série 
de etapas, sendo que, através 
da genômica teremos mais 
precisão nesta seleção tam-
bém. Podemos destacar ainda, 
como de grande importância, 
o uso da genômica para iden-
tificar animais mais resistentes 
a diversas doenças, através de 
uma seleção voltada a sani-
dade bovina, reduz-se o uso 
de medicamentos, culminando 
em economia para o criador. 
Segundo Silvia, a genômica é 
uma técnica que surgiu com 
inúmeras possibilidades de uso 
para incrementar a produtivi-
dade pecuária, onde o usuário 
que investir terá sua atividade 
acelerada em termos de ganhos 
genéticos e considerável preci-
são na escolha dos reproduto-
res e seleção de matrizes.

Silvia de Freitas

Fotos: Divulgação/Angus
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MELHORAMENTO GENÉTICO

D
ando sequência ao rotei-
ro de visitas a criadores 
e participação em im-

portantes eventos pelo Brasil, 
o Técnico de Fomento da As-
sociação Brasileira de Angus, 
veterinário João Pedro Veiga 
Silva, na rota no Mato Gros-
so do Sul, no dia 14 de junho 
iniciou viagem rumo a cidade 
de Pedro Gomes, MS, acompa-
nhado do veterinário e Inspe-
tor Técnico da Angus Antônio 
Francisco Chaves Neto. Uma 
viagem de 930 km de asfal-
to, mais 43 km de estrada de 
chão até chegar na Fazenda 
Modelo, de propriedade do 
pecuarista Ricardo Antoniolli 
Grassano, a qual esta sob ges-
tão de seu filho, Guto Grassa-
no, criador de Nelore PO, Gu-
zerá, Pardo Brasil, Brangus e 
usuário da raça Angus.

“Ele oferta em média 
4.500 animais comerciais em 
seu leilão anual que já é refe-
rência na região, tendo entre 
esses animais um grande per-
centual de ½ sangue Angus, 
exemplares esses que estão 
sendo destaque na região e no 
resto do Brasil”, conta João 
Pedro.

Segundo o técnico da An-
gus, já é tradição da fazenda a 
realização de um dia de campo 
no final de semana imediata-
mente anterior ao pregão. São 

Ricardo Saeda               Fazenda Renascer (Geraboi)           Pedro Gomes (MS)

Amauri Bonaparte Fazenda Bonaparte Pedro Gomes (MS)

Mauro (Astorbajo Proprietário) Fazenda Garimpinho Coxim (MS)

Roberto (Irineu Antonio Peixe Proprietário) Fazenda Jatobá Pedro Gomes (MS)

Diogo Romanelli Fazenda Aconchego Pedro Gomes (MS)

Marcio Scalabrini Fazenda Santa Laura Pedro Gomes (MS)

Nivaldo (Cleusa Paglioso Proprietário) Fazenda Lago Azul Pedro Gomes (MS)

Atanair Pereira Vasconcelos Fazenda Boi Verde Pedro Gomes (MS)

Marcelo Antonio Cereser Fazenda Crescer 1 e 2 Pedro Gomes (MS)

Grupo Simbal Fazenda Simbal Sonora (MS)

A crise mundial que afeta 
todos os setores, ocasionada 
pela pandemia do Covid-19, 
também vem dando margem 
a busca de caminhos para so-
lucionar problemas que antes 
não existiam ou eram fáceis de 
resolver. Na Angus, a necessi-
dade de credenciar inspetores 
técnicos para avaliar os ani-
mais da nova raça Ultrablack 
obrigou o Departamento de 
Fomento da Associação a criar 
uma solução criativa para esta 
situação, devido a necessidade 
urgente de dar atendimento 

A Angus pelo Brasil

palestras, estandes, muita troca 
de conhecimento e um tradicio-
nal costelão fogo de chão. Mas 
esse ano, por conta da pande-
mia, as coisas foram um pouco 
diferentes. “O dia de campo foi 
diluído e estendemos as pales-
tras técnicas por uma semana. 
Guto Grassano e o técnico An-
tonio Chaves faziam seus agra-
decimentos pela presença de 
todos ali representados, e em 
seguida me apresentavam me 
dando a oportunidade de falar 

a respeito do serviço que seria 
desempenhado durante minha 
estadia, apresentar a raça An-
gus e de responder aos ques-
tionamentos dos produtores. 
“Foram palestras muito produ-
tivas, destacando os ganhos de 
produzir com Angus, falas que 
foram muito bem recebidas pe-
los pecuaristas”, diz o técnico.

Alta produtividade
pecuária
Para João Pedro, o Mato 

Grosso do Sul é um estado de 
muita produtividade pecuária, 
onde hoje temos um novo ce-
nário no mercado de cria, com 
vaca branca e bezerro preto (é 
o casamento perfeito – Angus 
com zebu). Esta tem se torna-
do cada dia mais a realidade 
dos criadores principalmente 
pela implantação da técnica 
de IATF na grande maioria 
das fazendas, facilitando assim 

o uso da genética Angus, que 
é prática geral. “No decorrer 
das visitas estive presente em 
propriedades de cria, recria e 
engorda, onde encontrei ani-
mais nas mais diversas condi-
ções e sempre comparando ao 
intra rebanho (mesmo grupo 
contemporâneo) os animais 
Angus sempre se destacavam e 
mostravam seu diferencial pre-
coce e produtivo.

Visitados satisfeitos
“Nada como surpreender, 

tentar auxiliar e se importar 
com as pessoas e seu trabalho 
com Angus”, comentou João 
Pedro, tentando ilustrar a gra-
tidão dos produtores visitados, 
que ficaram muitíssimo sa-
tisfeitos e até impressionados 
com a atenção da Associação 
Brasileira de Angus.

Essas visitas somaram mais 
de 2.500 Km rodados fechan-

do num total de 15 produtores 
atendidos em suas proprieda-
des, onde foram abordados 
assuntos como Touros Angus 
Registrados incentivando o uso 
da genética nacional, Progra-
ma de Carne Angus Certificada, 
registro de animais através do 
Cruzamento sob Controle de 
Genealogia (CCG) e avaliação 
dos animais ½ sangue através 
do Promebo, onde geramos um 
relatório de ventres dentro de 
cada propriedade usuária da 
raça aumentando assim o de-
sempenho e produtividade de 
cada fazenda.

Através das conversas fo-
ram montadas estratégias nu-
tricionais, sanitárias e repro-
dutivas, por vezes aprendendo 
e outras instruindo, estreitan-
do laços entre vendedores e 
compradores, terminadores, 
confinamentos e frigoríficos 
parceiros naquele estado, 
como o Marfrig e Boibras.

A partir de janeiro deste 
ano, após rigorosa seleção e 
treinamento, a Associação 
Brasileira de Angus concre-
tizou a contratação de João 
Pedro como Técnico de Fo-
mento. Sua missão é encurtar 
a distância entre a Associa-
ção Brasileira de Angus e os 
criadores e usuários da raça 
e genética Angus em todo o 
Brasil.

Roteiro de treinamentos

Credenciamento técnico da raça Ultrablack
aos criadores. A cargo de Luis 
Felipe Cassol, vice-presidente de 
Fomento, e do gerente de Fo-
mento, Mateus Pivato, foi viabi-
lizada uma estratégia para este 
momento: fazer um treinamento 
on line ou de forma virtual com 
inspetores técnicos da raça An-
gus para habilitá-los a desempe-
nhar suas funções e confirmar 
também animais Ultrablack, de 
acordo com todos os critérios 
exigidos na raça.

Segundo Pivato, o treina-
mento dos profissionais para 
atuarem como inspetores téc-

nicos da Ultrablack estava pre-
visto para acontecer em 29 de 
março, mas com a propagação 
da pandemia e as restrições sa-
nitárias decorrentes, o evento 
teve que ser cancelado. Como 
o tempo foi passando e nada 
de haver uma liberação por 
parte das autoridades sanitá-
rias em relação a reuniões de 
grupos, e na urgência de aten-
der criadores que precisavam 
ter seus animais confirmados, 
foi elaborado, com o aval do 
Ministério da Agricultura, um 
treinamento provisório virtual.

Cassol e Pivato explicam que 
este credenciamento provisório 
dos técnicos tem prazo de vali-
dade até que seja possível reali-
zar o credenciamento presencial, 
quando forem permitidas reuni-
ões de pessoas. “Estávamos re-
cebendo uma grande demanda 
de criadores em busca de técni-
cos para a Ultrablack e esta foi 
a única forma de resolvermos a 
situação”, explicam os dirigentes. 
A seleção do Ultrablack é muito 
parecida com a da Angus e o trei-
namento virtual, que dura cerca 
de duas horas, foca nas diferen-

ças. “Foram elaborados crité-
rios objetivos para o treinamen-
to, que não deixam margem a 
dúvidas aos inspetores ou aos 
criadores”, ressalta Cassol. As-
sim, o criador que precisa de 
um inspetor técnico para esta 
função deve enviar uma solici-
tação para a Angus, que entra 
em contato com o técnico e, se 
este aceitar, é marcado o trei-
namento virtual provisório. Por 
este meio já foram credencia-
dos 11 inspetores técnicos que 
estão atuando nos estados do 
RS, SC, SP e MG.

Criador Propriedade Localidade

João Pedro Veiga

Foto: Divulgação/Angus
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Por Nicolau Balaszow

C
om a pandemia do Coro-
navírus (Covid-19), o que 
seria um grande problema 

foi transformado numa solu-
ção de sucesso. O treinamento 
e atualização dos técnicos do 
Programa Carne Angus Certi-
ficada, até então realizado de 
forma presencial, este ano foi 
feito no formato digital, online, 
o que acabou se transforman-
do numa alternativa surpreen-
dente, que agradou dirigentes, 
palestrantes e técnicos. Certi-
ficadores, inspetores e supervi-
sores do Programa Carne An-
gus Certificada participaram 
de aulas e palestras virtuais, 
para o treinamento anual da 
equipe, num evento que reuniu 
53 técnicos de várias regiões 
do Brasil.

A adesão, entre outros fa-
tos, evidenciou a potência da 
raça, que conquista cada vez 
mais espaço dentro e fora das 
porteiras. Esta afirmativa se 
baseia nas palavras da geren-
te nacional do Programa, Ana 
Doralina Menezes: “Somos o 
maior programa de certifica-
ção de carne de qualidade do 
país e estamos presentes em 
11 estados. Por isso, o nive-
lamento e qualificação da 
equipe é fundamental para a 
manutenção dos nossos crité-
rios ativos”. O encontro acon-
teceu em julho último, e abriu 
espaço para temas como os 
procedimentos necessários 
para alcançar altos níveis de 
qualidade nas carcaças, ge-
nética, genômica e projetos 
da Associação Brasileira de 
Angus.

Treinamento: integração online
Treinamento on-line dos técnicos do Programa Carne Angus Certificada: uma solução surpreendente

Este foi o primeiro treina-
mento no modo on-line, proce-
dimento necessário em função 
do momento delicado da saúde 
pública vivido em todo o ter-
ritório nacional. Destacou-se 
a grande audiência dos pro-
fissionais ligados à raça An-
gus e também o novo formato 
aplicado nos três dias do trei-
namento, que teve aprovação 
geral. As atividades acontece-
ram através de uma platafor-
ma on-line, onde os partici-
pantes percorreram uma trilha 
de desafios sobre o Programa, 
resultando na conquista e no 
aperfeiçoamento da certifica-
ção da carne Angus. Conforme 
a gerente, o formato foi muito 
bem recebido pela diretoria e 
colaboradores da Angus, po-
dendo ser repetido nas próxi-
mas edições. “Dessa maneira, 
conseguimos reunir nossos 
técnicos, que estão espalhados 
por todo o Brasil”.

Muitos benefícios
Um dos integrantes do 

“time” que organizou o trei-
namento foi o zootecnista e 
coordenador do Programa 
Carne Angus Certificada, 
Maychel Borges. Como pa-
lestrante, ele pode explanar 
sobre os padrões raciais defi-

nidos pelo Programa para os 
animais produzidos no Brasil 
Central. No seu entendimen-
to o principal benefício desta 
edição do treinamento foi a 
possibilidade de reunir toda 
a equipe de profissionais es-
palhados pelo país. “Foram 
muitos os ganhos deste en-
contro, sendo que a troca de 
experiências permitiu o cresci-
mento indistinto entre os téc-
nicos espalhados de Norte ao 
Sul do Brasil. Cada um pode 
conhecer como o seu colega 
trabalha, os seus desafios e 
soluções no dia a dia, além de 
gerar uma importante aproxi-
mação entre os companheiros 
de atividade”, disse.

A proposta de trabalho al-
cançou os objetivos através de 
um formato lúdico onde eta-
pas precisaram ser vencidas, o 
que atraiu a atenção de toda a 
equipe para os conteúdos pro-
postos. A propósito, conforme 
informou Borges, “as platafor-
mas continuam à disposição 
dos técnicos que desejarem 
pesquisar as informações de-
senvolvidas no treinamento”.

