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Nivaldo 
Dzyekanski

Depois de um primeiro semestre de al-
gumas incertezas trazidas pela pandemia, a 
Primavera 2020 veio para confirmar que a 
pecuária brasileira é um investimento cer-
teiro em qualquer tempo. Pujança compro-
vada por quem circulou pelos leilões virtuais 
de genética Angus. Liquidez total, médias 
elevadas e novos investidores marcaram a 
temporada, que teve calendário estendido 
este ano em função de ofertas fragmenta-
das em dois e até três leilões de uma mesma 
propriedade. A comercialização de fêmeas 
chamou atenção da Associação Brasileira 
de Angus, uma demonstração clara de con-
fiança no futuro da raça e em toda a produ-
ção agropecuária.

Consciente desse momento promissor, a 
Angus está dando início a um pioneiro traba-
lho de pós-venda. Nosso time está indo a cam-
po ver como os novos criadores estão aprovei-
tando a genética Angus adquirida de nossos 
sócios. O foco é potencializar seu uso por meio 
de assistência técnica e informação de quali-
dade. Afinal, sabemos que dicas de campo va-
lem ouro quando se está iniciando na ativida-
de e até mesmo quando já se tem experiência, 

Temporada de Ouro
mas é necessário um olhar externo sobre os 
velhos problemas. 

Nosso apoio começa antes mesmo da com-
pra dos reprodutores. O corpo técnico atua de 
forma incansável na orientação de acasala-
mentos e na escolha de touros e ventres na 
beira da pista. Por isso, se você pretende ad-
quirir ou já comprou genética Angus e está 
precisando de ajuda, entre em contato com 
a Associação Brasileira de Angus. Associe-
se. Nosso time estará pronto para lhe ajudar 
e mostrar todas as vantagens que essa raça 
pode trazer ao seu criatório.

E já que estamos falando de primavera, 
não poderíamos deixar de mencionar o avanço 
da oferta de Ultrablack nas pistas nacionais. 
Depois de sua chegada, 2020 ficará marca-
do como o ano em que o Ultrablack ganhou 
uma oferta de maior corpo. Além do primei-
ro remate 100% Ultrablack do Brasil, vimos 
vendas de alta performance ganhando espaço 
nas pistas tradicionais da Angus. Mais do que 
isso, conhecemos um novo e promissor merca-
do comprador para esses animais. Fato que, 
julgamos, terá relevante papel nos próximos 
anos. 

Aproveitando que conhecimento nunca é 
demais, a Angus também está preparando no-
vidades para este fim de ano. Consciente da 
necessidade de aprimoramento técnico cons-
tante e de um alinhamento de informações e 
tendências, a associação prepara para os dias 
24, 25 e 26 de novembro mais uma Jornada 
Técnica. A programação oficial deve ser di-
vulgada em breve. Agende-se para participar. 
Apesar da recente flexibilização das regras 
de eventos, a Angus definiu por manter o en-
contro de forma virtual para incluir criadores 
de diferentes regiões e promover um debate 
aprofundado das tendências na criação e pro-
dução de carne Premium.

Depois de uma temporada de ouro nas pis-
tas da Angus, só temos a agradecer a todos os 
criadores que driblaram os contratempos para 
ofertar genética de ponta à pecuária do Brasil. 
Sigamos em frente com a consciência de que 
superar desafios em tempos difíceis é a maior 
prova de força que a pecuária pode dar à eco-
nomia nacional.

Short Rib 
Angus – corte 

de dianteiro, 
entre a 

primeira e a 
quinta costela 

do animal, 
tem alto 

marmoreio, 
fibras longas, 
que conferem 

muito sabor 
e maciez. Um 

verdadeiro 
must!

Short Rib - a valorização do dianteiro
Foto: Divulgação/Angus
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E
m muitas centrais, os tou-
ros nacionais perfazem 
até 50% da oferta de 

sêmen e em média 20% da de-
manda por sêmen é suprida por 
genética notadamente nacional. 
Segundo o diretor da Solução 
Genética, Felipe Cassol, todas 
as centrais, por força do aumen-
to expressivo do dólar, tiveram 
que se readaptar e buscar pro-
dutos compatíveis com o mer-
cado. Muito material importado 
ficou fora do preço de mercado. 
Abriu-se uma imensa porta 
para o sêmen nacional e, para 
Cassol, quem está aproveitando 
a oportunidade e investindo em 
um produto qualificado, vai des-

>>>

Todas as centrais, por força 
do mercado, foram buscar 
produtos nacionais para 
suprir a grande demanda

A hora do touro nacional

Por Horst Knak e Eduardo Fehn Teixeira

cobrir que temos um material 
de alto nível. “Tenho certeza de 
que o criador que optou por um 
bom sêmen nacional não vai se 
arrepender. A genética nacional 
criou seu espaço e veio para fi-
car, com certeza. Estamos capa-
citados para oferecer uma pro-
duto de alta qualidade”, afirma. 

À frente dos testes de Progê-
nie realizados em parceria entre 
a Angus, Promebo e Embrapa, 
o diretor do Departamento Téc-
nico da Progen, Fábio Barreto, 
revela que houve um forte in-
cremento da bateria de Angus 
da Progen este ano, devido ao 

aumento da demanda. Segun-
do ele, há enorme espaço para 
a valorização do sêmen de ori-
gem nacional, devido ao exce-
lente custo-benefício da IA e a 
IATF, que não são significativos 
na planilha de custos ou inves-
timentos de uma propriedade, 
diante dos benefícios alcança-
dos em prazos muito curtos.

Segundo Fábio Barreto, “os 
produtores de genética nacional 
já podem oferecer genética de 
diversas origens, com material 
‘filtrado’ para utilização em 
ambiente com desafio de ecto-
parasitas e calor”. Além disso, a 
genômica já é uma realidade no 
Brasil, aumentando considera-
velmente a acurácia das DEPs. 
E, mesmo com a adesão de no-
vos criadores, afirma Barreto, 
a produção de sêmen nacional 
não está sendo suficiente para 
atender a demanda do mercado. 
Isto porque o câmbio interferiu 
nos valores do sêmen importa-
do, tornando o produto nacional 
muito mais competitivo, não so-
mente pela desvalorização cam-
bial, mas também pela maior 
valorização das DEPs e pela 
consistência da oferta de gené-
tica provada e adaptada.

Fábio Barreto ressalta ain-
da a importância da variabilida-
de genética: “O produtor deve 

buscar a genética mais adequa-
da ao seu sistema de produção. 
Bato sempre na tecla de que 
não existe o melhor touro, existe 
o touro mais adequado a deter-
minado mercado, ambiente, sis-
tema de produção”, sentencia.

Abre-se uma porta
à genética nacional
Felipe Cassol constata que 

todas as centrais foram buscar 
bons touros Angus e o novo Ul-
trablack, para atender à deman-
da. “A corrida foi bem grande, 
porque o mercado está muito 
aquecido e por isso a Solução 
Genética fez aquisições, contra-
tações e parcerias. Ampliamos 
bastante a bateria, principal-
mente com touros nacionais. 
No início das nossas atividades, 
negociávamos 100% de sêmen 
importado. Hoje nossa bateria 
conta com quase metade de tou-
ros nacionais e 80% das vendas 
já são de sêmens nacionais”, 
revela o experiente selecionador. 

Com sede em Santa Maria, 
a Solução Genética está volta-
da para atender o criador plan-
teleiro, ou seja, aquele voltado 
à produção de touros comer-
ciais para atender o mercado. 
“Buscamos um nível bem alto 
de touros que agradem feno-
tipicamente, que tenham boas 
DEPs, capacidade imprimir 
suas características zootécnicas 
e que possam produzir o mes-
mo padrão que vínhamos im-
portando”, resume. Por atuar 
muito forte nos rebanhos puros, 
há grande preocupação na pa-
dronização, qualidade e DEPs, 
para que o cliente continue a 
produzir seus touros sempre em 
alto nível.

Para Felipe Cassol, que atua 
como orientador e consultor 
junto a vários criatórios, nos 

últimos anos, o Brasil evoluiu 
muito no quesito da avaliação 
genética, produzindo animais 
de ótimo tipo e boa régua de 
DEPs. “Por isso, cresce o núme-
ro de touros com sêmen dispo-
nível e o interesse das centrais 
nestes produtos”, assinala.

Em vários leilões desta pri-
mavera, muitos negócios foram 
fechados nas pistas virtuais e 
(poucas) presenciais, envolven-
do Centrais de Sêmen. “A pro-
dução de touros ainda é insufi-
ciente e há alguma concorrência 
na aquisição de reprodutores 
com dados consistentes”, obser-
va Cassol. Por outro lado, mui-
tos criadores ainda trabalham 
de forma empírica, escolhendo 
entre seus melhores terneiros 
alguns exemplares para serem 
usados como tourinhos no re-
banho próprio. “Este erro ainda 
precisamos corrigir”, diz. “Pre-
cisamos valorizar ainda mais o 
trabalho dos planteleiros, que 
produzem touros melhoradores, 
que possam atender melhor a 
demanda com touros da mais 
alta qualidade. Esta é uma das 
grandes dificuldades do criador 
de gado puro, que tem um cus-
to alto para um trabalho bem 
feito, mas que está em franco 
desenvolvimento”, comenta o 
experiente selecionador. Como 
se pode ver, a pecuária está 
num momento excepcional, 
ideal para que os produtores 
façam investimentos em novas 
tecnologias, nutrição, aquisição 
de reprodutores melhoradores, 
bem como serviços que elevem 
a eficiência da propriedade, mo-
vimentando o mercado agrope-
cuário, tão importante para a 
economia brasileira. 

Entre as centrais que adqui-
riram touros, destaca-se a pode-
rosa ABS, com os touros Chimi-
churri Back Opal e Desenho da 
Rio da Paz, ampliando sua ofer-
ta de genética nacional. “Entre 
os touros disponíveis, constam 
entre 18% e 20% de produtos 
nacionais. E já temos outros em 
vista”, avisa o gerente de corte 
europeu da ABS, Marcelo Se-

Foto: Divulgação

A criação de uma genética nacional sempre foi o alvo do pecuarista 
sul-americano e, em especial, do criador brasileiro da raça Angus, 
muito dependente de importações de países que ponteiam a seleção 
genética mundial, leia-se estados unidos. Por força do mercado 
– leia-se valorização do dólar -, com apoio decisivo da Associação 
Brasileira de Angus e pela ampla atuação das centrais de inseminação 
artificial, a qualidade da genética nacional de muitos estabelecimentos 
“planteleiros” já é realidade. A prova é a incorporação de touros 
nacionais às baterias das várias centrais de inseminação no Brasil, 
realizando investimentos em muitos leilões desta Primavera. 
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listre. Segundo ele, a genética 
nacional costuma atender um 
perfil de menor preço: “Pro-
curamos agregar valor com os 
certificados IATF-Max, ou com 
o índice ABS XBlack alto, tor-
nando o produto equivalente ao 
importado”, explica Selistre.

Ele confirma que o mer-
cado para a genética nacional 
vem realmente crescendo, espe-
cialmente porque os criadores 
estão realmente mais atentos 
ao melhoramento genético e 
à genômica, gradualmente em 
implantação. Segundo ele, é um 
desafio para a Angus ampliar 
cada vez mais a credibilidade 
do programa de melhoramento 
genético, tanto junto ao sele-
cionador, como ao cliente final. 
“Parabenizo o trabalho de sele-
ção à resistência ao carrapato, 
assim como a eficiência alimen-
tar, que ainda está presente so-
mente nas provas de ganho de 
peso, mas não consta o valor 
em DEP ainda. O IBC também 
é um ponto forte da evolução 
da prova nacional, foco no pro-
duto final, que realmente tem 
alto impacto na produção, na 
rentabilidade do usuário”, diz o 
gerente da ABS.

Para Marcelo Selistre, é per-
ceptível uma evolução entre os 
selecionadores. “O criador vi-
sionário deve estar à frente do 
seu tempo, buscando sempre no-
vas linhagens e tendências, sem 
cair em modismos ou no me-
ramente tradicional. O selecio-
nador precisa ter variabilidade, 
entregando muitas opções ao 
mercado. Por isso, é imprescin-
dível apresentar um touro com 
avaliações completas, desde o 
peso ao nascer, até os dados de 
carcaça. Quanto mais completo, 
mais adequado para atender 
mercados cada vez mais exigen-
tes”, avalia. Ele lembra que o 
predomínio da genética norte-
americana deve-se à enorme 
credibilidade de suas provas, ca-
minho sem volta também para 
valorizar a genética nacional.

Bateria nacional é
líder na CRV Lagoa
Uma das líderes na contra-

tação de touros nacionais é a 
Central CRV Lagoa. Atualmen-
te, 57% dos touros Angus da 

Em vários leilões da 
primavera, muitos negócios 
foram fechados envolvendo 
todas as centrais de sêmen

bateria são de origem nacional, 
A política comercial da empre-
sa está alinhada com expecta-
tivas de entrega de resultado 
por produto (touro), oferta X 
demanda. A companhia possui 
touros nacionais comercializa-
dos num valor mais alto que 
importados e em alto volume, 
como por exemplo o touro Ca-
pane 23 Chumbo, muito bem 
avaliado no Promebo.

Entre as especificidades da 
genética nacional, é mais indi-
cada para sistemas de produção 
semi-extensivo e semi-intensivo, 
onde se encontram grande fa-
tia das fazendas brasileiras, ou 
seja, está bem ajustada às ne-
cessidades da demanda atual. 
O progresso genético obtido por 
rebanhos avaliados nos últimos 
anos torna o produto cada vez 
mais confiável.