Fomento
A proposta de trabalho 

contemplou pela primeira vez 
a participação de profissio-

nais que trouxeram um con-
junto de novos conhecimentos 
e este também foi o caso do 
setor de Fomento da Asso-
ciação, encabeçado pelo seu 
gerente, veterinário Mateus 
Pivato. Este setor tem um pa-
pel importante com relação às 
diferentes cadeias de produção 
da raça. Integrante do Conse-
lho da Associação Nacional de 
Criadores (ANC) e Programa 
de Melhoramento de Bovinos 
de Carne (Promebo), entre ou-
tras responsabilidades, Piva-
to apresentou as novas metas 
de sinergia da Associação e 
da produção da carne a cam-
po. “Nossa principal função é 
fazer com que os produtores 
rurais entreguem a melhor 
matéria-prima para os técni-
cos certificarem, mas também 
é importante que todas as 
equipes estejam capacitadas e 
atualizadas para poderem su-
prir as necessidades dos cria-
dores”, explicou. Na sequência 
foram detalhados os trabalhos, 
os projetos e estudos que vêm 
sendo efetivados pelo setor.

“O formato deste treina-
mento veio para ficar”, disse 
Pivato, que vem utilizando este 
mesmo método nas diversas 
áreas em que atua. A partici-
pação de Pivato, possibilitou a 
aproximação e a troca de expe-
riências entre a equipe de téc-
nicos que esta no dia a dia em 
contato com produtores seja 
na indústria ou a campo, com 
o setor de fomento, e a neces-
sidade de continuidade deste 
trabalho em conjunto entre os 
setores. 

Qualidade da carne
Outra participação que en-

riqueceu o encontro dos pro-
fissionais foi a palestra da mé-
dica veterinária, professora e 
pesquisadora Angélica Pereira, 
do Departamento de Nutrição 
e Produção Animal da Univer-
sidade de São Paulo (USP). A 
convidada apresentou os con-
ceitos da qualidade da carne e 
referendou o importante papel 
dos técnicos, responsáveis pelo 
resultado da produção. Os cri-
térios aplicados pelos profis-
sionais da área interferem di-
retamente no que conhecemos 
como o marmoreio, precocida-
de, uniformidade, nutrição, ma-
nejo e abate. “Os programas de 
certificação são importantes 
porque vendem confiança para 
o consumidor”, ressaltou.

Um outro tema discorrido 
pela professora foi o de que a 
pandemia deve mudar a relação 
de consumo das pessoas. Em 
outras palavras, esta situação 
mostra, mais uma vez, a valori-
zação para a biosseguridade, a 
sanidade animal e a rastreabi-
lidade. Nesse sentido, ela tam-
bém destacou que o Programa 
de Carne Angus Certificada é 
o grande divisor de águas, pois 
vem mostrando os caminhos 
para atender um público mais 
exigente e abrindo mercados 
importadores que valorizam 
sobremaneira a qualidade. An-
gélica mostrou os métodos e os 
desafios que os programas da 
Austrália, dos Estados Unidos e 
Uruguai vivem, como forma de 
orientação, percepção e com-

O treinamento anual da 
equipe reuniu 53 técnicos de 
várias regiões do Brasil

>>>
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paração com o que vem sendo 
efetivado no Brasil em matéria 
de critérios, sustentabilidade e 
a importância do selo, entre ou-
tros temas.

Efeito positivo
Alguns profissionais des-

te treinamento ofereceram o 
seu depoimento e este foi o 
caso da veterinária e super-
visora do Programa Carne 
Angus Certificada, Lidia Leal 

da Silva Lopes. Atuando há 
quatro anos diretamente no 
Programa junto ao Frigorífi-
co Minerva, em Palmeira do 
Goiás, no estado de Goiás, ela 
disse que ficou surpresa posi-
tivamente com o treinamento. 
“Ao mesmo tempo em que 
não precisamos nos deslocar e 
nem gerar substituições no se-
tor onde trabalho, a qualida-
de das palestras e o formato 
dinâmico trouxe muitas infor-
mações úteis para as nossas 
atividades”, ressaltou a téc-
nica, que manifestou interesse 
na repetição do treinamento 
neste mesmo formato. “Não 
precisei parar com o que faço 
durante o dia e, à noite, pude 
acompanhar os trabalhos com 
toda a calma e atenção. Ao 

A qualidade das palestras e 
o formato dinâmico trouxe 
muitas informações úteis 
para todo o grupo

mesmo tempo penso que este 
modelo pode acontecer até em 
mais ocasiões durante o ano”, 
sugeriu.

Para Luciana Rauen Dalla 
Vecchia, veterinária e técnica 
de Controle de Qualidade jun-
to à Cooperaliança, em Gua-
rapuava, no Paraná, que há 
sete anos integra a equipe do 
Programa Carne Angus Certi-
ficada, a troca de experiências 
entre os participantes foi um 
dos pontos altos do treinamen-
to. “No ano passado tivemos 
o treinamento dedicado aos 
profissionais da região Sul e 
este ano o contato com outras 

regiões permitiu conhecer um 
pouco mais do que vem sendo 
feito no Centro do Brasil”, co-
mentou Luciana, que destacou 
a realização de palestras que 
trouxeram temas novos e im-
portantes para o entendimento 
geral.

No parecer da veterinária 
e técnica de controle do Pro-
grama, Beatriz Novaes, o trei-
namento online alcançou os 
objetivos ao permitir a troca 
de experiências muito úteis aos 
trabalhos que vem acontecen-
do. Nos seus seis anos de dedi-
cação ao Programa, junto ao 
frigorífico Estrela, na cidade de 

Estrela do Oeste, em São Pau-
lo, Beatriz também reconhece 
a importância do treinamen-
to no formato presencial, pois 
permite discutir os temas de 
modo direto, quando diante de 
uma carcaça surgem as dúvidas 
que são repassadas pelos mais 
experientes. “Este treinamento 
superou as expectativas, por 
outro lado, também são impor-
tantes os contatos diretos para 
o nosso aprimoramento”, disse 
a técnica, que parabenizou os 
promotores do evento e deixou 
transparecer o desejo de parti-
cipar de treinamentos nos dois 
formatos durante o ano.

Fotos: Divulgação/Angus
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E
ste ano, em formato to-
talmente digital devido às 
restrições impostas pelo 

Covid-19, a Scot Consultoria 
promoveu, entre 5 e 7 e 12 a 14 
de agosto, o Encontro de Confi-
nadores e Recriadores. Na opi-
nião dos especialistas da Angus 
que participaram do encontro, 
o evento foi um sucesso, atrain-
do mais participantes do que se 
tivesse sido realizado na forma 
tradicional/presencial.

A primeira fase de 5 a 7 de 
agosto, foi voltada aos recriado-
res. Mateus Pivato, gerente de 
Fomento da Angus, analisando o 
evento destacou a qualidade das 
palestras e a forma como foi ide-
alizado o encontro.“Havia uma 
sala grande para as palestras 
e salas menores onde se podia 
interagir com o palestrante. Os 
temas abordados foram muito 
objetivos, com modelos inten-
sivos na recria visando propor-
cionar aos animais atingirem a 
terminação com maior desempe-
nho para encurtar o ciclo”, ava-
liou o técnico. Foram abordados 

A Associação Brasileira de 
Angus, através de seu Programa 
Carne Angus Certificada, acaba 
de lançar um “canal de denún-
cia” para que, com o auxílio dos 
próprios consumidores, os produ-
tos, casas de carnes e estabeleci-
mentos irregulares que estampam 
o nome da carne Angus e o Selo 
de Certificação, mas que não 
possuem a certificação dentro 
das normas do Programa Carne 
Angus Certificada, sejam devida-
mente identificados e denuncia-
dos. A iniciativa ficará hospedada 
no site angus.org.br, através da 
aba “Denuncie”.

“Essa é uma das formas de 
empoderar os consumidores a se-

Por Alexandre Gruszynski

Encontro de confinadores e recriadores

Carne Angus tem canal de denúncia!
rem agentes ativos no processo 
de vigilância do que consomem”, 
afirma a gerente nacional do Pro-
grama, Ana Doralina Menezes. Ao 
se cadastrar no formulário é pos-
sível inserir fotos do produto a ser 
denunciado e descrição de onde foi 
encontrado. “As marcas só podem 
referenciar a raça Angus se esti-
verem vinculadas ao Programa 
Carne Angus Certificada. O selo 
oficial é verde e amarelo com o 
logo da Carne Angus”, explica a 
dirigente. Atualmente o Programa 
conta com 17 indústrias frigorífi-
cas parceiras (veja a lista abaixo) 
distribuídas em 11 estados. So-
mente essas empresas têm autori-
zação para fazer uso do nome da 

raça (Angus) em seus cortes de 
carne de qualidade. “Assim, quem 
compra a carne tem a certeza da 
qualidade superior e da sanidade 
do produto”, alerta Ana Doralina.

Conforme Paulo Vicente Cos-
ta, coordenador dos Protocolos de 
Rastreabilidade da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA), desde o ofício circular 
nº 11/2015 do Ministério da Agri-
cultura (Mapa), apenas plantas 
frigoríficas credenciadas junto às 
associações de raça podem usar 
o nome das raças em seus rótulos. 
Ele explica que além do Mapa, o 
Programa de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon), as secre-
tarias de Agricultura estaduais e 

as vigilâncias sanitárias municipais 
também podem receber e apurar 
denúncias. Além disso, por ser uma 
marca registrada, o Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial 
(INPI) também pode ser acionado 
caso empresas infrinjam a regula-

mentação de propriedade intelec-
tual. “Sabemos que os órgãos não 
dão conta de autuar todas as irre-
gularidades. A saída é trabalhar 
junto ao consumidor para que ele 
seja um fiscal ativo das marcas”, 
acrescenta Costa. Acesse o canal: 
https://angus.org.br/denuncie/

Confira aqui as empresas cre-
denciadas ao Programa Carne 
Angus Certificada: Grupo ARG, 
Brasa Burguers, CooperAliança, 
Cotripal, Estrela Alimentos, Fri-
gorífico Silva, Frigol, Frigorífico 
Verdi, Intermezzo Gourmet, Seara, 
Marfrig, Minerva Foods, Frigorifi-
co Boibras, VPJ Alimentos, Rede 
Comper, Frigorífico Zimmer, Frigo-
rífico Coqueiro.

sistemas integrados dentro do 
confinamento como irrigação e 
biodigestores, utilizando detritos 
do próprio confinamento para a 
fertirrigação, otimizando o que 
a fazenda produz, bem como 
alimentação correta para as no-
vilhas para aumentar a precoci-
dade.

Ana Doralina Menezes, ge-
rente nacional do Programa 
Carne Angus Certificada, que 
também participou do encon-
tro, ressaltou a forma dinâmi-
ca como foram desenvolvidos 
os temas, proporcionando uma 
maior interação entre os parti-
cipantes do que se estivessem 
apenas no auditório assistindo 
ao vivo. “No formato anterior, 
os participantes ouviam e ao 
final eram feitas as perguntas 
durante a rodada de questiona-
mentos. Agora com este novo 
formato as pessoas participam 
nas salas menores e o encontro 
se torna mais produtivo. Nos 
sentimos mais próximos. Os te-
mas também foram excelentes, 
voltados para uma pecuária es-
pecializada, permitindo a troca 
de experiências, com apresen-
tação de cases de sucesso e a 
possibilidade de conversar com 
o palestrante”, avaliou.

O painel com foco na carne, 
conforme Ana Doralina, foi um 
dos mais importantes na segun-
da etapa do evento, voltada aos 
confinadores. Ela destacou as 

informações que foram traba-
lhadas sobre a carne brasileira, 
mercados, valorização do pro-
duto, perspectivas, tendências 
e demandas de consumo que 
a pecuária brasileira deverá 
atentar para os próximos anos, 
e a Angus tem uma grande im-
portância dentro deste cenário, 
agregando precocidade e qua-
lidade a carne brasileira, todas 
estas questões foram abordadas 
devido a grande interação entre 
os participantes, proporcionada 
pelo sistema online.

Confinadores
A segunda fase do encontro 

foi voltada aos confinadores. 
Mateus Pivato destaca os novos 
perfis de consumo abordados 
nas palestras. “Foram enfatiza-
das as novas formas de produ-
ção, alimentação, sistemas cada 
vez mais automatizados e com 
maior controle de classifica-
ção/padronização, assim como 
a questão da sustentabilidade 
e da produção eficiente, assun-
tos que tangem a Angus porque 
a raça entra muito bem nesses 
novos sistemas otimizados e se 
enquadra perfeitamente nes-
ses formatos modernos”, disse 
gerente de Fomento da Angus. 
Ele também ressaltou os tó-
picos do encontro, onde foram 
destacadas a forma como o 
Brasil direciona a sua pecuária, 
a capacidade de crescimento, o 

potencial de expansão e a im-
portância de enaltecer isso para 
o mundo, “porque ainda somos 
uma das poucas pecuárias que 
tem muito potencial de cresci-
mento com valores relativamen-
te baixos quando comparado 
com outros países”, sentenciou. 
Segundo ele, se andarmos nessa 
linha de como o Brasil produz 
de uma forma sustentável essas 
carnes que serão lançadas pela 
Embrapa com selo de carbo-
no neutro ou carbono reduzido 
acho que devem ser destaca-
dos”, concluiu.