Outra questão nova no mer-
cado do sêmen, é que os touros 
com alta demanda de venda e 
que comercializam mais do que 
produzem têm apresentado uma 
fila de espera um pouco maior 
que o normal, por isso a impor-
tância da fazenda programar 
com antecedência a compra do 
sêmen. A CRV Lagoa tem pa-
cotes de touros que atendem as 
principais demandas do merca-
do. Dessa forma consegue dire-
cionar os touros do pacote para 
a fazenda ser atendida dentro 
do prazo. Fora isso, trabalha 
com uma margem de segurança 
em nosso estoque, mas o tempo 
médio do estoque diminuiu. 

Outro aspecto importante é 

que a pecuária brasileira está se 
revelando uma potência mun-
dial, um caminho sem volta, isto 
porque o Brasil ainda tem muito 
a crescer no mercado do sêmen, 
pois a grande maioria do re-
banho ainda não é inseminado. 
Uma coisa puxa a outra, arroba 
aquecida, terneiros valorizados; 
por isso as perspectivas brasilei-
ras são excelentes.

Fomento à produção
de touros nacionais
A contratação e aquisição 

de touros Angus também cres-
ceu para a Alta Genetics, infor-
ma o gerente corte da compa-
nhia, Miguel Abdalla. No total, 
15 novas opções fazem parte 
da bateria de touros da Alta; 
“Nossa oferta de genética na-
cional oscila entre 20 e 30%”, 
informa Abdalla. O que diferen-
cia a central é sua forte disposi-
ção em apoiar iniciativas como 
o teste de Progênie realizado 
pela Angus na provação de tou-
ros nacionais, como já foi cita-
do antes. “Não só pelo fomento 
do uso, mas pela quantidade de 
touros em que investimos, es-
tamos na ponta do processo”, 
observa.

Na sua avaliação, pelo ta-
manho do Brasil e seus sistemas 
de criação variados , não há um 
perfil único para todo mundo: 
“Trabalhamos com uma ferra-
menta chamada Plano Genéti-
co onde identificamos o touro 
adequado para cada pecuarista, 
atendendo diretamente o objeti-

vo individual de cada um”, co-
menta. E com o progresso gené-
tico experimentado nos últimos 
anos na raça Angus no Brasil, 
torna-se mais fácil identificar o 
touro adequado a ser incorpora-
do à bateria da empresa.

Para Miguel Abdalla, muitos 
criatórios já fazem um trabalho 
fantástico de seleção, munician-
do o mercado com grandes tou-
ros. “Obviamente, os sistemas 
de produção mudam e há uma 
evolução constante na pecuá-
ria demandando outros perfis 
de touros. Estes criatórios têm 
acompanhado esta evolução, 
inclusive aumentado o número 
de touros ofertados todos os 
anos”, assinala.

Cruzamento industrial,
outra frente que cresce
Até o fechamento desta re-

portagem, ainda em meio à tem-
porada de leilões de primavera, 
a Genex adquiriu pelo menos 
seis reprodutores brasileiros, 
com destaque para touro Angus 
no leilão da Rio da Paz, de Cas-
cavel, PR. Segundo a gerente de 
corte Juliana Ferragute Leite, a 
Genex Iniciou as contratações 
de touros nacionais em 2018, 
por isso o número de touros im-
portados ainda é muito superior 
aos nacionais. Atualmente, 10 
Angus nacionais e mais de 70 
touros americanos constam em 
sua bateria. A demanda por sê-
men nacional obviamente cres-
ceu diante da alta do dólar.

Para Juliana, o que diferen-
cia a Genex é que mais de 90% 
do sêmen Angus comercializado 
pela Genex atende o cruzamen-
to industrial com fêmeas zebu. 
“A demanda de sêmen de Angus 
em 2020 está altíssima. Esta-
mos trabalhando com reservas 
de sêmen para atender nossos 
clientes”, explica. As janelas 

abertas pelas exportações de 
gado vivo e carne para distan-
tes e ávidos mercados estão im-
pulsionando as vendas de todos. 
Por isso, a oferta e variedade 
de touros pode ser considera 
insuficiente, tal a demanda. Do 
ponto de vista da informação e 
qualidade dos animais, diz Ju-
liana Ferragute, há espaço para 
muito mais, o que se espera nos 
programas de melhoramento 
genético patrocinados e estimu-
lados pela Associação. 

A especialista também con-
sidera importante a defasagem 
cambial como fator de impulso 
da genética nacional. “Precisa-
mos saber quanto o criador está 
disposto a pagar pelo sêmen. 
Mas o que dele deve saber é que 
o impacto que uma boa genéti-
ca tem na qualidade do bezerro/
boi é imensa e por isso o sêmen 
deveria ser uma produto muito 
mais valorizado. Mas mostrar 
esse impacto para o pecuarista 
nem sempre é algo fácil e por 
isso é tão difícil agregar valor 
no produto sêmen”, conclui.

Touros com alto valor
genético são prioridade
A contratação de pelo me-

nos oito touros Angus e um tou-
ro Ultrablack foram o reforço 
da central Semex na temporada 
2020 destas raças, informa o 
gerente de corte, Antonio Car-
los Sciamarelli. Atualmente, o 
plantel da companhia é de 15% 
de reprodutores nacionais que 
coletam no Brasil. “Temos uma 
filosofia de aquisição de que to-
dos os touros precisam ter alto 
valor genético, testados pelo 
Clarifide, bem como as avalia-
ções de Promebo”, resume. 

Num País do tamanho e 
diversidade do Brasil, é preci-
so estar atento às nuances de 
mercado. “Nossa equipe está 

Fabio BarretoFelipe EscobarLuis Felipe Cassol Marcelo Selistre

Fotos: Divulgação
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Com o progresso genético, 
tornou-se mais fácil 
identificar o touro a ser 
incorporado nas baterias

em constante treinamento 
para entender e personalizar 
cada cliente e cada sistema de 
produção, desde produtor de 
bezerros até quem faz o ciclo 
completo, passando também 
pelos produtores de genética 
que adquirem sêmen de nossos 
touros”, diz Sciamarelli. E a 
genômica vem para somar: “Há 
necessidade de incluir a genô-
mica nas avaliações genéticas. 
Tendo maior número de carac-
terísticas disponíveis, criamos 
facilidades para cada sistema 
de produção”, diz o gerente da 
Semex. 

Ao assinalar que o cresci-
mento da genética nacional ain-
da não supre a demanda, Anto-
nio Carlos Sciamarelli reforça a 
tese de que o custo da genética 
numa propriedade de alta pro-
dutividade é muito pequeno, 
diante dos benefícios. “Para 
nós que temos centros de cole-
ta no Canadá, Estados Unidos, 
Argentina e Brasil, não há difi-
culdades em coletar touros na-
cionais. “É preciso ter critério 
na escolha dos melhores e cada 
propriedade deve ter uma plano 
estratégico e genético para ter 
êxito”, conclui.

Jovem central investe
em genética nacional
Uma jovem e já represen-

tativa central de sêmen é a 
Renascer Biotecnologia, de 
Uruguaiana, RS. Localizada 
na maior região produtora de 
genética nacional, a empresa 
já possui mais de 60 touros em 
coleta, dos quais apenas qua-
tro são argentinos. Os demais 

são brasileiros, com genética 
nacional e/ou não, informa o 
gerente comercial e um dos 
proprietários, Leonardo Pavin 
Filho. Nesta temporada, foram 
adquiridos três touros Angus 
(dois pretos e um vermelho), 
mas os investimentos continu-
am de vento em popa. “Todos 
os touros recebem o mesmo 
tratamento e os valores do 
sêmen tem base no mercado 
e méritos do reprodutor. Mas 
nossos campeões de vendas 
são os nacionais, com genética 
dos principais criatórios”, re-
sume Leonardo Pavin.

Para o diretor da Renascer, 
é intensa a busca por animais 
nacionais destacados, selecio-
nados por DEPs, avaliações 
genômicas, méritos e biótipo, 
afinal eles vão incrementar 
qualidade e produtividade 
dos diferentes rebanhos que a 
empresa atende. “A precisão 
nas avaliações é fundamental 
para que se atendam as ne-
cessidades de cada criatório, 
cada sistema de produção, 
cada objetivo do produtor 
que investe em genética pro-
vada”, resume. Segundo ele, é 
um bom momento da genética 
nacional, com a pecuária va-
lorizada e lucrativa: “Valori-
zar a genética nacional é uma 
virtude, porque temos muito 
a oferecer”, sentencia. Entre 
as sugestões, Leonardo Pavin 
prega maior união entre as-

sociações de raças, criatórios 
e empresas, de forma a valo-
rizar ainda mais a pecuária 
brasileira no mundo.

CB Genetics
A central CB Genetics, 

numa parceria com a Casa 
Branca Agropastoril, acredi-
ta na genética nacional e co-
mercializa a genética (sêmen 
e embriões) das raças Angus, 
Brahman e Simental produzi-
das pela Casa Branca Agro-
pastoril, que é um dos mais 
importantes projetos de sele-
ção voltado para resultados 

da pecuária nacional, com o 
reconhecimento tanto no Bra-
sil quanto nos demais países 
da América Latina.

Segundo Fabiana Mar-
ques Borrelli, diretora da CB 
Genetics, os touros Angus na-
cionais produzidos pela Casa 
Branca estão respaldados por 
indicadores econômicos, fun-
cionalidade e busca incansável 
por resultados produtivos e 
reprodutivos que contribuem 
para o aumento da produti-
vidade da pecuária: precoci-
dade sexual e de acabamen-
to, fertilidade, acabamento 
superior de carcaça e rendi-
mento no abate, entre outras 
características desejáveis. “A 
CB Genetics tem motivação e 
confiança para intensificar a 
oferta de genética nacional de 
alta qualidade, em condições 

vantajosas, sendo mais uma 
opção confiável a serviço dos 
pecuaristas”, acrescenta a di-
rigente.

Select Sires investe
“Esse ano de 2020 foi 

espetacular para a pecuária 
de corte e isso se refletiu no 
mercado de genética”, diz o 
diretor de produtos da central 
Select Sires do Brasil (SSB), 
Felipe Escobar. Segundo ele, 
além do aumento do uso da 
Inseminação Artificial, a utili-
zação de sêmen de reproduto-
res Angus nacionais manteve 
seu crescimento. 

O executivo lembra que a 
Select Sires vem investindo 
na genética nacional desde 
2010, mas esse movimento 
ganhou mais força nos úl-
timos anos. “A seleção nos 
rebanhos brasileiros vem me-
lhorando e isso permite a SSB 
buscar genética melhoradora 
dentro desses rebanhos. Essa 
é uma tendência dentro dos 
projetos da empresa, além da 
importação de touros Angus 
dos EUA.  Hoje a SSB deve 
contar na sua bateria com 25 
touros nacionais e 10 touros 
importados vivos para produ-
zirem sêmen no Brasil”, in-
forma Escobar.

Teste de Progênie
Criado em 2007 pela As-

sociação Brasileira de Angus, 
ANC/Promebo e a central 
Progen, de Dom Pedrito, RS, 
o teste de progênie, visando à 
provação de touros nacionais, 
foi um marco no pontapé ini-
cial para a seleção de touros 
nacionais. Já proporcionou 
resultados animadores, preen-
chendo até 20% do mercado 
de sêmen do País. Sem contar 
o grande número de touros 

melhoradores produzidos pe-
las dezenas de cabanhas An-
gus que participam do progra-
ma de melhoramento genético 
da Associação.

Atualmente, o Teste de Pro-
gênie Angus é realizado em 
parceria da Associação Brasi-
leira de Angus, a Associação 
Nacional de Criadores “Herd-
Book Collares” (ANC) Pro-
mebo, e as centrais Alta Gene-
tics (Uberaba, MG) e Progen 
(Dom Pedrito, RS), com apoio 
institucional da Empresa Bra-
sileira de Pesquisas Agrope-
cuárias (Embrapa), mais um 
trabalho meticuloso e que vem 
sendo realizado com o objeti-
vo de assegurar a evolução da 
genética do rebanho Angus no 
Brasil. 

Mérito Genético
Já com base no teste de 

Progênie, foi instituído o Prê-
mio Mérito Genético Luiz 
Alberto Fries, emérito gene-
ticista já falecido, que iniciou 
as pesquisas e formatação do 
que é hoje o Promebo. Cria-
do em 2007, o Prêmio Mérito 
Genético foi idealizado para 
valorizar nacionalmente a ge-
nética Aberdeen Angus. O ob-
jetivo é promover a avaliação 
de progênie e identificar os 
melhores touros do relatório 
de recursos genéticos da raça 
e assim valorizar a genética 
Angus. Coube à Cabanha San-
ta Joana, do criador Ulisses 
Amaral, de Santa Vitória do 
Palmar, RS, a primazia de ser 
a primeira premiada, o que se 
repetiu por vários anos.

O objetivo é reunir dados 
que gabaritem os reproduto-
res de forma a nortear o tra-
balho dos criadores que utili-
zam o sêmen em Inseminação 
Artificial. 

Juliana Ferragute Antonio Carlos SciamarelliFabiana Marques Borrelli Leonardo Pavin Filho Miguel Abdalla

Fotos: Divulgação



Setembro/Outubro de 2020 - Ano 21 Angus@newS6
MELHORAMENTO GENÉTICO

gues, diz que não só este como 
todos os sumários que foram 
produzidos até agora são im-
portantes para se verificar a 
linhagem dos touros e permi-
tir que os pecuaristas tenham 
uma orientação bem definida 
para os seus objetivos. “Se 
o pecuarista é um criador da 
raça Angus, este deve buscar 
uma genética que vá ao encon-
tro daquilo que o mercado vem 
buscando”, orienta Rodrigues. 
Ele diz que para se conseguir 
constituir um rebanho para 
gado de corte, por exemplo, 
vendendo os terneiros sem 
completar o ciclo de criação, o 
criador deve se deter no Índice 
Desmama para a produção de 
terneiros mais pesados ao des-
mame. “Mas se o criador quer 
produzir animais conforme o 
direcionamento do Programa  
Carne Angus Certificada, então 
ele deve dar atenção ao índice 
final, com todos os resultados 
do desempenho e também nas 
características de carcaça”, 
finaliza.