Quebra de paradigma
Uma verdadeira quebra de 

paradigma dentro da pecuária 
que é tida como tão retrógada 
quando se compara com outros 
mercados como o financeiro, o 
imobiliário e outros, é como o 
diretor de marketing da Scott 
Consultoria, Marco Túlio Ha-
bib Silva analisa o evento deste 
ano. “A gente conseguiu entrar 
de cabeça nesse mundo digital 
e conectar mais de 300 cida-
des na mesma plataforma para 
falar de pecuária de ponta, 
pecuária de primeira, difusão 
de tecnologia, capacitação, foi 
uma grande vitória”, comemo-
rou o executivo. Ele ressaltou 
a escolha dos temas, feita de 
um modo muito prático, que 
é uma das características da 
Scott Consultoria, usando uma 

linguagem muito direta, basea-
da em resultados e em quanto 
cada uma das tecnologias ou 
das boas práticas faz diferen-
ça na conta final, no quanto o 
criador vai ganhar a mais na 
arroba e quanto vai economizar 
no custo final. Ele também lem-
brou que numa época atípica 
devido a pandemia, onde as pes-
soas não puderam ir ao evento, 
o evento foi até as fazendas 
dando com isso a oportunidade 
de não somente o proprietário 
ter acesso ao conteúdo das pa-
lestras, mas também as equipes 
de campo estarem conectadas e 
aproveitarem o conteúdo. “Com 
isso cada equipe pode entender 
a responsabilidade de cada uma 
das etapas e como isso impacta 
na etapa do outro. Assim, numa 
fazenda que trabalha com ciclo 
completo, quem está encarre-
gado da parte de terminação 
pode entender a importância 
do trabalho do pessoal que está 
na recria. E nos surpreendeu a 
quantidade de pessoas conecta-
das participando e discutindo 
os sistemas e todos os assuntos 
que abordamos”, sintetizou.

E graças ao formato onli-
ne, muitos criadores, usuários 
da genética e também técnicos 
ligados à raça Angus tiveram a 
oportunidade de participar ati-
vamente dos temas abordados, 
segundo destacaram Ana Dora-
lina e Mateus Pivato.
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N
ovas e promissoras pos-
sibilidades à pecuária 
prometem surgir com o 

reconhecimento do status de 
zona livre de Febre Aftosa sem 
vacinação ao Rio Grande do 
Sul, Paraná, Acre, Rondônia e 
parte do Mato Grosso e Ama-
zonas, igualando-se a Santa 
Catarina, que há mais tempo 
já suspendeu a vacina. O presi-
dente da Associação Brasileira 
de Angus, Nivaldo Dzyekanski, 
manifestou a posição de oti-
mismo dos criadores de An-
gus durante “live” promovida 
pelo Canal Rural no dia 12 de 
agosto. Contudo, alertou que o 
governo deve cumprir com ri-
gor a fiscalização e, em caso de 
foco, assegure indenização aos 
produtores de genética.

“Precisamos que esses ani-
mais sejam indenizados em 
valor da genética e não como 
carne. Temos um banco de ge-
nética de valor incalculável 
que precisa ser protegido. Es-
tamos dando um voto de con-

A Asbia (Associação Bra-
sileira de Inseminação Artifi-
cial) apresentou o novo Index 
Asbia 1º Semestre 2020, com 
os dados mais atualizados 
sobre o setor de inseminação 
artificial (IA) em bovinos, nos 
níveis nacional, estadual e mu-
nicipal. O novo relatório revela 
que um total de 3.895 muni-
cípios brasileiros utilizaram a 
IA durante os primeiros seis 
meses do ano – representando 
70% de todos os municípios 
do país, um crescimento ex-
pressivo face aos 57% regis-
trados no Index Asbia referen-
te ao primeiro trimestre.

Para o presidente da asso-
ciação, Márcio Nery, o aumen-
to constante da utilização da 
IA com o objetivo de promover 
o melhoramento genético do 
rebanho nacional demonstra 
um engajamento claro dos pro-
dutores brasileiros nesse senti-

Aftosa: vigilância e responsabilidade

fiança para que todos possam 
aproveitar essas novas opor-
tunidades que se abrem nesse 
novo status sanitário”, ressal-
tou Nivaldo, lembrando que 
os pecuaristas também devem 
fazer o dever de casa, sendo vi-
gilantes e reportando possíveis 
deficiências aos órgãos compe-
tentes.

Dzyekanski explicou que 
a Angus realizou um levanta-
mento junto a seus associados 
antes de emitir parecer favo-
rável à retirada da imunização 
dos rebanhos. O voto foi levado 
à Febrac, que também posicio-
nou-se positivamente ao novo 
status. Presente na “live” do 
Canal Rural, o presidente da 

Febrac, Leonardo Lamachia, 
salientou que é vital que os in-
vestimentos em defesa sejam 
feitos pelo poder público de 
forma perene, a fim de viabili-
zar a segurança dos rebanhos.

Mediado pelo jornalista 
Luiz Patroni, o debate tam-
bém contou com o diretor de 
saúde animal do Ministério da 

Agricultura, Geraldo Marcos 
de Moraes. “Esse é um passo 
muito importante que repre-
senta a inclusão de 20% do 
rebanho bovino brasileiro e 
praticamente todo o suíno em 
zonas livres sem vacinação”. 
Ele informou que a IN 52 já 
assinada pela ministra Tereza 
Cristina e publicada no dia 13 
de agosto no Diário Oficial da 
União. A previsão, informa ele, 
é que o tema seja levado à OIE. 
A avaliação deve ocorrer até 
outubro e uma posição final da 
Comissão Científica deve vir 
em maio de 2021.

Diretor técnico da Asso-
ciação dos Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat), Francisco 
Manzi, confia que a decisão co-
locará o rebanho da região em 
um novo patamar. E lembrou 
que o Mato Grosso tem 30 mi-
lhões de cabeças de gado e 700 
quilômetros de fronteiras a se-
rem controladas. “A pecuária é 
‘o’ negócio do Mato Grosso”, 
enfatizou o dirigente.

Segundo Asbia, IA cresce 31% no semestre

do. “Cada vez mais produtores 
entendem a genética como um 
insumo que representa o cus-
to mais baixo que se pode ter 
na propriedade, além de atuar 
tanto no aumento da produ-
tividade, quanto na redução 
de custos e, ainda, de forma 
permanente, já que a genética 
mostra resultados em todas as 
gerações subsequentes. A nos-

sa expectativa é terminar 2020 
acima dos 24 milhões de doses 
comercializadas no Brasil”, 
comenta Nery.

Ainda de acordo com o pre-
sidente, o primeiro semestre de 
2020 registrou o movimento de 
quase 9 milhões de doses de sê-
men. Em relação às vendas ao 
cliente final, o crescimento foi 
de 33% – mais de 8 milhões.

Esta edição do Index Asbia 
utilizou um total de 63.832 

linhas de dados individuais na 
sua formatação. Assim, o do-
cumento é 14 vezes mais com-
plexo que o relatório publicado 
no primeiro semestre de 2017. 
Além disso, o relatório contou 
com 53.868 informações para 
a formulação dos dados mu-
nicipalizados, ou seja, aqueles 
que revelam a prevalência da 
IA em nível municipal – uma 
novidade apresentada pela As-
bia a partir de 2020. Antes, 
os dados eram compilados so-
mente em nível estadual.

Mais doses
de sêmen
A produção total de do-

ses de sêmen cresceu 26% no 
primeiro semestre de 2020 
(5.310.269 doses), quando 
comparada ao mesmo período 
do ano passado (4.209.516). 
A exportação de material ge-
nético também cresceu: fo-

ram exportadas 202.524 
doses no período analisado, 
contra 168.270 nos primei-
ros seis meses de 2019. Na 
área do corte, foram coletadas 
4472.219 doses de sêmen no 
primeiro semestre de 2020 – 
no ano passado, o número ficou 
em 3.557.467. 

As vendas também surpre-
endem. “Para o corte, o aumen-
to das comercializações foi de 
47%. São números fantásticos. 
Cresce a produção, cresce a ex-
portação, a venda de botijões, 
enfim, todos os indicadores. O 
resultado também é uma ótima 
resposta para a sustentabilida-
de: sem aumentar a área, va-
mos produzir de três a quatro 
vezes mais carne”, comemora o 
presidente da Asbia.

Confira no site da Asbia 
mais detalhes do relatório: 
http://www.asbia.org.br/certi-
ficados/index/

Márcio Nery
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E
ntretanto, tornou-se 
quase impossível reali-
zar exposições do porte 

da Expointer com o carimbo 
do “distanciamento social”, 
necessário para frear a Pan-
demia da Covid-19, que vem 
ceifando a vida de centenas de 
milhares de pessoas no mundo. 
Houve tentativas de adiamen-
to, de criar um novo formato, 
sem público, mas que resulta-
ram infrutíferas. Onde está a 
graça de realizar um evento 

Órfãos do show

em tempos de praças vazias, praias desertas, trânsito benigno nas 
grandes cidades, normalmente engarrafadas, lojas de cortinas cerradas, 
máscaras que encobrem rostos, desinfetantes tão importantes quanto 
a comida, e com ameaças permanentes de “lockdown”, as exposições 
agropecuárias foram literalmente parar na memória das pessoas. 
definitivamente, o ano de 2020 ficará na memória de todos: mas para 
ser esquecido! Foi o ano da pandemia do covid-19, em que literalmente 
tudo parou. se artistas bloqueados conseguiram se reinventar, com 
suas “lives”, os seminários e convenções se tornaram “webinários”, o 
mesmo não aconteceu com as exposições agropecuárias. Por outro lado, 
na via contrária, os leilões virtuais, experimentados ao longo dos últimos 
anos, tornaram-se a saída para manter vivos os negócios com animais, 
com tremendo sucesso e excelentes médias. Ainda que estes leilões sem 
público também sejam totalmente “sem graça”, conforme depoimento 
de importantes selecionadores.

Por Horst Knak

do porte da Expointer sem pú-
blico, sem contato? Já outro 
segmento entende que poderia 
haver um meio-termo, com a 
realização dos eventos obriga-
tórios das raças, respeitando 
todas as regras  de distancia-
mento social, apenas destinado 
aos criadores.

Organizadores enfrenta-
ram os opostos: pelo sim, pelo 
não, predominou o bom-senso 
de cancelar as grandes expo-
sições de gado de corte, que 

são muito mais do que eventos 
agropecuários. São “points” 
do agribusiness, dos produtos 
e serviços, da indústria de má-
quinas e implementos, silos e 
armazéns, que faturam bilhões 
durante estes shows.

Com a Expointer, não foi 
diferente. O Parque Assis Bra-
sil – inaugurado há exatos 50 
anos - é uma mega-estrutura, 
com 141 hectares, 45,3 mil 
metros quadrados de pavilhões 
cobertos, 70 mil metros de áre-

as de exposição, 19 locais para 
julgamentos, nove espaços des-
tinados à realização de leilões 
e auditórios, uma gigantesca 
feira de agricultura familiar e 
artesanato que é modelo para 
o Brasil, 10 mil vagas para 
estacionamento, a apenas 25 
km do centro de Porto Alegre. 
Tudo ficará às moscas! A ex-
ceção é a prova das finais do 
Freio de Ouro, realizado sem 
público e cumprindo as regras 
de distanciamento social.

Subsecretário do Parque 
Assis Brasil, o médico veteri-
nário José Arthur Martins é 
responsável por toda a orga-
nização da Expointer e lamen-
ta muito o cancelamento do 
show. Presença constante da 
exposição desde 1978, quan-
do iniciou-se como secretário 
de jurado, José Arthur expe-
rimentou alguns dos princi-
pais momentos da Expointer, 
ingressando na Secretaria da 
Agricultura como auxiliar de 
uma verdadeira lenda das ex-
posições agropecuárias, Pedro 
Storniolo, hoje aposentado. 

Há 30 anos, José Arthur 
integrava ou chefiava a Comis-
são de Exposições e Feiras da 
Secretaria da Agricultura gaú-
cha. “São quase 40 anos de ex-
periência com esta gigantesca 
exposição e não há como não 
sentir um enorme vazio com 

o seu cancelamento”, assina-
la. Entretanto, o seu trabalho 
continua. Afinal, o parque exi-
ge reparos, conservação e ad-
ministração de toda a estrutu-
ra, 365 dias por ano.

Até por volta de 1985, re-
corda o experiente técnico, a 
Expointer se caracterizava por 
um predomínio dos animais. 
Desde então, o tamanho da 
área de expositores cresce a 
cada ano, obrigando a constan-
tes ampliações e asfaltamen-
to de ruas, estacionamentos, 
acessos, plantio de pastagens 
para abastecimento, aterra-
mentos e até obras de um rio 
que já provocou enchentes em 
grandes áreas do parque. Por 
ser realizada em um período 
de transição entre o inverno e 
a primavera, costumam ocor-
rer dias de chuva intensa.

Aliás, esta característica 
deve-se à origem do Parque 
Assis Brasil, outrora uma gran-
ja pertencente à família Kroe-
ff, que cultivava arroz irrigado, 
dada a característica do ter-
reno – uma várzea situada no 
Delta do Rio Jacuí, formador 
do rio, lago, ou estuário Gua-
íba. Presidente da Associação 
Brasileira de Angus nos anos 
de 1993 e 1994, o criador 
Angelo Bastos Tellechea, pro-
prietário da Cabanha Umbu, 

Foto: Gabriel Olivera/Angus
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de Uruguaiana, RS, também 
está cheio de recordações da-
queles terríveis tempos iniciais. 
“Ainda moço, acompanhei 
meu pai, João Francisco Tel-
lechea, em um encontro com o 
então secretário da Agricultu-
ra, Luciano Machado, em que 
os criadores manifestaram sua 
contrariedade em transferir a 
exposição de animais do Par-
que Menino Deus, numa região 
central de Porto Alegre, para a 
então longínqua Esteio”, lem-
bra Angelo.

Com um caráter um tanto 
visionário, Luciano Machado 
argumentou que o novo local 
da exposição de animais te-
ria um grande futuro e cria-
ria uma dimensão nacional e 
internacional para a modesta 
feira de então. Segundo José 
Arthur, houve até uma comis-
são de expositores que pro-
duziram um abaixo-assinado 
contra a transferência da ex-
posição para Esteio. “Mal 
comparando, o Parque Meni-
no Deus lembrava um pouco 
a ExpoPrado, de Montevidéu, 
que acabou confinada no meio 
da cidade, sem chances de ex-
pansão”, admite José Arthur. 
Esta é a mesma impressão do 
experiente criador Joaquim 
Francisco Bordagorry de As-
sumpção Mello, proprietário 
da Cabanha Santa Eulália, de 
Pelotas, RS, também frequen-
ta as exposições agropecuárias 
estaduais desde os tempos do 

Menino Deus. “Estive no Pra-
do pela primeira vez em 1964 
e tenho esta mesma sensação”, 
diz.

Angelo Tellechea, por sua 
vez, afirma que hoje a Expoin-
ter é uma feira fantástica, in-
vejável em tamanho, diversida-
de e organização, contrastando 
muito com seu período inicial 
e até recente, por questões de 
clara desorganização. “Che-
guei a ficar retido num portão 
porque – seguindo instruções 
da portaria - havia colado o 
cartão de ingresso no para-
brisa de outro carro. Como 
aquele carro estragou, utilizei 
outro e não consegui retirar 
o adesivo do carro”, sorri o 
criador. Estas atribulações são 
típicas de um período de im-
plantação e do acelerado cres-
cimento da mostra. Os setores 
de máquinas e implementos 
ocupam hoje a maior parte dos 
141 hectares, mas também há 
fartos espaços para comércio, 
serviços e todo tipo de empre-
sa fora do agribusiness.

Apesar da pandemia, o 
mercado agropecuário está fir-
me – Tanto a pecuária, como o 
arroz estão com bons preços, 
sinalizando que a temporada 
de primavera será quente, an-
tevê Angelo Tellechea. “Repro-
dutor sempre é um investimen-
to, está na linha de frente, e 
como a atividade pecuária está 
mantida e muito sólida, tere-
mos bons negócios”, analisa o 

experiente criador. A lamentar, 
apenas, a quase impossibilida-
de de realizar leilões particu-
lares presenciais.

O criador Joaquim Mello, 
recorda que “no ano da inau-
guração o parque era um ver-
dadeiro barral, tanto para o 
acesso ao parque, como tam-
bém para caminhar entre os 
pavilhões”, recorda Joaquim 
Mello, que foi presidente da 
Angus ente 2009 e 2010. 
Agrônomo recém-formado, 
ia à mostra como visitante e 
recorda que havia passarelas 
de tábuas entre os pavilhões 
de madeira. “Só era possível 
caminhar com botas de borra-
cha”, lembra Mello. Já Angelo 
Tellechea acredita que há bo-
tas enterradas onde hoje estão 
as pistas de julgamento, que 
foram as primeiras áreas uti-
lizadas. Há quem se atreva a 
estimar que também haja salti-
nhos femininos perdidos por lá.

Criador de Angus desde 
1983, Joaquim Mello iniciou 
com Angus PC para produzir 
touros. Alguns anos depois, 
seus touros começaram a ser 
disputados por amigos e vizi-
nhos, apesar de serem apenas 
para uso em seu rebanho, en-
tão com cerca de 2 mil vacas, 
na Fazenda Santo Antônio, 
em Tapes. RS. “Identificamos 
que o Angus ia bem a pasto, 
produzindo uma carne excep-
cional”, lembra Mello. Algum 
tempo depois, nos anos 1980, 
passou a selecionar Angus em 
sua Santa Eulália, adquirindo 
uma boa base de fêmeas da 
Cabanha Telho Chico. Naque-
la década ainda, durante uma 
Expointer, conheceu agentes de 

escritórios argentinos de rema-
tes e foi recomendado a adqui-
rir genética da afamada Caba-
nha Las Lilas, da Argentina. 

Foi a época do New Type e 
o administrador da Las Lilas, 
Ignacio Corti Maderna, admi-
rou-se com a precisa escolha 
de Joaquim Mello. “Me convi-
dou para jantar e conversar so-
bre Angus e pecuária, e foi uma 
oportunidade para ampliar 
meus conhecimentos sobre o 
segmento”, recorda. Mas o que 
era uma aposta quase acabou 
em tragédia. Numa época de 
retaliações, o touro ficou reti-
do em uma longa quarentena, 
quase colocando tudo a perder. 
“Graças às minhas relações e 
visitas à sede do Ministério da 
Agricultura em Porto Alegre, 
consegui liberar o touro”, sor-
ri o experiente criador. Desde 
cedo, incorporou as novas tec-
nologias, como a inseminação 
artificial, a transferência de 
embriões, a IATF, o Promebo, 
entre outras inovações.

No ambiente da Expointer, 
Mello também adquiriu suas 
primeiras máquinas – dois tra-

tores da marca Engesa, a mes-
ma marca que produzia tan-
ques e caminhões do Exército. 
Me interessei por um protótipo 
de jipe da marca e acabei ad-
quirido um modelo com capota 
rígida, ar condicionado e todo 
conforto para inspecionar la-
vouras e pastagens. Me foi 
entregue bem depois da feira 
e ficou comigo durante anos”, 
conta.

“Se a pandemia do Co-
vid-19 está provocando gran-
des alterações na vida das 
pessoas, este ano vai ficar mar-
cado para sempre. “Eventos 
como a Expointer são insubsti-
tuíveis, porque lá conhecemos 
e experimentamos novas tecno-
logias, revemos nossos amigos, 
clientes e fornecedoras, enu-
mera Joaquim Mello. Para ele, 
criar uma exposição virtual 
poderia ser um paliativo, mas 
nunca daria a dimensão e ideia 
de estrutura de uma mostra 
deste porte. “As relações pes-
soais que cultivei ao longo da 
vida foram todas presenciais e 
são decisivas em todos os mo-
mentos de negócios, festivos e 
pessoais”, assinala Mello.

Como substituir a alegria 
de um grande campeonato ob-
tido com um animal na pista? 
Recentemente, mais exatamen-
te há dois anos, Joaquim Mello 
foi agraciado com o Grande 
Campeonato de Rústicos An-
gus. “Nunca criei animais de 
galpão, somente rústicos, en-
tão fica difícil imaginar a mi-
nha alegria quando arrebatei 
este campeonato”, comemora. 
O touro Mandrake é destaque 
hoje na bateria da Alta Pro-

Inaugurado há 50 anos, o 
Parque Assis Brasil deu 
gigantismo à Expointer

Nivaldo Dzyekanski Joaquim Mello

José Arthur Martins Angelo Bastos Tellechea

Fotos: Divulgação/Angus
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gen, adquirido que foi pela Ca-
banha dos Tapes, de João Wolf.

Episódio marcantes 
Para o selecionador Pau-

lo Marques, da Casa Branca 
Agropastoril, de Fama, MG, a 
Expointer é o evento máximo 
da raça Angus e, sem dúvi-
da, faz muita falta. “Além da 
apresentação dos animais de 
destaque da temporada, é o 
momento de confraternização 
entre todos que contribuem 
para fazer do Angus uma das 
raças bovinas de corte mais 
importantes da pecuária bra-
sileira”, aponta. Para ele, há 
compreensão da extensão dos 
problemas de saúde pública 
provocados pela pandemia do 
Covid-19 e todos esperam que 
os eventos agropecuários pos-
sam voltar à normalidade em 
2021.

Para Paulo Marques, que 
foi presidente da Associação 
entre 2011 e 2014, a Expoin-
ter também é momento de con-
sagração. Um exemplo pessoal: 
em 2012, a Casa Branca fez a 
Grande Campeã Angus: Rincon 
Muchas Gracias TE Del Saran-
dy, parceria com a Cabanha 
Rincon Del Sarandy, tradicio-
nal selecionadora gaúcha. 

O atual presidente da An-
gus, o paranaense Nivaldo 
Dzyekanski, costumava visitar 
a Expointer regularmente há 
pelo menos 12 anos, já que 
nunca pode comparecer como 
expositor ou criador. “Nunca 
conseguimos levar animais de-
vido às fronteiras com Santa 
Catarina estarem fechadas há 
vários anos, por ser zona li-
vre de aftosa sem vacinação”, 
explica. Nivaldo lembra que 
“nunca tivemos a emoção de 

participar de uma Expointer”. 
Mas agora, na condição de 
presidente de uma das mais 
representativas entidade do 
criatório nacional, diz, “um 
ano sem a Expointer é um ano 
‘vazio’, essa é a nossa sensa-
ção, falta alguma coisa, falta a 
maior festa do Agro”.

Integração e troca
de experiências
A criadora Susana Mace-

do Salvador também se sente 
órfã desta grande exposição. 
“Me criei anualmente partici-
pando desta exposição desde o 
tempo do Menino Deus ainda 
pequena acompanhando o pai 
e a mãe”, lembra. E seu pai 
não era ninguém mais do que 
o consagrado João Vieira de 
Macedo Neto, proprietário da 
campeoníssima Cabanha Azul, 
tradicional criadora das raças 
britânicas Angus, Hereford e 
Devon, bem como seus sinté-
ticos Brangus, Braford e Bra-
von. “Vi a Expointer crescer, 
se transformar e virar esta gi-
gante do Agro.  Não tem como 
não gostar, né? Viver aquelas 
semanas de tanta intensidade, 
comemorações, encontros que 

Rincon Muchas Gracias TE Del Sarandy, Grande Campeã Angus da Expointer 
2012, parceria Casa Branca, de Paulo de Castro Marques, e Cabanha Rincon 

Del Sarandy

Susana Macedo Salvador Luis Felipe Cassol

"Vi a Expointer surgir, 
crescer,   se transformar 
e virar este gigante  
do agro brasileiro"

só lá ocorrem, conquistas, mui-
to trabalho, trânsito intenso e 
noites de pouco sono, que vão 
criando um arquivo de lem-
branças e experiências que fa-
zem parte da história das nos-
sas vidas”, comenta Susana. 

Para ela, a Expointer é um 
dos maiores encontros do Agro 
mundial, servindo como palco 
de integração e troca de expe-
riências não só entre produ-
tores, técnicos e empresários 

brasileiros, como também de 
outros países, que costumam 
prestigiar o evento. É uma 
oportunidade de ver amigos, 
fazer negócios, ampliar conhe-
cimentos, competir e crescer 
na seleção genética.

Susana e seu marido, Rey-
naldo Titoff Salvador, tem um 
capítulo muito especial, a Ex-
pointer 1982, quando, entre 
julgamentos e comemorações, 
começaram a namorar: “E lá 
se vão 38 anos juntos. Nossa 
paixão pelo Agro e pela gené-
tica nos renderam muitos anos 
de dedicação às associações de 
criadores, como enorme envol-
vimento durante a Expointer”, 
conta Susana. E o que a gra-
tifica ainda mais é que seus 
filhos seguem o mesmo rumo. 
“Puxando touro, dormindo nos 
fenos e nas caixas, recebendo 
prêmios. Até nossa neta Mika-

ela, de dois anos, já tem pas-
sagem pela feira”, festeja. Por 
isso, a ausência da Expointer 
vai ser um marco nas vidas 
dos criadores do sul: “O ano 
que tivemos que nos reinventar 
para superarmos o vazio que a 
ausência da Expointer nos dei-
xou”, conclui Susana Salvador.