Novidades
Entre as novidades deste 

ano, destaca-se a identificação 
dos animais que estejam entre 
os 20% superiores, diferente-
mente do percentual de 30% 
anterior. Os usuários do pro-
grama vêm sendo informados 
das alterações através de cir-
culares desde o ano passado. 
Conforme a zootecnista Silvia 
Freitas, não se trata de tornar 
o processo “mais difícil”, mas 
de valorizar quem merece o 
reconhecimento. A mais nova 

A 
publicação reúne infor-
mações e os índices dos 
principais reprodutores 

da raça Angus e de outras ra-
ças atendidas pela ANC. Con-
forme a superintendente da 
ANC, Silvia Freitas, os sumá-
rios funcionam como ferramen-
ta de trabalho para seleção de 
reprodutores e de escolha de 
genética para a produção pecu-
ária. “O sumário apresenta os 
dados essenciais para todas as 
características avaliadas pelo 
Promebo, oferecendo ao pecua-
rista a possibilidade de escolher 
os melhores reprodutores de 
forma mais assertiva e, desta 
forma, atingir seus objetivos”, 
destaca.

Na palavra do pesquisador 
e chefe de Pesquisa e Desen-
volvimento da Embrapa Pecu-
ária Sul, veterinário Fernando 
Flores Cardoso, este lança-
mento representa um marco 
em um ciclo de avaliação que 
passou por todos os controles 
que os produtores fazem em 
suas propriedades. Conside-
rando a reprodução, nascimen-
to, identificação de pai e mãe 
de cada animal, desempenho 
produtivo, avaliações de ul-
trassonografia, avaliações de 
crescimento, habilidade ma-
terna, entre outros aspectos. 
“Reunimos as informações em 
índices que apontam quais são 
os melhores animais para pro-
duzir terneiros pesados, para 
produzir novilhos que vão 
acabar primeiro e com maior 
peso de carcaça, que valerão 
mais para o produtor na hora 
do abate e também animais 
mais adaptados, no caso da 
resistência ao carrapato e 
pelo comprimento do pelame. 
Então, através desse traba-

Sumário de Touros: o norte do criador

Por Nicolau Balaszow

A Associação nacional de criadores (Anc) - Herd Book collares, em 
conjunto com o Programa de Melhoramento de Bovinos de carne – 
Promebo e a empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – embrapa, 
lançaram o sumário de Touros Angus 2020 no dia 31 de agosto, durante 
seminário virtual organizado pela Anc. 

lho de parceria, podemos ge-
rar informações entregues na 
forma de um documento que 
permite visualizar quais os re-
produtores que vão transmitir 
em maior intensidade essas 
características para seus fi-
lhos”, explica Cardoso.

Como escolher?
Buscando orientar e faci-

litar a consulta ao Sumário 
2020, a zootecnista Silvia Frei-
tas explica que a pesquisa por 
parte do pecuarista deve estar 
baseada nas suas necessidades 
específicas. Um bom exemplo, 
considerando os criadores do 
Brasil Central, o pelame é o 
fator decisivo na hora de esco-
lher um bom reprodutor. O pe-
lame curto vai favorecer tanto 
nas questões de temperatura 
do ambiente como no controle 
de parasitas. Ela também lem-
bra a competência dos técnicos 
no momento de dar apoio aos 
pecuaristas. “Esses profissio-
nais são os mais indicadas para 
apoiar a melhor escolha do 
criador e garantir a evolução 
dos rebanhos”.

Em linhas gerais, o sumário 
contém informações de todas 
as Diferenças Esperadas na 
Progênie (Dep) dos animais 
avaliados, descreve Luis Felipe 
Cassol, diretor de Fomento da 
Angus e proprietário da Caba-
nha Corticeira, de Itaqui, RS. 
Ele explica que o sumário pos-
sui dois grupos de touros: tou-
ros pais, animais que recebem 
as informações dos filhos deles 
e tem alta acurácia. “Estes 
animais têm uma genética que 
produz os resultados de forma 
garantida”. O outro grupo são 
os touros da geração, chamados 
de touros jovens, que dão um 
indicativo bastante forte sobre 
a sua capacitação. “Estes ani-
mais são o top desta geração, 
mas que ainda precisam ser 
provados”, informa.

O Promebo gera várias ca-
racterísticas e a soma destas 
cria um índice final que clas-
sifica os animais num contexto 
geral. “Este índice vai formar 
os animais dupla marca, que 
são os touros superiores da ge-
ração. No entanto, as DEPs são 
as referências mais importan-
tes para o sistema de produção 
procurado”, detalha Cassol. 
Para entendermos melhor, ele 
exemplifica dizendo, “desejo 
um touro para emprenhar as 
minhas novilhas entre os 15 e 
18 meses. Neste caso devo bus-
car um animal com Dep nega-
tiva para tamanho e peso ao 
nascer, o que vai permitir o nas-
cimento de novilhos menores e 
com menor peso, facilitando a 
parição das fêmeas jovens”. As 
DEPs, portanto, podem ofere-
cer uma maior potencialidade 
nos resultados específicos. 

Por sua vez Flávio Mon-
tenegro Alves, presidente do 
Conselho Técnico da ANC e 
inspetor técnico da Angus, pro-
prietário da Cabanha Santo 
Antão, no município de Ale-
grete, RS, descreve o sumário 
como o “listão” muito espera-
do, para saber quais os animais 
destacados. Alves diz que o su-
mário contém muitas informa-
ções, com muitas característi-
cas, o que pode desestimular ao 
pecuarista mais leigo na hora 
de manusear o documento. 
“Para que o produtor não se 
perca em meio a tantos dados é 
importante a participação dos 
técnicos, como um elo, que não 
só vão orientar como utilizar o 
sumário, como também fazer 
as escolhas mais adequadas ao 
tipo de produção que o pecua-
rista quer imprimir ao seu re-
banho”, sugere.

Já o proprietário da Agro-
pecuária Progresso do Taru-
mã, de São Francisco de As-
sis, RS, e diretor técnico da 
Angus, Márcio Sudatti Rodri-

informação trata diretamente 
das fêmeas. A avaliação delas 
passou a ser obrigatória com o 
objetivo da valorização desta 
categoria que contribui 50% 
na formação dos produtos.

No seu entendimento, “os 
relatórios de ventres servem 
para garantir que permaneçam 
no rebanho aquelas fêmeas que 
possuam características de lu-
cratividade e produção”.

O conjunto de medidas con-
templa ainda a elaboração de 
um regulamento, que visa pa-
dronizar o serviço, e a qualifi-
cação dos 79 avaliadores do 
programa, com o objetivo de 
prestar o suporte necessário 
aos criadores. Outro projeto em 
andamento abrange os animais 
meio sangue e destaca os re-
produtores mais indicados para 
o cruzamento, capazes de gerar 
descendentes que se adaptam 
às regiões mais quentes do Bra-
sil. 

Aumentando a régua
Durante a live organizada 

pela ANC, o presidente da As-
sociação Brasileira de Angus, 
Nivaldo Dzyekanski, disse que 
os resultados obtidos pela raça 
Angus se devem, em especial, à 
dedicação do corpo de profis-
sionais que atuam junto à Asso-
ciação. “É graças aos técnicos 
que as melhores carcaças vêm 
sendo enviadas aos frigoríficos 
parceiros. As nossas conquis-
tas estão acontecendo em fun-
ção dos desafios e precisamos, 
constantemente, aumentar a 
régua na qualificação do reba-
nho”, sentenciou.

Silvia de Freitas

Fotos: Divulgação
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Ultrablack: demanda crescente

Por Alexandre Gruszynski

>>>Luiz Henrique Martins Vitral

O Ultrablack agrega a 
precocidade e qualidade da 
carne do Angus à rusticidade do 
Zebu, para enfrentar bem
o calor e os carrapatos

Fotos: Divulgação

“A 
raça ainda é uma 
novidade e tem 
uma oferta bem 

abaixo da demanda que já 
vem alcançando nos leilões, e 
estamos contabilizando uma 
boa valorização”, comenta 
Luis Felipe Cassol, diretor de 
Fomento da Associação Bra-
sileira de Angus.

Para o dirigente, o grau de 
sangue desse animal deverá 
interessar a um grande núme-
ro de criadores e este é um 
projeto da Angus, para que o 
sintético venha a atender uma 
demanda crescente. “A Angus 
está prevendo que o Ultrabla-
ck poderá ser uma grande al-
ternativa para o cruzamento 
com as meio sangue no Brasil 
Central. O resultado será um 
animal com 65% de sangue 
Angus, com a precocidade do 
Angus mas com qualidade de 
carne muito superior ao meio 
sangue”, explica Luis Felipe. 
Para ele, em muitos locais, 
principalmente por questões 
de clima e do carrapato, há 
uma restrição pelo Angus puro 
e por outro lado restrição pelo 
Brangus por ter um grau de 
sangue mais azebuado que o 

com uma valorização que foi destaque em 
vários leilões desta primavera, a nova raça 
sintética ultrablack, com 80% de sangue 
Angus, já conquista criadores e cruzadores 
em várias regiões do país. ela mantém as 
características de precocidade e qualidade da 
carne do Angus e acrescenta a rusticidade do 
zebu, com mais aptidão para enfrentar o calor e 
os carrapatos.

Ultrablack. “Se não fosse pela 
questão sanitária o pessoal se-
guiria usando o Angus, então o 
Ultrablack por ser um 80/20 
de sangue, acaba sendo uma 
boa opção”, avalia o Luis Fe-
lipe Cassol.

Boa aceitação 
no mercado
“Sendo esta a primeira sa-

fra de reprodutores Ultrabla-
ck no mercado, após a delega-
ção da Associação Brasileira 
de Angus em 2017, com os 
criadores fazendo as avalia-
ções, estamos num momento 
muito bom da pecuária”. A ci-
tação é do gerente de Fomen-
to da Angus, Mateus Pivato, 
alegando que esta nova raça 
sintética vem tendo uma boa 
aceitação dos criadores e do 
mercado, com médias muito 
interessantes de preços. “To-
dos os remates que tiveram 
oferta dessa raça as médias 
foram boas e através dessa 
primeira temporada com re-
sultados muito otimistas, a 
raça vai consolidando seu lu-
gar no mercado de reproduto-
res”, comenta Mateus.

Para o técnico, o primei-

ro passo já foi superado, que 
é o de ter um mercado com-
prador que valorizou a raça. 
O próximo passo para a nova 
raça agora é ver como ela vai 
desempenhar nas proprieda-
des que irão utilizá-la, como 
vai produzir, seja na comer-
cialização de sêmen ou nas 
coberturas a campo. “Os sele-
cionadores já estão vendo que 
a raça tem potencial para que 
cresça como raça e consolide 
seu espaço no mercado de re-
produtores. Agora vai depen-
der muito do desempenho no 
campo”, conclui o gerente de 
Fomento. 

Destaque em leilões
“Onde a gente levou o Ul-

trablack ele foi destaque nos 
leilões”. A afirmação é de Vas-
co Antônio da Costa Gama Fi-

lho, da Cabanha Tradição Azul, 
de Rosário do Sul e Quaraí, RS. 
Era da Tradição Azul o touro 
que foi arrematado no leilão 
Selo Racial por R$ 24 mil pela 
Cabanha Rincon Del Sarandy, 
de Uruguaiana, RS. Anterior-
mente, no leilão Revolution, 
outro animal da Tradição Azul 
também foi destaque, vendido 
em 50% por R$ 40,5 mil.

“Foi depois do Revolution 
que todos começaram a ver o 
Ultrablack de uma maneira 
diferente. Despertou mais o 
interesse dos criadores”, lem-
bra Vasco Antônio. “No início 
muita gente não estava acredi-
tando muito na raça, mas nós 
apostamos e investimos. Acre-
dito que ele vai ocupar uma fa-
tia do mercado, mas sem preju-
dicar outras raças, porque tem 
lugar para todas, ele vem para 
somar”, avalia ele.

Como o sangue 80/20 tem 
dado uma heterose bastante 
boa, Vasco está muito espe-
rançoso e bem contente com o 
resultado e vai seguir investin-
do ainda mais no Ultrablack, 
antecipou.

Mais um produto
Outra cabanha que está 

apostando no Ultrablack é a 
Estância Chalé, de Cachoei-

ra do Sul, RS, propriedade de 
Ricardo Lara. A Chalé iniciou 
a criação de Ultrablack em 
2017 e este ano vendeu os pri-
meiros touros com dois anos, 
obtendo valores muito inte-
ressantes. Dois touros por R$ 
12,75 mil, um por R$ 10,5 mil 
outros três por R$ 11,25 mil, 
informou Camila Lara, admi-
nistradora da Chalé.

“Foi um caminho natural 
para nós. Já tínhamos Angus 
e Brangus e de maneira in-
formal fazíamos cruzamentos 
sem registro, vendendo para 
o frigorífico, que gostava de 
nossos animais alegando que a 
heterose gerava um rendimen-
to de carcaça maior. Aí quan-
do surgiu esta raça confirmou 
nossas expectativas. Nós ve-
mos o Ultrablack como mais 
uma opção, mais um produto 
para o nosso cliente”, destaca 
Camila.

Ela conta que clientes que 
compravam Angus e Brangus 
da propriedade às vezes co-
mentavam sobre a questão do 
carrapato, que atacava muito 
o Angus mas não se sentiam 
muito à vontade com o Bran-
gus por ser um animal muito 
temperamental. E com o Ul-
trablack as coisas ficaram 
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Ultrablack, conheça a novidade

A cabanha Tólio’s Farm, de Formigueiro, RS, e a RPK 
Genética, de Cascavel, PR, levaram os principais prêmios con-
cedidos pela Associação Nacional de Criadores Herd Book 
Collares (ANC), Promebo e Embrapa para a raça Angus em 
2020. O anúncio foi feito em 8 de setembro durante a live do 
Dia do Angus, no Seminário Virtual Promebo 2020.

O prêmio Difusão Genética entre os machos foi vencido 
pela Tólio’s Farm, de Eltair Tólio, com Repecho TEI534 Hay-
mount da Tólio’s Farm, que teve 190 filhos registrados em 12 
meses. O diretor técnico da fazenda, Robel Tolio, comentou 
que o touro é filho de reprodutor que veio como embrião para 
Brasil. “Nossa base foi montada com animais de racial muito 
forte, excelente comprimento e arqueamento de costela, que 
ganham e mantêm peso muito rápido”, disse. A Tólio’s Farm 
também venceu o prêmio Supremacia Genética com o touro 
TE472 Iphone, destaque da geração 2018 com Índice Final 
de 54,82.

Entre os ventres, a vitória foi para Baby 2918 de Santa 
Bárbara, do criador Reno Paulo Kunz, da RPK Genética. A 
fêmea teve 49 filhos registrados. O gerente da propriedade, 
Álvaro Palavicini, destacou que a vaca tem sido usada em 
diferentes cruzamentos em busca de filhos de frame mais 
elevado e pelo fino, duas características marcantes em seus 
descendentes. A premiação foi prestigiada pelo presidente da 
Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski, pelo 
presidente do Conselho Técnico da Angus, Márcio Sudati Ro-
drigues, e acompanhada por criadores de diferentes regiões 
do Brasil. 

Isso mesmo. Você criador de 
Angus e de Ultrablack filiado à 
Associação Brasileira de Angus 
quer avaliar seus animais pela 
moderna técnica da ultrassono-
grafia e de graça? Pois já estão 
abertas as inscrições para o Pro-
grama de Fomento à Avaliação 
de Carcaças por Ultrassonogra-
fia da Angus. E os pecuaristas 
interessados têm até o dia 31 
de maio de 2021 para fazerem 
as avaliações dos animais da ge-
ração 2019, diferentemente de 
anos anteriores quando não havia 
prazo determinado.

Neste ano serão subsidiadas 
pela Angus a seus associados 3,4 
mil coletas e interpretações de 
imagens ecográficas de exempla-
res Angus e Ultrablack. A maior 
quantidade de cotas já disponibi-
lizada pela Angus e 900 a mais 
do que em 2019. 

São avaliadas pelo progra-
ma características como Área 
de Olho de Lombo (AOL), Es-
pessura de Gordura Subcutânea 
(EGS), Espessura de Gordura 

Cabanhas conquistam prêmios Ultrassonografia de carcaça é de graça!

Foto: Carolina Jardine/Angus

na Picanha (EGP8) e Gordu-
ra Intramuscular (Marmoreio). 
Atributos fundamentais para a 
evolução da raça Angus, que bus-
ca constantemente qualidade de 
carne, segundo o veterinário e ge-
rente de Fomento da Angus, Ma-
teus Pivato. “A ultrassonografia 
é uma ferramenta indispensável 
para a seleção da raça. E os cria-
dores estão vendo a importância 
de avaliar e selecionar reprodu-
tores para essas características”, 
acrescenta o técnico.

Para fazerem parte do pro-
grama, os animais (machos e 
fêmeas – PO ou PC), devem ser 
da geração 2019, com idade en-
tre 12 e 24 meses, terem registro 

provisório e, obrigatoriamente, 
avaliação para desmama e so-
breano pelo Promebo. Caso o nú-
mero de cotas seja excedido, o va-
lor das avaliações extrapoladas 
será cobrado proporcionalmente 
ao número de exemplares ava-
liados por cada participante do 
programa. Ao final, os dados se-
rão remetidos ao Promebo para 
comparação dos animais através 
das DEPs e do Índice Bioeconô-
mico de Carcaça.

Interessados devem entrar em 
contato com a Associação pelo 
e-mail fomento@angus.org.br ou 
através dos telefones (51) 3328 
9122/ 99508-5593, solicitando 
a liberação das avaliações. Após 
a liberação já será possível mar-
car o trabalho diretamente com 
o ecografista. Os agendamentos 
poderão ser realizados com o 
Dr. Leandro Lunardini Cardoso 
(Uruguaiana/RS), com o profes-
sor da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (Ufrgs) Jaime 
Tarouco (Porto Alegre/RS) e com 
os técnicos da Aval.

Vasco Costa Gama

Resultado do cruzamento 
entre o Angus e o Brangus, 
o que lhe proporciona 80% 
de sangue Angus e 20% de 
sangue zebuíno, o sintético 
Ultrablack vêm despertan-
do a atenção dos criadores e 
alcançando boas médias nos 
leilões onde é ofertado.

Uma das caraacterísticas 
da raça é manter as qualida-
des da carne Angus aliadas 
à rusticidade do zebu e com 
essa genética poder se adap-
tar sem dificuldades em re-
giões de climas mais quentes 
resistindo aos ectoparasitas.

A Associação Brasilei-
ra de Angus que lançou a 

raça no Brasil em 2017, já 
contabiliza 63 criadores de 
Ultrablack espalhados pelos 
seguintes estados brasileiros: 
cinco em Minas Gerais, cinco 
no Paraná, dez em São Paulo, 
oito em Santa Catarina e 35 
no Rio Grande do Sul. Apesar 
de nova, a raça já confirma 
nos leilões as perspectivas 
bastante animadoras no ce-
nário da pecuária nacional, 
segundo informam os espe-
cialistas. O uso da genética 
Ultrablack é visto como uma 
excelente alternativa para o 
cruzamento com as fêmeas 
F1 Angus. Resultado dos cru-
zamentos industriais entre 

Angus e o zebu, usando-se 
as F1 com o Ultrablack, se 
tem um animal com 2/3 de 
sangue Angus, garantindo-se 
as vantagens para produção 
de carne de qualidade.

O Ultrablack surgiu em 
1993 na Fazenda Cow Creek 
Ranch, no Alabama (EUA). 
Em 1996 os primeiros ani-
mais foram comercializados 
no mercado americano e 
dois anos depois, a Interna-
tional Brangus Breeders As-
sociation (IBBA) comprou 
a marca. Os registros foram 
iniciados em 2005 e nesse 
mesmo ano as criações co-
meçaram na Austrália.

mais fáceis, revela a adminis-
tradora. 

Raça vai bombar
“O Ultrablack por ser uma 

raça nova vem despertando 
muita curiosidade, mas ela é 
muito promissora e já está 
mostrando que vai bombar”. 
A frase é do pecuarista Renato 
Ramires, titular da 3E Agro-
pecuária, de José Bonifácio, 
SP. Criador de Angus há 17 
anos, Ramires começou com 
o Ultrablack a cerca de dois 
anos, porque viu e acreditou 
no futuro desse sintético. “Eu 
vejo uma continuidade dessa 
raça no mercado porque ela 
vai dar muita flexibilidade no 
criatório, principalmente para 

cruzar com as meio sangue An-
gus que são muito precoces”, 
garante ele.

Para o Brasil Central
Criando Angus no cerrado 

mineiro há 20 anos e a três 
investindo no Ultrablack, Luiz 
Henrique Vitral, titular da Fa-
zenda Cachoeira do Campo, na 
Serra do Salitre, MG, também 
aposta forte no futuro da nova 
raça sintética. “O meu merca-
do é o Brasil Central, eu estou 
comercializando o Ultrabla-
ck para Goiás, Minas Gerais 
e Mato Grosso do Sul, para 
criadores que eram usuários de 
outras raças sintéticas, como a 
Senepol e a Montana”, revela.

Com toda a experiência acu-

mulada pelos anos no criatório, 
Luiz Henrique destaca o Ul-
trablack como uma excelente 
oportunidade e uma nova opção 
para as regiões mais quentes do 
país, onde esta raça vai marcar 
sua presença frente a outros 
compostos bovinos. “A introdu-

ção desse sintético pela Angus 
foi uma grande jogada porque 
o cliente que não era compra-
dor do touro Angus, vai come-
çar a comprar o Ultrablack e 
futuramente poderá comprar 
o Angus puro.  Ele insemina a 
vaca Nelore com Angus e usa 

outras raças de repasse. Nesse 
caso ele vai usar estas vacas 
de repasse com o Ultrablack e 
aí consequentemente vai pegar 
mais confiança na tecnologia e 
passa a ser um futuro usuário 
de touro Angus também”, ob-
serva Vitral.
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a montagem de uma cooperativa 
para que todos seguissem a mes-
ma linha de pensamento.

Dali fomos para Guarapuava, 
no Paraná, onde participamos de 
um dia de campo do Angus da 
Limeira, com o criador Ricar-
do Fernandes, com uma troca 
de conhecimentos e informações 
sobre Angus para mais de 25 
produtores. Neste dia de campo 
vimos excelentes animais, com 
destaque a excelentes futuras 
mães, numa novilhada de animais 
extremamente precoces. São 
animais muito bem avaliados no 
Promebo, exemplares de elevado 
padrão. Trata-se de um pecuaris-
ta de visão, que vem investindo 
forte num gado realmente dife-
renciado. Saboreamos ainda uma 
maravilhosa parrilla tocada pela 
Chef de Cozinha Lorena Lacava. 
Ela tem uma empresa chamada 
Churras das Gurias e fomenta 
muito a carne Angus em toda a 
região, inclusive participando em 
programas de TV.

Agora vamos traçar novas ro-
tas em pós vendas de leilões, in-
cluindo São Paulo, Goiás, Rio de 
Janeiro, Alagoas e Minas Gerais. 
A meta é dar atendimento a um 
maior número de criadores com 
a otimização das viagens. Até 
breve!” 

A Angus pelo Brasil
Foto: Divulgação/Angus

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

tantes eventos pelo Brasil, o Téc-
nico de Fomento da Associação 
Brasileira de Angus, veterinário 
João Pedro Veiga Silva, depois 
de andar pelo Mato Grosso do 
Sul, partiu para rotas em São 
Paulo, Paraná e Santa Catari-
na, percorrendo bem mais de 
mil quilômetros, visitando pro-
priedades, dando palestras e 
até fazendo partos improvisa-
dos, admirando criadores com 
a presença da Angus em suas 
propriedades. Veja agora seus 
relatos nessas andanças, com ele 
falando diretamente.

“Depois que voltei do Mato 
Grosso do Sul, parti para uma 
rota em São Paulo, fazendo con-
tatos e dando atendimento aos 
clientes do Inspetor Técnico da 
Angus Rednilson Góis. Primeira-
mente fui para Votuporanga, SP, 
onde encontrei com um ex-cole-
ga de pós graduação que hoje é 
proprietário da empresa Mega 
Repro. Ele reuniu um grupo de 
médios e pequenos pecuaristas 
onde falamos sobre os ganhos da 
raça Angus e fomos muito bem 
recebidos. Falei a esse grupo de 
criadores sobre o Angus na ferra-
menta IATF.

De Votuporanga segui direto 
para o Frigorífico Estrela, par-
ceiro da Angus e que é de pro-
priedade da Fazenda Turbilhão. 
Conhecemos esse pessoal quando 
andamos pelo Mato Grosso do 
Sul, no Dia de Campo da Fazenda 
Modelo, onde conhecemos o filho 
do proprietário e administrador 
da propriedade, Guto Grassano, 
usuário de Angus. A Fazenda Tur-
bilhão trabalha com 25 mil ca-
beças no estático e no dinâmico 
estava com 17 mil cabeças confi-
nadas (40% de Angus).

De lá me desloquei para Ino-
cência, MS, juntamente com o 
criador Fábio Bertuci, onde fize-
mos uma visita a cavalo rodando 
toda a propriedade. Vi um gado 
muito parelho e muito bem adap-
tado e touros saltando em vacas 
às 14 horas, num solaço típico 
do MS, ali que é divisa com São 

João Pedro (à esquerda) com o criador Wilson Zani e o bezerro recém-nascido

Paulo. Só gado puro, um gado 
bem interessante.

Dali segui para a Angus Ter-
ras de São José, do motivado 
criador Paulo Vianna, em São 
Paulo. Foram dois dias intensos 
e conversas e visitas. A proprie-
dade é muito bem estruturada, 
inclusive com um ótimo laborató-
rio para transferência de embri-
ões/aspiração/FIV, tem carneiros 
da raça Dorper, além do Angus e 
do Ultrablack. Juntamente com 
o gerente de Fomento da Angus 
Mateus Pivato, falamos ao grupo 
de criadores que ficou bastante 
satisfeito e motivado. Nesse en-
contro alinhamos pensamentos 
tanto na área nutricional, a parte 
sanitária, na parte reprodutiva e 
também produtiva. Gestão: ma-
nejo de gado, manejo de pasta-
gem, manejo de carrapato.

Dali seguimos para Promis-
são, na propriedade de Wilson 
Zani, numa visita atípica, pois 
ajudamos o capataz a retirar um 
bezerro já morto de uma novilha 
Nelore. Isso quebrou o clima, 
porque Zani quando chegou ficou 
admirado com a presença de um 
técnico da Angus fazendo uma vi-
sita e socorrendo sua novilha.

Logo a seguir também ajuda-
mos num parto de fêmea Nelore 
com o nascimento de um bezer-
ro meio sangue Angus sadio. Ti-
vemos boa conversa, com muita 
informação, e Zani ficou muito 
agradecido.

Dali partimos para a proprie-
dade do criador Renato Ramires, 
em José Bonifácio, SP. Ramires é 
presidente do Núcleo Angus São 
Paulo e nossa meta nesta visita 
foi muito mais aprender e ganhar 
experiência. Além de Angus, ele 
investe forte em Ultrablack, num 
ótimo trabalho.