Novas gerações
As novas gerações também 

lamentam o cancelamento da 

exposição. “É triste cancelar 
o maior evento da pecuária 
sul-americana, mas trata-se de 
uma exceção sanitária e deve-
mos respeitá-la”, concorda o 
já experiente selecionador Luis 
Felipe Cassol, da Cabanha da 
Corticeira, de São Luiz Gon-
zaga, e Solução Genética, com 
sede em Santa Maria, RS. Na 
mão de Luis Felipe, surgiram e 
foram conduzidos em pista vá-
rios campeões. “Produzir um 
animal de exceção é um pesado 
investimento em cruzamentos, 
seleção, acasalamentos, cui-
dado e preparo e por isso este 
ano será perdido no segmen-
to das exposições”, assinala 
Cassol. “São as duas semanas 
mais importantes do ano para 
a raça Angus”, sentencia.

O estabelecimento partici-
pa da Expointer há 20 anos, 
todos de intensidade, muitas 

alegrias e especialmente com-
partilhando conhecimento. 
“Crescemos muito como cria-
dores, selecionadores, ao cote-
jarmos animais nas pistas de 
julgamento”, avalia. Isto por-
que a presença de criadores 
dos demais países do Mercosul 
permite uma maior integração 
das pessoas e das genéticas.

O diretor da Progen, Fá-
bio Barreto, também avalia a 
perda desta Expointer “Seria 
minha 25ª participação inin-
terrupta, cada uma delas com 
suas peculiaridades – chuva, 
frio, barro, calor, suor”, re-
sume. A lamentar, segundo 
ele, a impossibilidade de re-
encontrar amigos, que pelas 
dimensões do país costumam 
se reencontrar cada vez mais 
raramente. 

Proprietário da Cabanha 
São Xavier, importante selecio-
nadora de Angus, Camilo Vian-
na também está se sentindo ór-
fão da Expointer. “É um marco 
importante, quando podemos 
comparar genéticas, participar 
de eventos da associação, iden-
tificar novidades e fazer nosso 
trabalho pré-leilão”, qualifica 
Camilo. Ele está entre os que 
entendem que os eventos técni-
cos e a exposição poderiam ser 
realizados, exclusivamente di-
rigidas a produtores, seguindo 
todos os protocolos sanitários. 
Acrescido das alternativas digi-
tais hoje disponíveis, a Expoin-
ter poderia registrar ao menos 
algumas de suas atividades, 
crê. “O meio digital não substi-
tui, apenas ameniza o momen-
to de recolhimento social e es-
peramos que seja somente este 
ano”, conclui Vianna.

Fotos: Divulgação/Angus
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O 
1º Leilão Prime Angus 
– Touros de Central, re-
alizado em 5 de agosto 

no formato digital teve a totali-
dade da oferta de 30 reprodu-
tores comercializados. A média 
foi de R$ 25 mil e três lotes se 
destacaram no pregão orga-
nizado pela empresa SAP, de 
Heitor Pinheiro Machado. 

O lote 3, com o touro Bla-
ck Opal TEI870 Butcher, foi 
50% comercializado por R$ 
34.500,00 (valorizado em R$ 
69 mil) para Luis Antônio Ri-
beiro. O mesmo valor por me-
tade do animal foi dado ao lote 
14, com o reprodutor Black 
Opal TEI905 Prime Rib, ad-
quirido por Petrys Menezes de 
Araújo. Ambos os touros foram 
contratados pela Alta Genetics. 
O outro lote destaque do leilão 
foi o de número 25 – o touro 
Black Opal TEI922 Chimichur-
ri, vendido por R$ 60 mil para 
a central ABS Pecplan.

Os reprodutores, com ele-

Realizado virtualmente em 8 de agosto, o leilão de 
fêmeas da Fazenda Rio da Paz, de Antônio Zancanaro, 
faturou R$ 1,020 milhão com a comercialização de 46 
exemplares PO. O destaque do pregão ficou com a fêmea 
Emi da Rio da Paz, vendida por R$ 180 mil para Fernan-
do Mantovani, de Cascavel, PR. Em 2018 e 2019, Emi foi 
considerada número 1 como mãe no Promebo. Outros dois 
animais bem avaliados também tiveram boa valorização 
no remate: Capanegra da Rio da Paz foi vendida por R$ 
63,6 mil para a VPJ Pecuária, de Valdomiro Poliselli Jr, 
de Mococa, SP. A vaca, que está prenhe de Nero da Rio 
da Paz (touro jovem do Promebo) foi a que apresentou 
os maiores índices de desmama (56,05) e final (58,75). 
A VPJ também arrematou a vaca Tina da Rio da Paz por 
R$ 45 mil. O animal foi valorizado por ser Deca 1 para 
os três índices do Programa de Melhoramento: Índice de 
Desmame, índice Final e Índice Bioeconômico de Carcaça 
(IBC). A média geral das fêmeas ficou em R$ 22,5 mil.

O leilão atraiu compradores de Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul e segundo Zancanaro 
neste ano tudo que vivemos é novo, mas graças a nossa 
dedicação e foco na avaliação de carcaça e nos índices 
do Promebo conseguimos alcançar os números altos que 
desejamos. “Hoje, não podemos mais trabalhar sem essas 
ferramentas na pecuária”, afirmou. O evento foi conduzi-
do pela Panorama Leilões, tendo ao martelo o leiloeiro e 
Max Tedy Teixeira.

O Leilão Virtual Seleção 30 
anos Reconquista, da Recon-
quista Agropecuária, de José 
Paulo Cairoli, de Alegrete, RS, 
realizado em 22 de julho, foi 
caracterizado pela pulverização 
de clientes pelo Brasil. O even-
to contou com compradores de 
Goiás, Bahia, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná e Rio Grande do 
Sul, gerando faturamento de R$ 
752.100,00.

O destaque da venda foi para 
o touro Reconquista TE2961 
Cosmo, arrematado por R$ 42 

Com a comercialização de 50 
exemplares cruza Angus, 25 repro-
dutores e 64 fêmeas da raça, o re-
mate virtual da Fazenda Renascen-
ça, de Vargem, SC, faturou no dia 
8 de agosto R$ 932 mil. A média 
dos machos foi de R$ 13.540,00 e 
das fêmeas R$ 8.050,00. Os inves-
timentos foram feitos por criado-
res de Santa Catarina e do Paraná. 

Realizado no dia 1º de agosto, o 8º Dia de Negócios e Leilão 
da Fazenda 3 Marias Agronegócios, de Dorival Borga, Videira, 
SC, faturou R$ 818,1 mil. Ao machos Angus se venderam à mé-
dia de R$ 12.063,00 e as fêmeas R$ 7.200,00. Conduzido pela 
leiloeira Pampa Remates, de Dois Vizinhos, PR, o pregão atraiu 
compradores de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Destaque para o touro Jamie IA 575, do lote 45, vendido 
por R$ 24 mil para Fernandes Luiz Ranini, de Monte Castelo, 
SC. Nas fêmeas o melhor preço foi para um trio de terneiras por 
R$ 8,7 mil para o pecuarista Márcio José Correia da Silva, de 
Orleans, SC.

Touros de central no 
Leilão Prime Angus

vado potencial de desempenho 
e indicadores positivos para 
ganho de peso, EGS e AOL, 
fizeram com que o remate ti-
vesse grande procura de inves-
tidores pela genética da raça, 

especialmente dos estados de 
Goiás, São Paulo e Rio Grande 
do Sul. O evento foi comanda-
do pelo Programa Leilões com 
apoio da CRIO Central Genéti-
ca Bovina.

Reconquista vende R$ 752 mil
mil pela Renascer Biotecnologia, 
do produtor Paulo Pavin. E ou-
tro destaque foi a venda de 66% 
de uma novilha, avaliada em R$ 
90 mil. Os 21 touros Angus PO 
-  em que cinco deles foram para 
central de inseminação – fizeram 
média de R$ 16 mil, e na venda 
de 10 terneiras (bezerras), a mé-
dia ficou em R$ 5 mil. 

“Foi um resultado acima do 
que esperávamos. Vemos que a 
raça vai se expandindo e esses 
estados mostram o resultado do 
cruzamento industrial com An-
gus”, observou Cairoli. Já o res-

ponsável técnico pelos animais, 
o inspetor da Angus Antônio 
Francisco Chaves Neto, o leilão 
demonstrou o quão importante 
é ofertar touros rústicos com ca-
racterísticas como tolerância ao 
calor e resistência ao carrapato. 
“O mercado sabe o que é Angus e 
diversas regiões têm interesse na 
criação da raça”, disse.

Administrado pela Central 
Leilões, o pregão foi transmi-
tido pelo Canal do Boi. Por 
questão de tempo, os 80 em-
briões anunciados não foram à 
venda no leilão.

Fazenda Renascença fatura R$ 932 mil
Destaque para o touro AB 731, 
vendido por R$ 24,6 mil para 
um pecuarista de Monte Caste-
lo, SC. Já entre as fêmeas o me-
lhor preço foi para Renascença 
706, vendida por R$ 13,1 mil, 
para a Fazenda Brasil Flores-
tal, de Itaiópolis, SC, Nivaldo 
Dzyekanski, atual presidente da 
Associação Brasileira de Angus. 

A fêmea é filha do touro Zorzali-
to, importante reprodutor da Ca-
baña Três Marias, da Argentina. 
Para o proprietário da fazenda, 
Nelson Serpa, a modalidade vir-
tual do leilão funcionou bem e 
a comercialização foi superior 
à expectativa. O martelo ficou 
a cargo do leiloeiro Cândido 
Scholl, da Pampa Remates.

Fêmeas Rio da Paz 
superam R$ 1 milhão

3 Marias fecha
em R$ 818 mil

Fotos: Divulgação/Angus
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A primeira edição do Leilão Genética de Resultados, 
realizado dia 20 de agosto, conquistou faturamento to-
tal de R$ 1,55 milhão, com a venda de 170 animais. Os 
35 touros fizeram média de R$ 11 mil e as 35 fêmeas 
se venderam à média de R$ 8,5 mil. Destaque para um 
touro da Cabanha Soldera, vendido por R$ 18 mil. O 
pregão, promovido pelas propriedades gaúchas Fazenda 
São Manoel, de Santa Maria, Estância Guarita, de Ale-
grete, Cabanha Soldera, de Panambi e Cabanha Purunã, 
de Jaguarão foi realizado no formato virtual, com trans-
missão pelo Canal Rural.

Segundo Luis Felipe Cassol, diretor de Fomento da 
Angus e organizador do leilão, o resultado elevou ainda 
mais as expectativas para a temporada desta primave-
ra. “O mercado está aquecido e buscando por genética 
de qualidade”, disse. A Programa Leilões e a Parceria 
Leilões foram responsáveis pelo pregão, que atraiu pe-
cuaristas de São Paulo, Distrito Federal, Paraná e do 
Rio Grande do Sul. O leiloeiro Fábio Crespo atuou ao 
martelo. 

Realizado em 17 de agos-
to o remate exclusivo de Ul-
trablack promovido pela 3E 
Agropecuária, de José Bonifá-
cio, SP registrou médias de R$ 
11.000,00 para os nove touros 
e de R$ 8.500,00 para as 13 
fêmeas. Fez pista limpa em me-
nos de duas horas de pregão 
e contou com investidores na 
raça de várias partes do Bra-
sil. O faturamento total foi de 
R$ 212 mil. Compradores de 
Alagoas, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e São Paulo disputaram 
a oferta dos 22 lotes.

Destaque para o touro “3E 
Thudor FIV U037”, nascido 
em 09/11/2018, com 522 qui-

Genética de Resultados
fatura R$ 1,5 milhão

Ultrablack com boas 
médias em SP

los, um filho do Touro Brangus 
Lonquimay, Grande Campeão 
Macho na Nacional Brangus de 
2012 na Argentina e Reservado 
Grande Campeão Macho Paler-
mo 2011. Foi arrematado por 
R$ 12,9 mil. E as fêmeas “3E 
Fiv Diva U002” e “3E Lanna 
Fiv U012” foram as mais va-
lorizadas, ambas vendidas por 

R$ 300,00 a parcela no remate 
que foi realizado em 30 parce-
las.

“Nossa oferta era formada 
por exemplares entre 20 e 24 
meses, jovens e com atributos 
que chamaram a atenção dos 
compradores”, disse o proprie-
tário da 3E, Renato Ramires. 
Segundo ele, sangue Angus é 
sinônimo de atratividade, e ca-
racterísticas como rusticidade 
estão fazendo com que mais 
compradores entrem na dispu-
ta. O remate online foi condu-
zido pela MF Leilões e o resul-
tado foi tão satisfatório que o 
evento de 2021 já está pratica-
mente confirmado.

Não, nem tente saber como 
será o tal do novo normal. Es-
tamos ainda em meio a algo que 
não esperávamos, que surgiu de 
repente pegando as pessoas de 
surpresa e que só vai terminar 
quando efetivamente acabar. E 
isto ninguém sabe quando nem 
como vai ser. A pandemia do Co-
ronavírus (covid-19) primeira-
mente não era uma pandemia, aí 
passou à categoria de gripezinha 
e rapidamente se tornou coisa 
muito séria e grave, que judia e 
mata milhões de seres humanos 
por todos os cantos da terra – é 
uma doença multinacional. E 
ninguém sabe o que é ou de onde 
veio. No mundo, a corrida pelas 
vacinas segue seu curso coman-
dado pela ciência e pelos inte-
resses econômicos e políticos. E 
segundo se comenta, entre o final 
desse ano e o início do próximo 
ano teremos uma vacina eficaz 
capaz de conter esse grande mal.

Mas no agro, formado basica-
mente por animais e por vegetais, 
além das pessoas, a principal me-
dida de contenção da doença, o 
distanciamento, já existe ao na-
tural. Talvez por isso mesmo o 
setor mal foi afetado em termos 
de produção e de produtividade. 

Um futuro formado por esperanças
Por Eduardo Fehn Teixeira Pelo contrário. Como não hou-

ve desabastecimento, e conside-
rando que as pessoas precisam 
se alimentar, o agro acabou se 
transformando no grande he-
rói internacional. Ganhou fama 
e aplausos além da conta pelo 
mundo todo.

A pecuária de qualidade, em 
que a raça e genética Angus são 
incontestáveis líderes, segue seu 
rumo, quem sabe até como se 
nada estivesse acontecendo. O 
grande mal está sendo a ausên-
cia das exposições, onde os pro-
dutores se encontram e compa-
ram seus produtos e trabalho e 
recebem as orientações técnicas 
para avançar mais e mais. Em 
casa todo mundo tem um cam-
peão. Aí se juntam todos com 
seus animais numa exposição e 
a maioria dos campeões de casa 
se transformam em meras ilu-
sões ...

Essa está sendo a grande per-
da, porque é nas exposições que 
acontece a evolução dos animais 
que vão gerar os rebanhos pro-
dutores de carne de qualidade. E 
se perde também a parte social, 
onde pessoas vindas de todos os 
cantos se encontram, se vêem, 
conversam, trocam experiências, 
aprendem e confraternizam. A 
Expointer, por exemplo, vai pas-
sar em branco este ano. E toma-

ra que só este ano. Quem sabe?
Sobre os leilões, tão aguar-

dados por todo o ano, já se sabe 
que no formato online a coisa 
está indo mais do que bem na 
área comercial. Mais pessoas e 
de lugares diferentes compran-
do e surpreendendo os promoto-
res, que antes estavam com um 
pé atrás. Mas naquele grupo de 
leilões que ficaram consagrados 
como verdadeiros pontos de en-
contro, nesses o social, o charme 
do presencial, não está existindo. 
Não pode existir. E com isso apa-
gam-se os holofotes e sessam as 
emoções diante da pista. Tudo se 
transporta para a frieza de uma 
tela digital, com lances via telefo-
ne ou internet. 

Agora bobagem mesmo é 
ficar tentando dizer como será 
depois de passada essa pande-
mia. Quem está fazendo isso e 
afirmando coisas com toda a 
propriedade por certo conta com 
o fato da memória das pessoas 
estar cada vez mais afetada pela 
confusão, pelo turbilhão digital, 
que ora é notícia, ora é anúncio, 
ora é tudo fake. Será como vai 
ser. E como vai ser, convenhamos, 
ainda ninguém sabe ... Só uma 
coisa é certa: o agro será o gran-
de vitorioso e com essa imagem 
grandiosa passará à memória do 
mundo!

A Central ABS 
adquiriu mais uma 
novidade para a 
sua bateria Angus: 
o touro Black Opal 
TEI922 Chimichur-
ri. Com desempenho 
superior em diversos 
quesitos, o touro re-
presenta uma exce-
lente opção genética 
para a produção de carne e terá a sua genética disponibilizada ao 
mercado em breve, como explica o gerente de Produto Corte Europeu 
da empresa, veterinário Marcelo Selistre. “O projeto Black Opal é 
diferente do que estamos acostumados a ver nas propriedades tradi-
cionais de Angus. É um rebanho desenvolvido 100% com embriões 
americanos selecionados para oferecer a melhor genética para a car-
ne de qualidade, que é a tendência do mercado”, diz o especialista.

A ABS revisou os touros Black Opal, incluindo a análise genômica 
a partir do índice econômico exclusivo da empresa para cruzamen-
to industrial, o ABS XBlack. Feitas as avaliações, ficou claro que o 
Chimichurri era o touro mais completo. “Primeiramente ele apresen-
ta uma consistência genética, com origem de touros importantes da 
ABS, como o In Focus e o Objective T510, acasalados com a genética 
Gardiner, que tem o melhor trabalho de seleção para qualidade de 
carne e carcaça nos EUA. O Chimichurri foi o touro de melhor equi-
líbrio em relação ao índice ABS XBlack e a avaliação do Promebo e 
Clarifide”, avalia o gerente.

O touro alcançou um escore de +53 no índice, situando-se entre os 
Top 25%. No Promebo, foi considerado Deca 1 nos índices Desmama 
e Final (ficando no Top 5% e 6%, respectivamente). Além disso, na 
avaliação genômica da Associação Americana de Angus, é destaque 
para facilidade de parto direta e baixo peso ao nascer, sendo Top 7% 
para ganho de peso ao ano, 6% em marmoreio, 28% em AOL e 11% 
em maciez. “Trata-se de um animal de excelente qualidade sob todas as 
avaliações possíveis. Não menos importante, é um touro muito correto 
de estrutura, conformação e racial adequado”, ratifica Selistre.

ABS contrata Chimichurri
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O 
marmoreio, ou seja, o 
grau de deposição de 
gordura intramuscular, 

é uma característica cada vez 
mais procurada no mercado 
da carne bovina, pois tem um 
alto impacto na maciez, sabor 
e suculência do produto final.

Atenta às demandas do 
mercado, a ABS apresentou 
recentemente ao mercado o 
novo Selo TOP Marmoreio, 
destinado à identificação dos 
animais com a genética capaz 
de transmitir essa caracterís-
tica, associada a uma carne de 
qualidade.

Para Marcelo Selistre, ge-
rente de Produto Corte Euro-
peu da empresa, a genética é 
fundamental para se conse-
guir uma carcaça com mar-
moreio. A boa notícia é que o 
marmoreio tem alta herdabili-
dade – ou seja, a identificação 
dos melhores reprodutores 
com esta característica é mui-
to importante.

Assim, a partir de abates 
técnicos de animais F1, re-
alizados no Brasil, fazendo 
uso da base de dados do ABS 
XBlack, o índice econômi-
co exclusivo da ABS voltado 
para sistemas de cruzamento 

Novo selo Top Marmoreio ABS
industrial, foram sinalizados 
os touros que transmitem o 
marmoreio com a maior ex-
pressividade para a sua progê-
nie – identificados com o selo 
TOP Marmoreio.

“Sabemos que alguns ou-
tros fatores impactam direta-
mente para que o marmoreio 
se expresse na carne, como 
uma boa nutrição fetal, um 
bom desenvolvimento durante 
todas as fases de criação e a 
presença de grãos por tempo 
prolongado no período de ter-
minação – mas, sem a genéti-
ca, de nada adianta todo esse 
esforço”, salienta Marcelo.

Muitos especialistas des-
tacam a importância do mar-
moreio nos rebanhos de corte. 
Um deles é o professor Angelo 
Polizel, da Universidade Fede-
ral de Rondonópolis, respon-
sável pelos abates técnicos que 
contribuíram para a definição 
do Selo TOP Marmoreio.

“Importantes países na 
produção e exportação de car-
ne bovina adotam, há décadas, 
o marmoreio como métrica de 
reconhecimento de superio-
ridade das carcaças e carne 
produzidas, tornando a busca 
por carne marmorizada ainda 
mais relevante no cenário atu-
al em que o consumidor está 
muito mais bem informado, 
exigente e disposto a manter 
um produto superior em suas 
aquisições”.

Polizel pontuou que a re-
lação entre oferta e a deman-
da por carne de qualidade no 
Brasil tem muito a crescer. 
“Apenas uma pequena parcela 
de bovinos está sendo planeja-
damente produzida e enviada 

aos frigoríficos com foco na 
entrega de carne de qualidade 
superior ao mercado, frente a 
uma demanda crescente de ni-
chos de carne nobres no país, 
nitidamente vista pelo número 
de ‘boutiques de carne’ aber-
tas nos últimos anos”.

Luiz Roberto Saalfeld, di-
retor do Frigorífico Coqueiro, 
afirmou que o marmoreio é o 
suprassumo, uma característi-
ca que vai além da qualidade 
da carne. Saalfeld crê que é 
um mercado muito promissor 
no país. “Alguns clientes nos-
sos que trabalham com isso 
não estão dando conta, tama-
nha é a procura”.

Ele reforça a necessidade 
de um bom planejamento por 
parte do produtor, já que os fa-
tores exigidos abrangem até o 
desenvolvimento fetal do ani-
mal. “De acordo com diversos 
estudos, as primeiras células 
de marmoreio começam a se 
formar já na gestação. É por 
isso que a mãe precisa estar 
bem nutrida. E, sem a genéti-
ca, é como construir um pré-
dio sem o alicerce. É a base 
de tudo, sem a qual o edifício 
não se sustenta. Ela consegue 
fazer tudo? Não, mas é essen-
cial”, avalia.

Percebe-se a importância 
de se identificar com clareza e 
precisão aqueles animais mais 

capazes de transmitir o mar-
moreio para as próximas ge-
rações. Ao adquirir a genéti-
ca adequada, o produtor está 
assegurando que o seu edifício 
inicia a construção com bons 
alicerces, evitando prejuízos 
posteriores e garantindo bons 
resultados no produto final.

Dárcio Lazzarini, especia-
lista em carnes da steakhouse 
Varanda Grill, em São Paulo, 
e diretor da Intermezzo Car-
nes, conhece bem o valor des-
se produto. Ele conta que cada 
vez mais pessoas procuram as 
carnes com marmoreio, à me-
dida que aprendem a selecio-
nar melhor os produtos.

“Principalmente, em even-
tos, como churrascos, a carne 
mais marmorizada começa 
a apontar uma procura mais 
elevada – bem mais alta que a 
oferta. Isso é uma oportunida-
de para o produtor se atentar 

a essa nova realidade”, co-
menta.

Ele ressalta, novamente, a 
quantidade de fatores envol-
vidos na consolidação dessa 
característica no rebanho: 
“A alimentação da vaca du-
rante a gestação, a qualidade 
do leite, a genética do animal, 
a alimentação durante a cria 
e recria, o tempo e a forma 
como se dá o confinamento. 
Mas vale sempre ressaltar que 
o maior impacto é o da gené-
tica”.

Concluindo, a carne com 
alto marmoreio é uma tendên-
cia de mercado que agrega va-
lor ao produto final e que não 
está conseguindo atender à 
demanda. É preciso o planeja-
mento da produção para este 
mercado, onde a genética é 
fundamental. Mas, uma coisa 
é certa: quem prova uma car-
ne boa não volta atrás!

A genética é 
fundamental para se 
conseguir uma carcaça 
com bom marmoreio

Fotos: Divulgação/ABS

Marcelo Selistre
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OPINIÃO

O 
surgimento da pandemia 
de Covid-19 (coronavírus 
SARS-CoV-2) provocou mu-

danças sem precedentes em nossa 
história recente. Com a necessida-
de de ações de distanciamento e 
isolamento social em virtude do 
grande potencial de contaminação 
e do iminente colapso dos sistemas 
de saúde, as consequentes reper-
cussões econômicas do surto de 
Covid-19 já são realidade. Dados 
da OMS[i] indicam que até 20 de 
agosto de 2020, 216 países rela-
taram casos da doença, com mais 
de 22 milhões de casos confirma-
dos e 782 mil mortes. Observa-se 
uma queda abrupta da oferta e da 
demanda na maioria das ativida-
des econômicas e sinais claros de 
recessão em nível mundial (PwC, 
2020[ii]; Insper, 2020[iii]).

Neste contexto, as cadeias 
agroalimentares apresentam um 
papel fundamental: em primeiro 
lugar pela segurança alimentar, 
garantindo oferta de alimentos a 
baixo custo, em um momento em 
que problemas de ordem econômi-
ca podem afetar a dinâmica das 
cadeias de suprimento, paralela-
mente à diminuição de renda da 
população. Na sequência, é preciso 
garantir padrões de segurança e 
sanidade do alimento, para evitar 
que novos problemas sanitários de 
natureza zoonótica venham a se 

Fazendo as pazes com a cozinha
Os impactos do Covid-19 na alimentação

Por Marcia Dutra de 
Barcellos *

repetir.
De forma geral, o isolamento 

social estimulou a demanda por 
produtos industrializados, que per-
mitem um maior tempo de arma-
zenamento (ex: soja, milho, trigo 
e café), impactando as cadeias de 
valor de produtos perecíveis (fru-
tas, legumes, flores, carnes e lácte-
os). Além disso, parte da população 
com menos recursos econômicos 
passou a procurar por produtos 
mais baratos, afetando a demanda 
por produtos premium e de maior 
valor agregado. Estudo recente da 
Universidade de Copenhagen[iv] 
aponta ainda que a inatividade 
física e o stress emocional causa-
dos pela pandemia provocada pelo 
novo Coronavírus podem aumen-
tar a taxa de obesidade.