Partimos então para uma 
visita na propriedade de Ricar-
do Guerra Vilaça, em Bragança 
Paulista, SP. Ali vimos um gado 
fechado em genética americana. 
Naquele micromercado ele está 
ganhando bom dinheiro e está 
muito satisfeito com a raça. Ani-
mais antes dos 14 meses já sendo 
negociados. São animais criados 
exclusivamente a pasto, numa 

beira de represa com capivaras e 
os animais limpos de carrapatos. 
Ricardo bate muito em seleção 
de qualidade e produtividade. Ali 
tive muito mais que elogiar do 
que sugerir ajustes. Tanto fêmeas 
quanto machos excepcionais.

As próximas visitas foram 
em quatro propriedades num 
pós-venda dos leilões 3 Marias 
e de Nelson Serpa, em Campos 
Novos, SC. Tivemos boa con-
versa e passamos bastante in-
formação tanto sobre a raça 
quanto sobre a Associação 
Brasileira de Angus. Depois vi-
sitei o criador José Wilson, um 
criador antigo perto de Lages, 
SC, e visitei o criador Augusto 
Aguiar, em Painel, SC. O Angus 
tem entrado com força naquela 
região de Santa Catarina, supe-
rando outras raças mais tardias. 
Visitamos o criador Max Neto 
que também é próximo a Lages, 

falamos muito sobre participa-
ção no Programa Carne Angus 
Certificada e traçamos metas de 
produção a partir das fêmeas 
adquiridas e da seleção do gado 
já existente.

Nesta mesma rota visitamos 
o criador Gustavo Brandão, da 
Fazenda Rancho Amigo, tradi-
cional criador de Angus e ele 
também atende tecnicamente a 
vários criadores da região intro-
duzindo a raça Angus. Ele faz 
essa assessoria através de um 
programa de incentivo do gover-
no, porque a empresa onde ele 
é sócio-proprietário é a Nobryo, 
que presta serviços de assessoria 
normal, com cobrança de todo o 
protocolo. Faz IATF e o pecua-
rista só paga as doses de sêmen. 
São vários pequenos produtores, 
com 100/120 cabeças, todos en-
trando forte em Angus. Seria até 
o caso de retornar por lá, sugerir 

O Programa de Fomento está 
visitando propriedades em 
todo o País, contribuindo para 
o melhoramento genético e 
qualificação dos rebanhos
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A Casa Branca Agropastoril 
concluiu em meados de setem-
bro a sua 11ª Prova de Desem-
penho de Touros Jovens das ra-
ças Angus, Brahman e Simental, 
iniciada em julho. Participaram 
87 machos. Os reprodutores da 
prova serão colocados à dispo-
sição do mercado, contribuindo 
para disseminar a genética de 
resultados e impulsionar a pro-
dutividade da pecuária brasilei-
ra.

“Esta prova teve várias no-
vidades. Analisamos as caracte-
rísticas de eficiência alimentar 
e fizemos a avaliação de ultras-
sonografia de todos os machos. 
O objetivo é selecionar animais 
de alto ganho de peso, menor 
consumo de alimentos e bom 
acabamento de carcaça. Assim, 
eles respondem às necessidades 

Casa Branca finaliza 11ª Prova de Desempenho

A
pós grande expectativa 
dos criadores, a Agrope-
cuária Progresso do Taru-

mã, de São Francisco de Assis, 
RS, venceu a Prova de Efici-
ência Alimentar (PEA) 2020, 
promovida em Bagé, RS, pela 
Associação Brasileira de Angus 
em parceria com a Embrapa 
Pecuária Sul. O criador Márcio 
Sudati Rodrigues apresentou 
na prova o touro Agronemitz 
TE667, que foi o primeiro colo-
cado. O anúncio foi feito na noi-
te de 29 de setembro em Dia de 
Campo Virtual acompanhado 
com vivo interesse pelo mundo 
Angus.

Sudati Rodrigues comemo-
rou muito a conquista e afir-
mou que este resultado mostra 
que sua propriedade, a Agro-
pecuária Progresso do Taru-
mã, está no caminho certo do 
melhoramento genético Angus. 
“Todo o nosso gado é selecio-
nado com critério e avaliado no 
Promebo e no Programa Na-
tura. E esse touro reflete bem 
o gado Angus que a pecuária 
nacional precisa: reprodutores 
com ótimo desempenho produ-
zindo a pasto e com qualidade 
de carne”, enfatizou o criador, 
que também é diretor técnico 
da Angus.

Na prova, com todo o rigor 

Eficiência Alimentar: mais com menos
Foto: Felipe Rosa/Embrapa/Angus

dos criadores e à crescente de-
manda por carne de qualidade 
superior”, explica o proprietário 
da Casa Branca, selecionador 
Paulo de Castro Marques.

Realizada pela Casa Branca 
desde 2012, a prova tem a coor-
denação da profa. Sarah Meirel-
les, da Universidade Federal da 
Lavras (UFLA), e a ultrassono-
grafia das carcaças é realizada 
pelo expert prof. Jaime Urdapil-
letta Tarouco, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.  

Incremento do lucro e
atendimento aos frigoríficos
Sarah Meirelles destaca que 

um ponto importante no traba-
lho da Casa Branca é aliar a 
eficiência alimentar ponderada 
pela avaliação de carcaça ao ga-
nho de peso residual para com-

por o índice Casa Branca. “Des-
sa forma, selecionamos animais 
que apresentam consumo pro-
porcionalmente menor, com de-
posição adequada de gordura na 
carcaça sem afetar o ganho de 
peso, o que pode levar à redução 
nos custos de produção e ao in-
cremento do lucro da pecuária”.

“A ultrassonografia das 
carcaças é um importante ins-

trumento para selecionar os 
reprodutores para qualidade de 
carcaça (espessura de gordura 
e gordura intramuscular), sem 
comprometer a velocidade de 
ganho de peso. Importante res-
saltar que essa é uma caracte-
rística de média/alta herdabi-
lidade, que proporciona grande 
impacto na seleção e contribui 
decisivamente para a produção 
de carne de qualidade, cada vez 
mais desejada pelos frigoríficos 
e pelos consumidores”, ressalta 

o prof. Jaime Tarou-
co.

“A rígida sele-
ção é uma marca do 
programa de melho-
ramento genético da 
Casa Branca. Con-
fiamos na impor-
tância da prova de 

desempenho e incluímos novas 
avaliações para, cada vez mais, 
identificar os melhores repro-
dutores, que serão colocados 
à disposição dos criadores de 
Angus, Brahman e Simental”, 
complementa Fabiana Mar-
ques, diretora da Casa Branca.

Mais informações sobre o 
programa de melhoramento ge-
nético da Casa Branca: www.
casabrancaagropastoril.com.
br e telefones 35.3452.0828 e 
11.2362.5350.

técnico, ao longo de 70 dias foi 
avaliado o desempenho de 18 
reprodutores de 11 proprieda-
des, determinando, por meio da 
correlação do Consumo Ali-
mentar Residual (CAR) e do 
Ganho e Peso Residual (GPR), 
os animais com maior eficiên-
cia. “Essa prova é importan-
tíssima porque significa retor-
no financeiro, viabilidade da 
pecuária e cuidado com meio 
ambiente, que é uma preocu-
pação muito forte na Associa-
ção Brasileira de Angus. Não 
é no cocho que a gente resolve 
todos os problemas de um ani-
mal. É na genética”, destacou 
o presidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski.

O touro campeão ingressou 
nas instalações da Embrapa 
Pecuária Sul em junho pesando 
594 kg e concluiu a prova em se-
tembro com 770 kg, alcançando 

Consumo e Ganho de Peso Re-
sidual (CGPR) – índice geral do 
CAR – de 1.294. O reprodutor 
teve consumo residual de -3.320 
kg de ração e ganho de peso resi-
dual de 0.109 kg. E foi ofertado 
e vendido no 7° Leilão Integra-
ção, no dia 2 de outubro.

A busca do mais
com menos
Para o médico veterinário e 

gerente de Fomento da Angus, 
Mateus Pivato, a prova é a con-
solidação de um trabalho sério 
e da preocupação da Associa-
ção Brasileira de Angus em tri-
lhar um caminho de inovação 
e avanços genéticos. O coorde-
nador da Prova de Eficiência 
Alimentar (PEA) e analista 
da Embrapa Pecuária Sul, Ro-
berto Collares, observou que o 
resultado obtido reflete o tra-
balho de toda uma equipe que 

concede grande infraestrutura 
à Embrapa para a realização 
de provas desse tipo. “Agrade-
cemos a essa parceria, mas em 
especial aos criadores, porque 
temos aqui 18 vencedores que 
estão dando enorme contribui-
ção para identificar caracterís-
ticas importantes para o me-
lhoramento genético da raça”, 
disse. E completou: “O mundo 
busca eficiência”.

Na segunda colocação fi-
cou o touro Rincon 3607 Sai-
kan Del Sarandy, da Cabanha 
Rincon Del Sarandy, de Uru-
guaiana, RS, de Ignacio Tel-
lechea, e o terceiro lugar foi 
conquistado pelo reprodutor 
Santo Antão D Cooper Sou-
th Dakota 1264, da Fazenda 
Santo Antão, de Alegrete, RS, 
de Flávio Alves e Ana Luiza 
Alves. O quarto lugar coube ao 
exemplar Reconquista TE3025 
Zeloso Hornero, da Reconquis-
ta Agropecuária, também de 
Alegrete, RS, propriedade do 
criador José Paulo Cairoli.

Critérios e participantes 
A prova analisou, além do 

Consumo Alimentar Residual 
(CAR), o Ganho de Peso Resi-
dual (GPR) e o Consumo e Ga-
nho de Peso Residual (CGPR), 
características como Ganho de 

Peso (GMD), Área de Olho de 
Lombo (AOL), Espessura de 
Gordura Subcutânea na Pi-
canha (EGP), Espessura de 
Gordura Subcutânea de Cos-
tela (EGS), Percentagem de 
Gordura Intramuscular (GIM) 
e Perímetro Escrotal. Também 
participaram da disputa exem-
plares da Cia Azul Agropecu-
ária e GAP Genética, ambas 
de Uruguaiana, RS; LS Gua-
rita, de Alegrete, RS, Fazenda 
da Barragem, de Dom Pedrito 
RS, Fazenda Sinuelo, de Ace-
guá RS, Tólio’s Farm, de For-
migueiro, RS, e Cabanha Santa 
Nélia, de Jaguarão RS.

Palestras 
Durante o Dia de Campo 

Virtual também foram reali-
zadas palestras técnicas sobre 
nutrição animal e melhora-
mento genético, ministradas 
pelos pesquisadores da Em-
brapa Pecuária Sul Renata 
Suñé e Marcos Yokoo. Renata 
apresentou detalhes da dieta 
que conduziu os 18 touros da 
prova a ganhos consistentes de 
peso. E Marcos Yokoo mostrou 
os dados que compõem o cál-
culo que determina os animais 
de elite em uma verdadeira 
aula para criadores de Angus 
do Brasil.

Sarah Meirelles

Agronemitz 
TE667, o 
vencedor 
da prova de 
Eficiência 
Alimentar





Setembro/Outubro de 2020 - Ano 21 Angus@newS
16

LEILÕES

C
om altas médias e nego-
ciação de 100% da ofer-
ta, inclusive com destaca-

da venda de reprodutor Angus 
para o Equador, o 6º Leilão 
Primavera Casa Branca, leilão 
este ano virtual da Casa Bran-
ca Agropastoril, de Silvianópo-
lis, MG, movimentou no dia 5 
de setembro R$ 3,17 milhões 
com a venda de 138 reproduto-
res e matrizes das raças Angus, 
Brahman e Simental, embriões 
e doses de sêmen. Esse resulta-
do é 26,8% superior ao obtido 
no leilão presencial do ano pas-
sado (R$ 2,5 milhões). 

A raça Angus voltou a ser 
o destaque do megaleilão, fi-
xando faturamento total de R$ 
1,43 milhão, 58% acima da 
marca do ano anterior. A va-
lorização média chegou a R$ 
34,6 mil para os 25 machos 
comercializados e em R$ 25,6 
mil para as 23 fêmeas vendi-
das. Indiscutível a expressiva 
valorização dos touros Angus 
Casa Branca, cujo preço mé-
dio saltou 60% em relação ao 
ano passado. No geral, foram 
84 compradores de 17 estados 
brasileiros: AL, BA, GO, MA, 
MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, 
RJ, RS, SC, SE, SP e TO.

Venda internacional
O preço top para a raça 

Casa Branca crava altas médias
e faz venda internacional

Angus foi atingido por uma 
venda internacional, com a co-
mercialização de cota de 50% 
do touro PWM Antony 2520 
(lote 103) arrematada por R$ 
75 mil pela Cabanha Romero 
Ranch, localizada na província 
de Sucumbios, no Equador. As-
sim, o touro foi valorizado em 
R$ 150 mil. E já contratado 
pela Select Sires, o reprodutor 
PWM Antony deverá ser em-
pregado para exportação de 
sêmen.

A propriedade equatoriana 
vem adquirindo a melhor ge-
nética brasileira, em busca de 
maior adaptabilidade em rela-
ção ao ecossistema da Améri-
ca Latina. Segundo o criador 
Mateo Ismael Romero Daza, 

a Romero Ranch é uma das 
pioneiras na raça Angus naque-
le país. “A aquisição foi feita 
para melhorar o nosso rebanho 
e para venda de reprodutores 
num mercado que cresce. E 
nossa proposta é revolucionar 
a produção de carne no Equa-
dor”, frisou o pecuarista, con-
victo que a meta será atingida 
com base na genética Angus 
adquirida do Brasil. E essa 
não foi a primeira aquisição do 
criatório no Brasil. Em 2019, 
a propriedade capitaneada por 
Alexis Fernando Romero Las-
tra, também investiu no Angus 
brasileiro. 