Aqui no Brasil, participamos 
pela Escola de Administração da 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS) e pelo Depar-
tamento de Psicologia Experimen-
tal da Universidade de São Paulo 

(USP) de um consórcio internacio-
nal coordenado pela Universidade 
da Antuérpia, na Bélgica, que re-
alizou a #CoronaCookingSurvey,[v] 
uma grande pesquisa internacional 
que buscou descobrir como a pan-
demia alterou os hábitos de com-
pra, preparo e consumo de alimen-
tos. Foram 40 países e mais de 37 
mil consumidores entrevistados.

No Brasil, foram coletados da-
dos on-line de 540 consumidores 
(72% mulheres, com elevado grau 
de escolaridade e idade média 39 
anos). Resultados preliminares[vi] 
indicam que durante a pandemia os 
respondentes se sentiram nervosos 
com muita frequência (60,19%) e 
perceberam que têm mais tempo 
que o habitual (59,26%). A ida 
ao supermercado foi reduzida e se 
tornou menos agradável e mais es-
tressante para a maioria dos con-
sumidores. Aumentou o número de 
pedidos de tele-entrega e a busca 
da refeição diretamente nos res-
taurantes, exigindo adequações nos 
sistemas de informática, logística 
e até mesmo de embalagens por 
parte dos estabelecimentos. 

Inicialmente, entre os alimen-
tos mais estocados, destaque para 
massas, arroz e grãos, carne, fari-
nha e ovos. Um ponto em comum 
da pesquisa em diversos países foi 
o aumento no preparo caseiro das 
refeições quentes e de pães, além 
de bolos e biscoitos, oriundos do 
resgate de receitas familiares e 
novas receitas através uso de pla-
taformas de receitas on-line. Este 

ressurgimento dos “chefs” caseiros 
possivelmente é uma tendência que 
deverá permanecer no pós-covid. 
Receitas com destaque para o sa-
bor e “reconfortantes” foram as 
preferidas. Houve um maior apro-
veitamento e menor desperdício 
dos alimentos, um impacto positivo 
em termos de sustentabilidade. Em 
síntese, cozinhar voltou a ser uma 
atividade prazerosa e relaxante, 
contribuindo para reunir o grupo 
em isolamento ao redor da mesa.

Os resultados deste projeto são 
muito importantes para compreen-
dermos como ocorrem os ajustes 
de comportamento em relação aos 
alimentos durante a crise. Com este 
estudo queremos aprender como 
podemos melhorar a comunicação 
em relação à nutrição e ajudar os 
membros das cadeias de alimentos 
a ajustarem suas estratégias. 

Entendemos que se trata de 
um momento único, em que as 
cadeias agroalimentares podem 
sinalizar aos consumidores a im-
portância do consumo de produtos 
locais, saborosos e saudáveis, que 
contribuam para a função social 
da alimentação. Em especial para 
a carne bovina (que pode ser ne-
gativamente afetada em função 
da redução nos abates e aumento 
nos preços pelo fechamento tem-
porário de diversas plantas), pode 
haver redução na demanda global 
ocasionada pela crise financeira 
(Rabobank, 2020[vii]). Por outro 
lado, a crise pode significar uma 
oportunidade para marcas de car-

ne de qualidade, como a Carne 
Angus Certificada. A demanda por 
alimentos com origem conhecida e 
qualidade reconhecida são aque-
les com potencial de crescimento. 
Além disso, a carne é um alimento 
rico em zinco, nutriente fundamen-
tal para auxiliar o nosso sistema 
imune. Aproveite o isolamento e 
faça do limão uma limonada: ali-
mente-se bem e mantenha-se bem, 
com saúde física e mental. E lem-
bre-se, “na vida tudo é passageiro, 
menos o cobrador e o motorista”.

(Endnotes)
[i] https://www.who.int/emer-

gencies/diseases/novel-coronavi-
rus-2019

[ii] https://www.pwc.com.br/pt/
estudos/setores-atividades/agri-
business/2020/impacto-covid19-
agro-2020.pdf 

[iii] https://www.insper.edu.br/
wp-content/uploads/2020/06/
impactos-da-covid-19-no-agrone-
gocio-e-o-papel-do-brasil-vf-a.pdf 

[iv] https://www.nature.com/ar-
ticles/s41574-020-0387-z 

[v] https://coronacookingsurvey.
com/

[vi] https://coronacookingsur-
vey.com/brazil/

[vii] https://research.rabobank.
com/far/en/sectors/animal-protein/
Beef-quarterly-q2-2020.html 

* Ex-diretora do Programa Carne 
Angus Certificada, professora 
e pesquisadora da Escola de 
Administração da UFRGS
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E
m suas viagens pelo 
mundo, o empresário 
e criador gaúcho Luís 

Fernando Dallé, observou a 
importância da raça Angus e 
o poder da American Angus 
Association nos Estados Uni-
dos. Com poder além da ima-
ginação dos brasileiros, a AAA 
norteia as ações da raça, pro-
jeta inovações, dá suporte téc-
nico e com isso amplia a im-
portância da raça e da Carne 
Angus nos EUA e, por que não, 
no mundo gourmet. Com uma 
idéia na cabeça e já com a ex-
periência do hotel temático do 
Cavalo Crioulo, o empresário 
está investindo em sua Bagé, 
RS, R$ 10 milhões no Angus 
Hotel, estrutura de 90 quartos, 
capacidade de 200 hóspedes, 
tendo como fundo a paisagem 
deslumbrante da campanha 
gaúcha. Dotado de parrilla, 
adega de vinhos e espuman-
tes, a estrutura deverá ser 
entregue ao público em 2021, 
apesar destes tempos bicudos 
de pandemia. Um gigantesco 
touro Angus de concreto vai 
emoldurar a porta de entrada 
do hotel.

Os pontos de apoio do em-
preendimento, sustenta Dallé, 
são a região de free-shops, as 
várias vinícolas do Paralelo 
31, os novos olivais que estão 
mudando a paisagem da Cam-

O mundo gourmet e o turismo rural
panha. “Estamos no caminho 
mais curto entre o centro do 
Estado e os Free-shops de 
Aceguá e a capital Uruguaia, 
Montevidéu”, afirma. Outro 
argumento para implantação 
do Angus Hotel Parrillas e Par-
reirais é o resgate da memória 
local, porta de entrada do An-
gus no rebanho brasileiro, em 
1906, pelas mãos de Leonardo 
Collares Sobrinho. Fotos e pin-
turas  vão contar a história da 
raça e das principais cabanhas 
do Brasil, Uruguai e Argnetina. 
Luís Fernando Dallé cria An-
gus há cerca de três anos.

Para o presidente da As-
sociação Brasileira de Angus, 
Nivaldo Dzyekanski, ver em-
preendedores engajados em 
rememorar a história da raça 
é inspirador. “O Angus Hotel 
promete movimentar a econo-
mia, gerando emprego e renda 
e, além de tudo, servirá de me-
mória para a Angus em Bagé”, 
pontuou. 

Resort temático
une olivas e Angus
Esta iniciativa ganha cor-

po com outros investimentos 
já realizados no campo do tu-
rismo rural, que deve explodir 
assim que ultrapassarmos esta 
pandemia que paralisa econo-
mia, negócios e novos empre-
endimentos. O inquieto empre-
sário paulista Luiz Eduardo 
Batalha também lidera investi-
mentos em sua propriedade na 
vizinha Candiota. “Planejamos 

um hotel fazenda, um resort 
temático, aproveitando sabo-
res rurais como a carne Angus, 
o cordeiro, o cavalo crioulo, as 
oliveiras e os vinhedos”, assi-
nala Batalha. Ele estima in-
vestimentos de R$ 12 milhões, 
para 20 apartamentos, entre 
as quais quatro suítes com ba-
nheiras de hidromassagem tipo 
“Jacuzzi” no terraço, quadras 
de tênis e piscina aquecida. 
Nos três andares subterrâneos, 
uma adega de tirar o fôlego e 
encantar sommeliers.

O empresário cultiva oli-
veiras desde 2010, sendo atu-
almente o maior produtor na-
cional de azeite de oliva – 70 
mil litros anuais e em franco 
crescimento, extraídos de seus 
500 hectares implantados em 
Pinheiro Machado e Candio-
ta. Empreendedor nato, coube 
a Luis Eduardo Batalha a fa-
çanha de trazer para o Brasil, 
em 2004, a rede de fast food 
norte-americana Burger King.

Batalha considera a Cam-
panha uma região única para a 
criação de roteiros de turismo 
rural. Até a conclusão de seu 
projeto, em 2022, realiza visi-
tas guiadas em grupo, passeio 
de trenzinho, com vista dos po-
mares e almoço com as mara-
vilhosas carnes angus e de cor-
deiro, regados a vinhos e azeites 
de produção própria. Em breve, 
já em desenvolvimento, chegará 
uma linha de cosméticos à base 
de olivas e vinho.

Oliveiras e arquitetura
mudam visual da região
Numa região tradicional 

de pecuária de corte - onde 

desponta o Angus -, primeiro 
chegaram as uvas viníferas. 
Agora, é a vez da oliveira. Pelo 
menos 10 plantas industriais 
processam a produção de mais 
de 200 produtores que culti-
vam mais de 6 mil hectares, 
levando ao mercado cerca de 
34 marcas. Mesmo assim, re-
presentam menos de 1% do 
consumo brasileiro de azeite 
de oliva.

Não muito longe de Bagé, 
no interior de Caçapava do 
Sul, a Vila do Segredo, situa-
da a 450 m de altitude, a 260 
km de Porto Alegre, com seus 
10 hectares, deverá abrigar 
uma pousada com arquitetura 
lusitana, com cinco suítes e es-
paços de compartilhamento – 
como cozinha e sala de estar. 
Com investimentos superiores 

a R$ 3 milhões, a topografia 
privilegiada, o projeto arqui-
tetônico e a proposta cultural 
pretendem criar o efeito “uau” 
no turista, promete Renato 
Fernandes, produtor de olivei-
ras e empresário do ramo me-
talúrgico em Canoas. Ali, além 
de mergulhar no mundo dos 
azeites, o objetivo é também 
explorar os cenários geológi-
cos e minerais na região.

O potencial de consumo e a 
adoção da culinária mediter-
rânea, que se baseia no azeite, 
está alavancando a criação 
de novos pomares na Campa-
nha. O presidente do Institu-
to Brasileiro de Olivicultura, 
Paulo Marchioretto, explica 
que muitos se espelham no 
sucesso do Vale dos Vinhedos, 
na serra gaúcha. Até por ali 
vicejam projetos que envol-
vem oliveiras, como o Parque 
Olivas de Gramado, criado 
para disseminar a cultura do 
azeite e a importância da pre-
servação da natureza, além de 
resgatar a história da imigra-
ção na Serra. Tradicional alvo 
turístico nacional, em 2019 a 
região atraiu 50 mil visitantes 
ao parque temático, conforme 
um dos proprietários, Daniel 
Bertolucci.

Angus Hotel, em Bagé, é iniciativa do empresário Luís Fernando Dallé

Luiz Eduardo Batalha está à frente de Olive Spa em CandiotaEm Caçapava do Sul, pousada lusitana une olivas, culinária e geologia

Fotos: Divulgação/Angus Hotel

Por Horst Knak
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N
a busca incessante por 
reprodutores e matri-
zes para produção de 

carne de alta qualidade tipo 
“Prime”, a VPJ Pecuária, de 
Jaguariúna, SP, que seleciona 
a raça Angus há 25 anos, ini-
ciou em 2018 um novo proje-
to de melhoramento genético 
da raça com foco principal 
em carcaças com marmoreio. 
Importou fêmeas e embriões 
congelados que estão dando 
origem ao novo projeto deno-
minado VPJ Angus Marbling.

O projeto está trazendo 
um importante diferencial, 
além de produzir touros e 
matrizes com altíssimo grau 
de marmoreio e área de lom-
bo. O registro deste rebanho 
importado de destacados 
selecionadores dos Estados 
Unidos será mantido na AAA 
(American Angus Associa-
tion) e dará à VPJ a condição 
de criar no Brasil e participar 
do ranking mundial de avalia-
ção dos touros e matrizes da 
raça. Os exemplares Angus 
são criados na Fazenda Car-

VPJ investe em genética americana 
de alta performance e marmoreio 

A VPJ está importanto 
animais e embriões para 
criar o programa VPJ 
Angus Marbling

dinal, em Mococa, SP.
O foco do trabalho de-

senvolvido pela VPJ está na 
multiplicação desta genética 
no Brasil, mais especifica-
mente na produção de tou-
ros na central (para coleta 
e comercialização de sêmen) 
para cruzamento com fêmeas 
zebu. “Isso equivale dizer que 
esta nova linhagem de Angus, 
com maior índice de marmo-
reio e área de lombo garan-
tirá um maior percentual de 
animais cruzados produtores 
das melhores carcaças tipo 
Prime”, diz o proprietário da 
VPJ, Valdomiro Poliselli Jú-
nior, que também abate e dis-
tribui a marca VPJ em todo o 
pais através da VPJ Alimen-
tos Ltda., empresa do mesmo 
grupo econômico e que tam-
bém é parceira do Programa 
Carne Angus Certificada, da 
Associação Brasileira de An-
gus.

“O grande salto do proje-
to Angus Marbling acontece 
este ano com os primeiros 

nascimentos de embriões im-
portados dos EUA, produtos 
de doadoras de propriedade 
da VPJ Farm, localizada no 
município de Jacksboro, no 
Texas, onde estão sendo aspi-
radas com os melhores touros 
americanos e tendo seus em-
briões coletados e enviados 
para o Brasil. 

Há seis anos a VPJ vem 
implantando também a tec-
nologia de avaliação genômi-
ca em seus rebanhos. Animais 
de linhagens americanas da 
região quente do Texas, sele-
cionades por mecanismos de 
alta tecnologia, como fertili-
zação in vitro, acasalamento 
por indicadores genômicos e 
dados de performance, além 
de índices que direcionam 
para desempenho com quali-
dade de carne.

Poliselli Júnior destaca 
a importância das avalia-
ções genômicas, descre-
vendo-as como um divisor 
de águas na tecnologia de 
seleção genética de ponta 

utilizada no Brasil. “E os 
resultados são surpreen-
dentes. Primeiro porque, 
com o perfil do DNA de 
cada animal em mãos, é 
possível saber exatamen-
te quais características 
de produção adotar. E a 
incrível oportunidade de 
pré-acasalar essas carac-
terísticas, ou seja, hoje os 
acasalamentos são certei-
ros e direcionados para o 
que queremos produzir”, 
enfatiza o selecionador.

Qualidade,
essa é a meta
A VPJ vem investindo 

pesado em seus projetos de 
melhoramento genético das 
raças que seleciona. Nos 
EUA, adquiriu as 6 melhores 
fêmeas de qualidade de car-

ne do leilão de liquidação da 
Powell Farms, importante re-
banho com foco em qualidade 
de carne. No último Leilão 
Gardner, adquiriu 3 fêmeas 
excepcionais, sendo uma de-
las destaque absoluto para 
marbling, com 1.78 de ava-
liação genômica.

No Brasil, a VPJ faz in-
vestimentos também estraté-
gicos: arrematou as 5 melho-
res novilhas Aberdeen Angus 
para performance de peso e 
desempenho da Rio da Paz, 
tradicional criatório líder do 
ranking do Promebo/raça An-
gus e, para completar o ano, 
adquiriu esta semana a ponta 
do rebanho Aberdeen Angus 
de marmoreio do renomado 
rebanho importado Black 
Opal, exemplares que vinham 
sendo criados em Bagé, no 
RS.

“Teremos com certeza o 
melhor rebanho Aberdeen 
Angus para qualidade de car-
ne do Brasil e muito pouco 
tempo além, claro, da conti-
nuidade de seleção e melho-
ramento genético das linha-
gens de alta performance 
para ganho de peso, desem-
penho e convexidade de car-
caças”, estima o criador. E 
segundo ele, toda essa gené-
tica, refletida pelos critérios 
de seleção, aprimoramento e 
investimentos, estará sendo 
ofertada no 23º Leilão VPJ, 
que será realizado no dia 31 
de outubro.

Powell Jaunty 9012 3TDSC_4876 2

Foto: Horst Knak/Agência Ciranda

Fotos: Divulgação/VPJ

Valdomiro Poliselli Júnior
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PARCEIROS

Por Reinaldo Leopoldino 
de Souza

M
uita discussão ainda 
é gerada sobre o ta-
manho e conformação 

corporal dos bovinos de corte e 
suas interrelações com os mais 
diversos sistemas produtivos 
que temos no Brasil, que va-
riam desde o pastoril, com suas 
variações de disponibilidade e 
qualidade de alimento, até os 
sistemas mais intensivos, como 
as integrações lavoura/pecuá-
ria (ILP) e os confinamentos. 
A busca por um biotipo animal 
adequado a todos os sistemas é 
uma tarefa bastante complexa, 
haja visto que o interesse e ne-
cessidadede cada segmento da 
pecuária (cria, recria, engorda, 
indústria e consumidor) são 
bem distintos.

O consumidor (que é o ver-
dadeiro senhor do mercado) 
quer uma carne de qualidade, 
com segurança alimentar, dis-
ponibilidade e padronização a 
um preço acessível. Já a indús-
tria frigorífica quer uma maté-
ria-prima com carcaças pesa-
das de animais jovens, um bom 
rendimento de cortes de maior 
valor agregado e com acaba-
mento de gordura adequados. 
O terminador quer animais de 
alto potencial de ganho de peso, 
conversão alimentar, tamanho 
e composição de carcaça que 
atendam às necessidades da 
indústria. O segmento da cria 
quer ter vacas com o menor 
custo de manutenção possível, 
rústicas, férteis que produzam 
um terneiro que possa ser ven-
dido pelo maior valor possível.

Para entendermos melhor 
o quão desafiador é equilibrar 
os interesses dos setores da 
cadeia da carne bovina, vale a 
leitura do texto escrito pelo Dr. 
Harlan Ritchie, que foi profes-
sor da Universidade de Michi-

O porquê das mudanças no 
biotipo dos bovinos de corte

gan nos Estados Unidos por 47 
anos. Ritchie foi considerado o 
homem que liderou a transfor-
mação dos bovinos de corte em 
composição, tamanho e poten-
cial de crescimento.

O título do texto é: Do gran-
de para o pequeno; nossa his-
tória da seleção em bovinos de 
corte de 1742 até hoje (www.
onpasture.com). No texto, o au-
tor descreve e ilustra com fotos 
a história da seleção dos bovi-
nos de corte, na busca de um 
biotipo animal adequado aos 
interesses dos criadores e/ou 
demandas impostas pelo mer-
cado. 

Segundo Professor Dr. Ri-
tchie, nos anos 1700, nas ilhas 
Britânicas, os produtores deram 

os primeiros passos na tentativa 
de melhorar o desempenho do 
gado, registrando a ascendência 
e desenvolvendo as raças locais. 
Até então, o gado era usado 
principalmente para leite e tra-
ção, eles eram de frame grande, 
maturação tardia, pobres em 
musculatura e demoravam a 
depositar gordura (acabamen-
to).  Desta forma, os primei-
ros selecionadores britânicos 
começaram a reduzir o frame, 
acelerar a precocidade sexual 
e de acabamento, buscando um 
animal que depositasse gordura 
mais jovem e com menos peso.

Para exemplificar esta mu-
dança, podemos observar a 
diferença entre dois touros da 
raça Shorthorn (Figura 1), que 

foram grandes campeões das 
exposições de Oklahoma, em 
1937 (A), e de Smithfield, em 
1835 (B), que pesavam 500 kg 
aos 21 meses e 1.000 kg aos 3 
anos de idade, respectivamente.

Os touros da raça Angus, The 
Black Knigth (Figura 2), cam-
peão da Highland Angus Show 
em 1883 e 1885, e Bardolierme-
re (Figura 3), grande campeão 
da Exposição Internacional de 
1955, também exemplificam a 
tendência em diminuir o frame 
e mudar a composição corpo-
ral dos animais. Este animal de 
biotipo compacto era adequado 
ao sistema de criação da época 
baseado em pastagens, que tem 
uma limitação de oferta e qua-
lidade durante o ano. Portanto, 
animais com uma mantença bai-
xa e acabamento fácil eram os 
que melhores desempenhavam 
neste sistema. Esta tendência 
continuou até o final dos anos 
1950.

No início dos anos 1960, 
após a II Guerra Mundial, hou-
ve um aumento na produção 
de grãos e crescimento da de-
manda por carne bovina. Assim, 
nasceram as indústrias de con-
finamento e frigorífica, além da 
classificação de carcaças, em 
1965, pelo departamento de 
agricultura dos Estados Unidos 
(USDA),que passaram a buscar 
animais de maior frame, peso 
corporal e rendimento de carca-
ça, sem excesso de gordura.

A

No entanto, devido à predo-
minância de animais com bio-
tipo adaptado aos sistemas de 
produção à base de pastagens, 
havia uma certa dificuldade em 
adquirir animais que atendiam 
às novas exigências e, assim, o 
cruzamento com raças euro-
peias continentais tornou-se 
popular neste período.

No final dos anos 1960, 
para suprir a nova demanda 
da indústria da carne, os cria-
dores iniciaram a seleção para 
animais de maior frame e po-
tencial de ganho de pesoe me-
nor deposição de gordura. Esta 
filosofia de seleção permane-
ceu até o final dos anos 1980 
e ficou conhecido como Frame 
Race (corrida do frame).

Neste período, a busca era 
por animais com maior poten-
cial de ganho de peso,sem preo-
cupar-se com outras caracterís-
ticas como qualidade de carne, 
rendimento e acabamento de 
carcaça e eficiência alimentar. 
O resultado desta corrida foi 
um gado extremamente grande, 
com pouca musculatura e alta 
exigência nutricional. Biotipo 
adequado para sistemas de ter-
minação em confinamento com 
dietas de alta qualidade nutri-
cional. Como exemplo deste 
biotipo, podemos citar o touro 
da raça Angus que foi o grande 
campeão de Denver, em 1986, 
Coplepond New Yorker (Figura 
4), que pesava 1.150 kg, com 
1,65 m de altura e frame score 
de 10, aos 30 meses de idade.

O chamado Frame Race 
teve seu término ao final dos 
anos 1980 e início dos anos 
1990, quando algumas novas 
mudanças ocorreram em toda 
a cadeia da carne, impulsiona-
das por exigências dos consu-
midores. Em janeiro de 1986, 
o National Retail Beef Study 
fez uma pesquisa de opinião 
com os consumidores de carne 
bovina, na qual foi verificado 

Grandes campeões da raça Shorthorn das
 exposições de Oklahoma, em 1937 (A), e de

 Smithfield, em 1835 (B)

Touro The Black Knigth, campeão da raça Angus
da Highland Angus Show,em 1883 e 1885.

Fotos: Divulgação/Genex
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que havia maior preferência 
por uma menor porcentagem 
de gordura. Logo em seguida, 
em abril de 1987, a indústria 
especificou um novo padrão 
para compra de gado, no qual 
animais mais musculosos e com 
um peso vivo de 490 kg para fê-
meas e 580 kg para os machos 
eram os mais procurados.

Por fim, no ano de 1988, 
durante a Conferência Nacional 
de Corte, foram estabelecidas 

recomendações para moderar 
o frame do gado e aumentar o 
volume de musculatura. Desta 
forma, entre os anos de 1988 
a 1996, o frame ideal baixou 
de 10 para 6, como podemos 
observar na foto do touro da 
raça Angus que foi o grande 
campeão de Denver de 1996, 
chamado Rebar (Figura 5), que 
tinha um frame score de 6.

A partir de 1996, foi dada 
maior ênfase para as carac-

terísticas de carcaça e uma 
estrutura corporal mais equili-
brada, a fim de melhor atender 
à demanda do consumidore dos 
frigoríficos, sem esquecer da 
fêmea bovina, pois é a máqui-
na que produz a matéria-prima 
para toda a cadeia pecuária. 
Porém, como citado anterior-
mente, os interesses e os sis-
temas de criação de cada seg-
mento são distintos.

O texto do Prof. Dr. Ritchie é 

muito interessante, pois conhe-
cendo a história, tendências e os 
objetivos de seleção em gado de 
corte é possível entender o por-
quê da busca por determinado 
biotipo animal atualmente, co-
piar o que deu certo, não repe-
tir os mesmos erros e antecipar 
algumas tendências. Mas, po-
demos perfeitamente observar 
no texto que todas as mudanças 
que aconteceram partiram dos 
consumidores, terminadores ou 

da indústria frigorífica, caben-
do ao selecionador de genética 
adequar seus animais às novas 
realidades. Portanto, devemos 
ficar sempre atentos às tendên-
cias do mercado, produzindo a 
carne que o consumidor final 
deseja, da maneira mais efi-
ciente e econômica possível.

Med. Vet. - Promotor Técnico de 
Corte Genex
rleopoldino@genexbrasil.com.br

Touro Bardoliermere, grande
 campeão da raça Angus da Exposição 

Internacional, em 1955

Touro Coplepond New Yorker, grande campeão 
da raça Angus de Denver, em 1986

Touro Rebar, grande campeão da raça Angus de Denver, em 1996