Para o criador Paulo de 
Castro Marques, proprietário 
da Casa Branca, o leilão foi 

muito bom e reforça o trabalho 
sério e a dedicação do time da 
Casa Branca, que inclusive co-
mercializou cotas de oito touros 
contratados pelas principais 
centrais do país. “Foi um exce-
lente resultado, que demonstra 
o crescente investimento dos 
criadores por genética provada 
e de alta qualidade e a confian-
ça no nosso trabalho. A Casa 
Branca seleciona com muita ri-
gidez zootécnica para colocar à 
disposição do mercado brasilei-
ro e latino-americano animais 
diferenciados que fazem a di-
ferença nas fazendas e contri-
buem para o contínuo aumento 
de produtividade na pecuária. 
Os produtores mais uma vez 
reconheceram os diferenciais 

dos nossos animais”, destacou 
Castro Marques.

A Casa Branca também co-
mercializou 7 pacotes de em-
briões congelados pelo valor 
médio de R$ 40,2 mil e 6.534 
doses de sêmen de reproduto-
res por R$ 138,2 mil.

“Foram vendidos repro-
dutores e matrizes para todas 
as regiões do Brasil e também 
para países latino-americanos, 
como a venda do maior des-
taque do leilão, o reprodutor 
Angus PWM Antony, para o 
Equador”, reforçou a diretora 
da Casa Branca, Fabiana Mar-
ques Borelli.

Paulo de Castro Marques 
também destacou o grande in-
teresse das principais centrais 
de genética do Brasil por re-
produtores Angus, Brahman e 
Simental Casa Branca. “Dez 
touros de extremo potencial, 
sendo 8 Angus, foram contrata-
dos pelas centrais. São repro-
dutores jovens, que têm muito 
a oferecer para os criadores 
que apostam na pecuária de 
resultados”, argumentou o pe-
cuarista.

Mais informações sobre a 
genética Angus, Brahman e 
Simental Casa Branca no site 
www.cbagropastoril.com.br e 
telefones (35) 3452-0828 e 
(11) 2362-5350.

Com faturamento de R$ 
761,7 mil, a FSL Angus Itu, de 
Itu, SP, fez pista lima em seu lei-
lão virtual realizado em 25 de 
agosto. A média para os touros 
foi de R$ 16.176,00, para as 
fêmeas de R$ 15.815,00 e de 
R$ 10.500,00 para embriões. 
Compradores de Goiás, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, Pa-
raná e São Paulo investiram na 
13ª edição pregão, realizado em 
parceria com a Connect Leilões.

Destaque para a fêmea FSL 
2889, vendida por R$ 57 mil 
para a Casa Branca Agropasto-

O Leilão da Fazenda Rio da 
Paz, de Cascavel, PR, realiza-
do em 12 de setembro no for-
mato virtual, totalizou R$ 1,7 
milhão,  com a comercializa-
ção dos 48 reprodutores ofer-
tados, alcançando média de 
R$ 35,5 mil para os animais. 
Para o sócio-proprietário da 
cabanha, Renato Zancanaro, 
o pregão foi fantástico, com 
116% acima da média do 
ano passado. “Isso mostra o 
grande momento da pecuária, 
e que o país está numa cres-

FSL fatura R$ 761,7 mil

ril, de Silvianópolis, MG. Entre 
os machos, o reprodutor FSL 
2970 também despontou, sendo 
comercializado por R$ 30,6 mil 
para Paulo Ernesto Tavares, de 
Itapaci, GO. O comando do mar-
telo ficou a cargo do leiloeiro 
Anibal Ferreira.

Média fantástica no Paraná
cente apesar da pandemia”, 
ponderou o criador.

O destaque de preço foi 
atingido por cota de 50% do 
touro Angus TE 2282, arre-
matada por R$ 99 mil pelo 
criador Leonardo Costa, de 
São Paulo, SP. O reprodutor 
foi um dos cinco touros já 
contratados por centrais que 
tiveram cota de 50% oferta-
da no pregão. Outros negócios 
foram fechados por centrais 
de inseminação que arremata-
ram alguns produtos integral-

mente. Genex e ABS Pecplan 
aproveitaram o pregão para 
reforçar a bateria de touros 
Angus superiores. “Termina-
mos o leilão com dez touros 
em centrais”, comemorou 
Zancanaro, vencedor do prê-
mio Mérito Genético Angus 
em 2018.

O pregão foi comandado 
pela Panorama Leilões e con-
tou com lances de compradores 
das principais regiões de produ-
ção pecuária do país como SP, 
MS, MG, PR e RS.

Paulo de Castro  
Marques  e Fabiana 

Marques Borrelli
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Realizada no formato vir-
tual na noite de 24 de setem-
bro, a primeira edição do Lei-
lão Cachoeira do Campo, da 
Fazenda Cachoeira do Cam-
po, de Serra do Salitre, MG, 
confirmou o destaque para 
as fêmeas Angus selecionadas 
especialmente para as regiões 
do Serrado e Brasil Central. 
Destaque para a matriz Ca-
choeira do Campo 163 Enzo 
Brigadier, arrematada por R$ 
36 mil pela GBS Agropecuá-
ria, de Pindorama, SP. Com 
pista limpa, o leilão fixou mé-
dias de R$ 19,5 mil para as 
fêmeas e de R$ 11,2 mil para 
os touros. O faturamento total 
foi de R$ 353 mil. 

Realizado no formato vir-
tual em 18 de setembro, o 
leilão da GAP Genética ne-
gociou 468 exemplares (337 
machos e 131 fêmeas). Na 
raça Angus a média dos 100 
machos foi de R$ 13.374,00 
e das 15 fêmeas de R$ 
8.173,33. Destaque para a 
venda da fêmea GAP Sofia, 
arrematada por R$ 14,4 mil 
pela Fazenda dos Cardeais.

Segundo o diretor Co-
mercial da GAP, João Paulo 

Com médias de R$ 
11.125,00 para reprodutores 
Angus, de R$ 11.250,00 para 
os Ultrablack e de R$ 5,1 mil 
para fêmeas Angus CA, foi re-
alizado em 19 de setembro, em 
Cachoeira do Sul, RS, o 16º 
Remate do Núcleo Centro An-
gus. O faturamento total foi de 
R$ 299,5 mil para 25 touros 
e três fêmeas, incluindo outras 
raças. 

Com oferta virtual e pre-
sencial, o destaque foi a cota 
de 50% para o touro Seival 
TE244, que saiu por R$ 16,5 
mil. O reprodutor da Cabanha 

Com pista limpa o Leilão 
Aliança Genética, realizado 
dia 12 de setembro, teve fatu-
ramento de R$ 1.226.000,00. 
Foi um evento virtual, coman-
dado pela leiloeira BC Remates.

Os 29 touros se venderam à 
média de R$ 9,8 mil. O pregão 

C
ontando com in-
vestidores do Rio 
Grande do Sul, 

Paraná, Rio de Janei-
ro, São Paulo e Goiás, 
o Leilão Virtual São 
Xavier e Convidados, 
realizado dia 11 de 
setembro, registrou fa-
turamento total de R$ 
1.533.600,00, com a 
comercialização de 189 ani-
mais entre Angus e Ultrabla-
ck. Com pista limpa pregão 
foi promovido pela Cabanha 
São Xavier, do criador Caio 
Vianna, de Tupanciretã, RS, 
tendo como convidadas as 
estâncias Silêncio e Sosse-
go, além da Wolf Agricultura 
e Pecuária. O resultado foi 
23% superior ao obtido na 
edição de 2019.

Aliança Genética rende R$ 1,22 milhão

São Xavier e Convidados 
fatura 1,5 milhão

Os touros Angus fixaram 
média de R$ 11.353,85, de 
R$ 5.475,25 para as fême-
as Angus e de R$ 10.700,00 
para os touros da raça Ultra-
black. O destaque ficou com 
a raça Angus, com a venda 
do touro 2559 (lote 05), ar-
rematado por R$ 19,52 mil 
pelo criador Honório Por-
to Castro, de Encruzilhada 
do Sul, RS. “Esse touro era 

uma evidência do leilão, 
irmão do touro Nero, 
que está na bateria da 
Genex, e do Nascar, que 
está na bateria da AG 
Brasil”, afirmou diretor-
executivo da São Xavier, 
Camilo Vianna.

Segundo o dirigente, a 
pista se manteve aquecida 
e ágil durante todo o lei-

lão e acreditamos que o resul-
tado se deveu ao bom momento 
que vivemos na pecuária e à 
qualidade e uniformidade dos 
animais que apresentamos em 
pista, que tem fidelizado nossos 
clientes ao longo das edições de 
nosso leilão. As leiloeiras Cam-
bará Remates e Central Leilões 
foram as responsáveis, com o 
comando do martelo a cargo 
do leiloeiro Fábio Crespo.

Liquidez na GAP

Schneider da Silva, mais co-
nhecido no meio como Kaju, 
o acréscimo registrado em 
2020 acompanha a tendência 
do preço do boi e do terneiro 
e é fruto do esforço do time 
de peso da GAP.

Núcleo Centro em 
Cachoeira do Sul

Seival Del Toro está contrata-
do pela CRV Lagoa e foi ad-
quirido pelo criador Marcio 
Durlo, de Bento Gonçalves, RS. 

Seguindo a tradição, foram 
comercializados lotes para 
doação. A Estância do Chalé 
ofertou a fêmea V885, que foi 
arrematada por R$ 6 mil. O 
valor vai para a Liga Feminina 
de Combate ao Câncer.

Fêmeas brilham no Cachoeira do Campo

O evento também ofertou 
a genética da nova raça Ul-
trablack, com exemplares Pu-
ros Sintéticos com 81.25% 
de genética Angus. Os machos 
alcançaram média de R$ 12,2 
mil e as fêmeas de R$ 12 mil. 

O resultado, segundo o exe-

cutivo da Fazenda Cachoeira 
do Campo, José Antônio Vi-
tral, foi acima da expectativa 
e um reconhecimento ao tra-
balho de 20 anos da Família 
Cachoeira do Campo. “As 
fêmeas foram selecionadas 
para colocar o que há de me-
lhor de Angus adaptado para 
o cerrado e Brasil Central”, 
ressaltou. Já projetando um 
novo evento para 2021 agra-
deceu a confiança na genética 
pela participação de criado-
res do Sudeste e Centro Oeste 
na compra de exemplares. A 
leiloeira responsável pelo re-
mate foi a MF Leilões. Já o 
martelo ficou a cargo do lei-
loeiro Agnaldo Agostinho.

teve também oferta de gado 

comercial da raça, com valori-
zação acima de 20% da expec-
tativa dos vendedores.

O Aliança Genética foi 
promovido pela Cabanha da 
Corticeira, de Itaqui, RS, e 
Rincon Del Sarandy, de Uru-
guaiana, RS.

Aconteceu em 
Lavras do Sul, RS, 
dia 26 de setembro. 
O 2° Remate de Ter-
neiros Angus Certi-
ficados faturou R$ 
2.006.150,00, com 
a venda de 1.008 
bezerros e bezerras 
de até 12 meses de idade, promoção da Estância Santa Liliana, 
daquela cidade, propriedade do criador Pedro Torrontegui. O 
destaque ficou para o lote de 14 terneiros Red Angus certi-
ficados pela Angus, assim como a quase totalidade da oferta. 
Com 17 animais, o lote foi comercializado por R$ 28,05 mil e 
alcançou média de R$ 11,38 pelo kg vivo. 

Foram vendidos 746 fêmeas e 262 machos, sendo 617 cer-
tificados pela Angus. O valor do primeiro lote comercializado, 
uma bezerra certificada arrematada por R$ 2 mil, foi doado à 
APAE de Lavras de Sul. No dia 3 de Outubro, durante a Feira 
do terneiro certificado de Lavras do Sul, a Santa Liliana ven-
deu um lote de 25 terneiras Angus, com peso médio de 277 kg, 
por R$ 62,5 mil. O escritório responsável foi o Parceria Rema-
tes, com transmissão pelo Lance Rural.

Santa Liliana: R$ 2 milhões

Fotos: Divulgação/Angus
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Relizado em São Sepé, RS, 
dia 11 de setembro, o Leilão 
Tropas de Peso, da Cabanha 
Tolio’s Farm, de Formigueiro, 
RS, que comercializou produ-
tos de várias raças, teve fatura-
mento total de R$ 600 mil. A 
raça Angus registrou venda de 
R$ 409 mil, com a comerciali-
zação 39 animais de uma ofer-
ta formada por 52 exemplares. 
Destaque para a venda do touro 
Red Angus TE 467 Hundred, 
arrematado por R$ 22,8 mil. 

Tropas de Peso

Os touros PO fizeram média 
de R$ 11,83 mil, R$ 10.134,00 
para touros PC, vacas PO regis-
traram média de R$ 12,8 mil e 
vaquilhonas de R$ 6.080,00. O 
pregão foi comandado pelo BC 
Remates.

R
ealizado no formato vir-
tual no dia 25 de setem-
bro, o Remate Selo Ra-

cial confirmou seu prestígio de 
excelentes negócios na raça An-
gus. Promovido pela Cia. Azul, 
Cabanha da Corticeira, Rincon 
Del Sarandy, Tradição Azul e 
Ave Maria, fixou médias de R$ 
12,8 mil para touros e de R$ 
5,6 mil para as fêmeas. Com 
pista limpa, foram negociados 
touros de três anos que foram 
pais aos dois anos e nas fêmeas 
reuniu vacas prenhas e jovens.

Destaque para a venda do 
touro M.14/09/2018 da raça 
Ultrablack, da Tradição Azul, 
arrematado por R$ 24 mil. 
O exemplar, com 81,25% de 

O tradicional selecionador 
de Angus e Brangus de Uru-
guaiana, RS, Angelo Bastos 
Tellechea, voltou a inovar no 
leilão presencial e virtual Ra-
ros Reprodutores Melhorado-
res, da sua Cabanha Umbu, 
realizado no local Umbu, em 
Uruguaiana. “Neste ano pro-
pusemos que quem tivesse in-
teresse pedisse o animal em 
pista, independente da ordem 
do catálogo. E tivemos vários 
casos de clientes solicitando 
determinado touro, que viu, 
gostou e comprou. Foi uma 
inovação que nos satisfez”, 
disse Angelo.

O pregão, realizado dia 24 

O Leilão Capanegra, realiza-
do no formato virtual em 29 de 
setembro, registrou crescimento 
de 50% nas médias dos touros 
Angus em relação ao remate de 
2019. Este ano os reprodutores 
alcançaram o preço médio de R$ 
11,77 mil e as fêmeas se ven-
deram à média de R$ 5,54 mil, 
mais do que o dobro da registra-
da no ano anterior.

Para o titular da Capanegra 
Agropecuária, de Bagé, RS, Fer-
nando Dornelles Pons, o resulta-
do ficou acima das expectativas, 
alavancado pelo bom momento 
que vive a pecuária. “Além do 
crescimento expressivo nas mé-
dias, tivemos procura por novos 
clientes, tanto daqui do Rio Gran-

Com faturamento de R$ 
1.310.130,00 e venda total da 
oferta de 498 exemplares, o 1° 
Leilão Virtual de Produção da 
Fazenda Guarda-mór, de Lages 
(SC), confirmou a valorização 
da genética Angus no mercado. 
Os 244 machos, todos Angus 
certificados, alcançaram o fa-
turamento de R$ 686.970,00 
com média de R$ 12,31/kg/
PV e as 254 fêmeas da raça 
totalizaram R$ 623.160,00 
com média de R$ 10,59/kg/
PV. O remate realizado nessa 
terça-feira (22/9) foi coman-
dado pela leiloeira Camargo 
Agronegócios e transmitido 

Selo Racial mantém prestígio

sangue Angus,  foi o único da 
raça colocado em pista. Outras 
raças também formaram a tra-
dicional oferta. 

O diretor comercial da Cia. 
Azul, Reynaldo Titoff Salva-
dor, destacou primeiramente a 
alta liquidez e a agilidade da 
pista. Para ele houve grande 
demanda por touros, que fixa-
ram boas médias com venda 
de 100% da oferta. E enfa-
tizou a venda de fêmeas. “Se 
tivéssemos o dobro da oferta 

teríamos vendido todas”, ilus-
trou, observando que isto mos-
tra que a cria está em alta e 
significa que os produtores 
estão investindo na reposição 
de seus plantéis com recom-
posição dos preços após três 
anos de prejuízos na pecuária. 
“O setor está aquecido, o que é 
altamente positivo para todo o 
mercado”, acrescentou Salva-
dor, um dos coordenadores do 
Selo Racial.

O remate foi transmitido 
pelo Canal Rural e pelo Lance 
Rural (www.lancerural.com.
br). A leiloeira responsável foi 
a Trajano Silva Remates, com 
atuação de Marcelo Silva ao 
martelo.

Fazenda Guarda-mór fatura R$ 1,3 milhão
pelo Lance Rural direto do 
Parque de Exposições Conta 
Dinheiro.

O destaque da oferta foi a 
venda do lote 1, com dez machos 
Angus, por R$ 38.100,00. Os 
animais tinham em média 281 
kg e alcançaram o valor médio 
de R$ 13,55/kg/PV. O martelo 
ficou a cargo do leiloeiro Dela-
mar Augusto de Macedo.

O remate, promovido pela 
fazenda do pecuarista e asso-
ciado da Angus, Geraldo Ri-
beiro Vieira, teve resultados 
acima do esperado. O médico 
veterinário e gerente da fazen-
da, Diego Cardoso, destacou 

que as médias alcançadas re-
presentam uma evolução no 
valor do gado de reposição, 
principalmente nos machos 
que são certificados, e apon-
tou que as fêmeas mantiveram 
a tendência da temporada. “O 
resultado foi mais do que sa-
tisfatório especialmente pela 
valorização da carne Angus 
certificada”.

Cabanha Umbu volta a 
inovar em seu leilão

de setembro, com transmissão 
ao vivo pelo Terra Viva, a cargo 
da leiloeira Umbu Comércio 
Produtos Rurais e tendo ao 
martelo o leiloeiro Pedro Bas-
tos, reuniu exemplares de dife-
rentes genéticas e faturou R$ 
289.980,00, com a comercia-
lização de 25 animais. Os tou-
ros da raça Angus alcançaram 
média de R$ 10.896,00.

Na Capanegra,
médias 50% maiores

Foto: JG Martini/Divulgação

de do Sul como de diferentes re-
giões do país”, disse o pecuarista.

O pregão contou com com-
pradores do Rio Grande do Sul, 
Paraná, São Paulo, Minas Ge-
rais, Goiás e Mato Grosso do Sul, 
com o martelo sob o comando do 
leiloeiro Fábio Crespo, pela Par-
ceria Leilões e pela Programa 
Leilões, a transmissão foi reali-
zada pelo Canal Rural e Lance 
Rural.

Em mais uma estreia nos 
leilões virtuais, a Cabanha 
São Bibiano, de Uruguaiana 
(RS), vendeu 385 animais e 
somou faturamento de R$ 
2,42 milhões, resultado 33% 
superior à de 2019. Os tou-
ros Angus PO tiveram média 
de R$ 11.169,00 e os CA, 
de R$ 10.449,00. As médias 
nas fêmeas ficaram em R$ 
3.824,00 para ventres AD, 
R$ 4.930,00 para os CA e R$ 
9.097,00 para as fêmeas PO.

O destaque do remate foi 
a venda da vaca Angus 7020 

São Bibiano eleva faturamento em 33%

que saiu por R$ 33,6 mil. 
A doadora é mãe da grande 
campeã da Expointer 2017, 
Pitanga, que, por sua vez, 
pariu a terneira Groselha, 
grande campeã da raça de 
2019 em Esteio. A fêmea foi 
adquirida pelo criador Paulo 

de Castro Marques, da Casa 
Branca Agropastoril, de Sil-
vianópolis (MG).

Segundo o pecuarista Pe-
dro Antonio Zaccaro Mar-
tins Bastos, terceira geração 
da Cabanha São Bibiano, 
o resultado foi muito bom. 
“Tivemos liquidez em todas 
as categorias em uma tarde 
de pista limpa”, constatou. 
Para 2021, indica o pecua-
rista, a cabanha prepara um 
evento especial, quando co-
memorará os 60º remate 
São Bibiano.

Fotos: Divulgação/Angus
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Realizado em 5 de outubro 
no formato virtual, o leilão da 
Cabanha Santa Maria, de São 
Gabriel, RS, fez média de R$ 
12,3 mil para touros Angus, de 
R$ 5,5 mil para fêmeas PO e 
de R$ 5 mil para as fêmeas CA. 
Foram negociados 150 animais 
de diferentes raças no pregão 
conduzido pela Parceria Leilões 
e Programa Leilões, com Fábio 
Crespo ao martelo. O fatura-
mento foi de R$ 610.920,00.

O exemplar mais valoriza-
do foi o touro tatuagem 116, 
vendido por R$ 14,4 mil para a 

Remate da Cabanha 
Santa Eulália, de Joaquim 
Mello, realizado em Pelotas, 
RS, no dia 9 de outubro, fa-
turou R$ 670 mil. Fez pista 
limpa para a oferta de 40 
touros e seis fêmeas. Nas 
médias, os touros PO cra-
varam R$ 17,47 mil, com 
os exemplares PC vendidos 
a R$ 14.283,00. As fêmeas 
foram valorizadas ao valor 
médio de R$ 10,9 mil.

Destaques para um touro 
e uma fêmea premiados na 
Expofeira de Pelotas. O tou-
ro, um filho de Sav Bisma-
rk e de Santa Eulália Dom 
José Líder, premiado como 
Melhor Touro Rústico da 

Realizado no dia 4 de ou-
tubro a 3ª edição do Leilão 
FSL Angus Sul faturou R$ 
543,6 mil, com médias de R$ 
10.230,00 para os touros, R$ 
7.069,57 para novilhas, R$ 
8,8 mil para novilhas prenhas 
e de R$ 7.868,18 para as va-
cas prenhas.

Destaque para a venda 
da fêmea Angus Reconquis-
ta TE2225 Uma Lookout 
Quebracho com cria ao pé, 
arrematada por R$ 30 mil 
pela Gabardo Agroturismo, 
de Montenegro, RS. Esta do-
adora foi Grande Campeã da 
Expo Londrina de 2016.

Demanda por fêmeas
no Leilão FSL Angus Sul 

O 
7° Leilão Integração 
Angus, Brangus e Bra-
ford, realizado no dia 2 

de outubro, em São Francisco 
de Assis, RS, pelo menos na 
raça Angus teve sua melhor 
performance nesta edição. 
Um dos destaques foi a venda 
do touro Agronemitz TE667, 
campeão da importante Pro-
va de Eficiência Alimentar 
2020 (PEA), que foi rapi-
damente valorizado em pista 
por R$ 16,4 mil. O compra-
dor foi o criador Pedro Sales, 
de Bagé, RS. 

O pregão teve o reprodu-
tor TE 577 da AgroNemitz 
como lote mais valorizado 
(veja na foto), sendo comer-
cializado por R$ 37 mil. O 
comprador foi o criador Pau-
lo Pavin, da Renascer Biotec-
nologia, de Uruguaiana, RS. 
E o destaque dentre as fême-
as foi a venda do lote 162 a 
TEI363 por R$ 20 mil para a 
Cabanha São Marco, de São 
Paulo.

O leilão alcançou fa-

Santa Maria: boas médias

criadora Clarice Bento Perei-
ra Assis Brasil. A transmissão 
foi feita por plataformas vir-
tuais do Lance Rural, Remate 
Web, YouTube e Facebook, com 
compradores do Rio Grande do 
Sul, Paraná, São Paulo e Mato 
Grosso do Sul.

Leilão Integração com grande 
performance em Angus

turamento total de R$ 
3.395.040,00, com a co-
mercialização de 733 ani-
mais das diferentes raças. 
Os touros Angus alcança-
ram média de R$ 11.680,77 
e as fêmeas da raça R$ 
6.728,85.

O proprietário do super-
touro vencedor da prova de 
Eficiência Alimentar Angus/
Embrapa e um dos promoto-
res do leilão, Márcio Sudati 
Rodrigues, titular da Agrope-
cuária Progresso do Tarumã, 
de São Francisco de Assis, 
qualificou que a eficiência 
alimentar, uma característica 
repassada aos descendentes, 
está começando a ser mensu-
rada no Brasil e ainda preci-
sa formar uma população de 
referência, mas que já está 

sendo muito bem aceita pelos 
criadores. “No futuro o ide-
al é podermos, apenas com 
a genômica, predizer esta 
característica”, disse Suda-
ti, que também é o atual di-
retor Técnico da Angus. “Eu 
acredito que a participação 
no teste vai crescer bastante 
pelo resultado alcançado este 
ano e pela adesão à prova dos 
criadores”, anteviu.

Com compradores da 
Bahia, Goiás, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul e Paraná,  
oferta de Angus foi formada 
por animais da AgroNemitz, 
de Manoel Viana, Fazenda 
Santo Antão, do Alegrete, Ca-
banha Soldera, de Panambi, 
todas do RS, além de outras 
propriedades que levaram 
exemplares de outras genéti-
cas. O escritório responsável 
foi o BC Remates, com mesa 
de lances da Parceria Re-
mates e com transmissão do 
Canal Rural e Lance Rural. O 
martelo foi comandado pelo 
leiloeiro Fábio Crespo.

Pista ágil no Remate Santa Eulália
Expofeira, integrante 
do Trio Campeão de 
2 anos e Reservado 
de Grande Campeão, 
foi arrematado por 
R$ 26 mil pela Libra 
Agropecuária, de Can-
guçu, RS. A fêmea, 
uma filha de Catanduva Nos-
tradamus e de Santa Eulália 
Net Worth, foi comercializada 
por R$ 18 mil para Stéfano 
Marine, de Arroio Grande, RS.

O proprietário da Estância 
Santa Eulália destacou que o re-
mate foi muito ágil com duração 
de apenas três horas. Além disso, 
comemorou o resultado, conside-
rando o momento que vivemos 
de situação extrema em relação 

a saúde, mas que não impediu 
a realização da exposição. 
“Todos os leilões ocorreram 
bem. A Associação Rural 
de Pelotas fez um trabalho 
muito bom transmitindo as 
palestras e julgamentos de 
animais. Quem ficou em casa 
pode acompanhar perfeita-
mente”, disse Joaquim Mello. 
O escritório responsável foi a 
Knorr Leilões.

Outro destaque do pre-
gão ficou para a compra do 
criador José Carlos Martins 
Pedroso, de Planaltina, GO, 
que arrematou 35% das 57 
fêmeas comercializadas no 
remate.

O leilão também contou 
com a oferta de exemplares 
da Cabanha Santa Bárbara, 
de São Jerônimo, RS, e foi 
transmitido pelo Canal Rural 
e Lance Rural. O escritório 
responsável foi a Parceria 
Leilões, com a assistência da 
SAP Assessoria e o martelo 
ficou a cargo do leiloeiro Fá-
bio Crespo.

Realizado em 23 de setem-
bro via Canal Rural e Lance Ru-
ral, o Leilão Espinilho & Soldera 
teve pista limpa e médias de R$ 
13,07 mil para touros Angus 
e de R$ 7,98 mil para fêmeas 
da raça. O destaque do rema-
te organizado pelas cabanhas 
Espinilho, de Cruz Alta, RS, e 
Soldera, de Panambi, RS, foi a 
comercialização do touro Angus 
Soldera 7122 Vistoso por R$ 25 
mil para o criador Fábio Nunes, 
de Fernandópolis, SP.

Adenir Soldera, da Caba-
nha Soldera, avaliou positiva-
mente o leilão. Para o criador, 
especialmente as médias dos 
machos confirmaram a expec-
tativa, em função do bom mo-

Espinilho & Soldera vende 
touro para São Paulo

mento da pecuária. “A saída 
de animais para outros países 
e estados, além do impacto da 
estiagem que vai acarretar a 
redução nos índices de prenhes 
sinalizam que agora é hora de 
investir no rebanho”, observou.

O remate, realizado na mo-
dalidade virtual, comercializou 
ainda exemplares de proprie-
dades convidadas. O pregão foi 
comandado pela Trajano Silva 
Remates, tendo ao martelo o 
leiloeiro Marcelo Silva.
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A comercialização 
de três touros para 
centrais de insemina-
ção foi o ponto alto do 
Leilão Recalada, reali-
zado durante a Expo 
de Pelotas, RS, no dia 
7 de outubro. O pregão 
teve faturamento de R$ 505 mil, 
com a venda de 36 exemplares An-
gus. A média dos touros foi de R$ 
16,6 mil e das fêmeas de R$ 10,3 
mil.

O touro Recalada 163 Duelo Re-
nown TE211 foi o exemplar mais va-
lorizado, arrematado em R$ 44 mil 
pela ABS Pecplan. A Select Sires 
do Brasil arrematou o reprodutor 

E
m uma de suas melho-
res edições dos últimos 
anos, o Leilão Touros da 

Fronteira, realizado dia 16 de 
outubro em Livramento, RS, 
no formato misto (presencial 
e virtual) vendeu todos os 53 
animais levados à pista - 33 
Angus e 20 Brangus). O fatu-
ramento total somou R$ 819,6 
mil. O remate fechou com mé-
dia de R$ 19,8 mil para touros 
Angus PO, R$ 15,1 mil para os 
Angus PC e de R$ 5.450,00 
para as fêmeas Angus PO.

Segundo a criadora Eliza-
beth Torelly, da Estância So-
ciedade, as médias da Angus 
este ano ficaram 30% acima 

O Remate Só Angus, reali-
zado no dia 11 de outubro, em 
Pelotas, RS, teve faturamento 
de R$ 1.316.518,00, com pis-
ta limpa para os 97 exemplares. 
Realizado nas modalidades pre-
sencial e virtual, o pregão inte-
grou a programação da Expo-
feira de Pelotas Digital 2020, 
com transmissão pelo site do 
evento e pelo Lance Rural.

Os 88 touros Angus tive-
ram média de R$ 14.159,00 
e as nove vaquilhonas de R$ 
7.844,00. O exemplar mais va-
lorizado foi o reprodutor Tradi-
ção 2527 do lote 64,  vendido 
por R$ 24 mil pela família Rot-
ta Assis para a Sucessão Sér-
gio Souza Fernandes, de Pedras 
Altas, RS. O proprietário da 

Com compradores do Rio 
Grande do Sul e do Paraná, 
foi realizado no dia 4 de ou-
tubro, o 7° Remate Parceiros 
Angus, obtendo faturamento 
de R$ 508,3 mil. O valor mé-
dio para os touros foi de R$ 
11.489,00 e para as fêmeas 
de R$ 6.131,25.

O exemplar mais valoriza-
do foi o touro tatuagem 158, 
filho de SAV Bismarck e neto 
materno de SAV Net Worth. O 

Boas médias para 
os touros Angus e li-
quidez nas fêmeas foi a 
máxima do Leilão An-
gus & Brangus Virtual, 
realizado pela Cabanha 
Basca, de Uruguaiana, 
RS. O faturamento foi 
de R$ 950,6 mil para 
102 exemplares de dife-
rentes raças, a média dos 
touros Angus pretos de R$ 
11.894,21 e dos Red Angus 
de R$ 11.300,00. As fême-
as pretas fizeram média de 
R$ 5.757,58, com as Red 

Angus PO fixa média
de R$ 19,8 mil

do patamar de 2019. “O mer-
cado está acenando com exce-
lente valorização, um momen-
to puxado pelo preço da carne 
e pela demanda por terneiros”, 
avaliou. Na Brangus as médias 
ficaram em R$ 5 mil para as 
fêmeas e R$ 16,2 mil para os 
machos.

O lote mais valorizado foi 
o touro jovem Angus de tatu-

agem 4437. O reprodutor saiu 
por R$ 50 mil para a o criador 
Dirceu Fiates, do município 
de Colniza, MT. O touro está 
contratado pela Alta Progen. 
A Cantagalo também teve ou-
tro reprodutor destaque com a 
venda do animal de tatuagem 
4413, negociado com vista ao 
mercado de inseminação que 
saiu por R$ 24 mil para a Ge-
nex.

O pregão foi promovido pela 
Cabanha Cantagalo, Estância 
Cerro Chato, Estância Socie-
dade, Estância Serra Angus e 
Brangus, Cabanha Santa Inês e 
da Brangus GR, todas de San-
tana do Livramento, RS.

Foto: Gabriel Olivera

Parceiros Angus comercializa
touros para RS e PR

reprodutor foi arrematado por 
R$ 20,1 mil, pela Aero Agríco-
la Gabrielense, de São Gabriel, 
RS. O remate foi promovido 
pela Fazenda Zambeze, de São 
Sepé, RS, e Agropecuária Tei-
xeira Souto, de Santa Marga-
rida do Sul, RS.

Proprietário da Teixeira 
Souto, Adriano Souto disse 
que os criadores ficaram mui-
to satisfeitos com o resultado 
do leilão e gratos aos clientes 

que acreditaram na genética 
Parceiros Angus. Os escritórios 
responsáveis foram Parceria 
Leilões e Programa Leilões. 
Ao martelo o leiloeiro Fábio 
Crespo.

Cabanha Basca com boas médias

Angus sendo vendidas à mé-
dia de R$ 5,6 mil. O remate 
foi realizado no dia 9 de ou-
tubro, transmitido pelo Canal 
Rural, Lance Rural e Remate 
Web.

A maioria dos 
compradores foram 
do Rio Grande do Sul, 
mas houve vendas até 
para o estado de To-
cantins, TO. A caba-
nha, de Mariana Tel-
lechea, ofertou touros 
de três anos, touros de 

dois anos, novilhas e vacas 
com prenhez confirmada. 
Os escritórios responsáveis 
foram o Parceria Leilões e 
o Programa Leilões, com o 
leiloeiro Fábio Crespo no 
comando do martelo.

A liquidez das fêmeas, que 
está marcando a temporada 
da raça Angus, foi destaque no 
2° Leilão Angus e Brangus da 
Campanha, da Cabanha Sol 
Nascente, realizado na quarta-
feira (7/10), no Parque Ana-
nias Vasconcelos, em Rosário do 
Sul (RS). Com faturamento de 
R$ 282,42 mil em negócios de 
diferentes raças, o leilão fixou 
médias de R$ 9.257,00 para os 
touros Angus, de R$ 4.950,00 
nas fêmeas PO e nas fêmeas AD 
de R$ 4,8 mil. A liquidez nas fê-
meas foi a tônica do pregão. 

A criadora Berenice Menna 
Barreto Cerezer, de Rosário do 

Sol Nascente:
liquidez nas fêmeas

Sul (RS), garantiu seis fême-
as Angus para o seu plantel. O 
exemplar mais valorizado foi 
o touro Sun Sol Nascente 25 
Apollo, de dois anos, Reserva-
do Campeão Terneiro Menor da 
Expo Outono de 2019, em Uru-
guaiana, RS, arrematado por R$ 
11.450,00, pelo criador Edilson 
Fagundes, da Cabanha Imem-
buy, de Santa Maria, RS.

Segundo Fabio Acosta, que 
administra a Cabanha Sol Nas-
cente junto ao irmão César Acos-
ta, o resultado foi satisfatório. O 
remate foi transmitido pelo Lan-
ce Rural e pelo canal do escritó-
rio Veterano Remates.

Remate Só Angus
fatura bem

Cabanha Santa Joana, Ulisses 
Amaral, avaliou positivamente 
o leilão, que alcançou compra-
dores de toda a região Sul do 
Rio Grande do Sul. “O remate 
mostrou a importância do An-
gus na nossa região, com a ven-
da de toda a oferta”, destacou.

A promoção foi das Cabanhas 
Albardão, Santa Joana, Santa 
Amélia e Estância Tradição, to-
das de Santa Vitória do Palmar, 
RS. O escritório responsável foi o 
Casarão Remates.

Recalada vende R$ 505 mil
Recalada 189 Desta-
que Resource 193 por 
R$ 24 mil e a Accele-
rated Genetics garan-
tiu a compra do touro 
Recalada TE32 Vagão 
Renown TE2644 por 
R$ 20 mil.

Duas fêmeas também despon-
taram no leilão. A Fazenda dos 
Cardeais, de Rio Pardo, RS, arre-
matou a fêmea 165 Descoberta 
Renown TEI219 por R$ 18 mil. 
E a Estância Passo Comprido, de 
Santa Vitória do Palmar, RS, com-
prou a fêmea Recalada 117 Can-
tilena Stronghold TE238 também 
por R$ 18 mil.

Fotos: Divulgação/Angus
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O Leilão Parceria Genéti-
ca Angus e Brangus, promovi-
do pela La Coxilha Angus, de 
Cacequi, RS, e Sossego Angus 
e Brangus, de Sant’Ana do Li-
vramento, RS, fez pista limpa 
e faturou R$ 1.183.600,00 
no dia 15 de outubro. Foram 
comercializados 47 touros e 
129 fêmeas Angus e de outras 
raças. As médias foram de R$ 
13 mil para os touros Angus e 
de R$ 7,6 mil para as fêmeas. 
O exemplar Angus que obteve o 
maior valor foi o touro Sossego 
TE 66R, filho de South Dakota 
na doadora Cambá-Pytá 986. 

Com negociação 
de 100% da oferta, a 
12ª edição do Remate 
Genética da Campa-
nha garantiu média de 
R$ 22.259,00 para os 
27 touros da raça An-
gus. Realizado dia 19 
de outubro na Farm 
Show, em Dom Pedrito, 
RS, o leilão faturou R$ 
1.072.000,00 com a 
venda de 58 exemplares 
de diferentes genéticas. O valor 
é 45% superior ao do pregão de 
2019. Os animais em pista eram 
da Fazenda da Barragem e da 
Cabanha Don Angélico, ambas 

C
om pista limpa e comercia-
lização de 227 exemplares 
de diferentes genéticas, o 

Remate Tellechea e Associados 
alcançou faturamento de R$ 
2.338.240,00. Realizado no dia 
11 de outubro, o leilão garantiu 
média de R$ 11.275,00 para os 
touros Angus e de R$ 4.393,85 
para as fêmeas da raça. O pre-
gão foi promovido por Cabanha 
Tellechea, Brangus Juquiry, BT 
Junco e Brangus Brasil, todas de 
Uruguaiana, RS.

O preço top da raça Angus foi 
atingido pelo touro Insight 3188, 

Tellechea e Associados
com pista limpa

arrematado 
pelo criador 
Rogério Sou-
za da Silva, 
de Camaquã, 
RS, por R$ 
22,4 mil. Se-
gundo o pro-
prietário da 
Cabanha Tel-
lechea, Sér-
gio Tellechea, 
o remate foi 
um sucesso. Compradores do Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, 
São Paulo, Mato Grosso do Sul e 

Sergipe garantiram exemplares 
de qualidade genética nas com-
pras.

Foto: Felipe Wincler/Angus

Genética da Campanha com alta média

de Dom Pedrito, e foram arre-
matados por criadores do Rio 
Grande do Sul.

O preço top da raça Angus foi 
atingido pelo touro H248 Red 

Angus de dois anos. O 
reprodutor foi arrema-
tado por R$ 30.000,00 
pelo criador Augusto 
Carlos Baier, de Hulha 
Negra, RS. “Ficamos 
muito satisfeitos com 
a valorização do nosso 
trabalho”, disse Fer-
nando Cardoso, sócio 
proprietário da Fazen-
da da Barragem. O re-
mate foi realizado de 

forma presencial e com trans-
missão pelo Lance Rural, teve 
Eduardo Knorr no martelo e foi 
conduzido pela empresa Madala 
Negócios Rurais.

Foto: Fernando Cardoso/Angus

Parceria Genética Cresce
Foto: Gabriel Olivera/Angus

Foi arrematado pela 
criadora Berenice 
Mena Barreto, de Ro-
sário do Sul, RS, por 
R$ 22 mil.

“Nosso remate 
vem tendo um cresci-
mento consistente de-
vido à qualidade dos 
exemplares Angus e 
à grande procura pela 
raça”, disse o criador 
Luiz Pedro Escosteguy, titular 
da Estância Sossego. O leilão 
foi realizado na Associação Ru-
ral de Sant’Ana do Livramento 
e teve transmissão pela TV El 

Campo, com compradores do 
Rio Grande do Sul, Paraná e 
Goiás. Os escritórios responsá-
veis foram Knorr Leilões e Tel-
lechea & Bastos Leilões.

O Remate Evolução Angus, re-
alizado no dia 10 de outubro em 
Bagé, RS, teve pista limpa com a 
venda de 38 exemplares das raças 
Angus e Ultrablack, faturando R$ 
456.342,00. Os 35 touros Angus 
fizeram média de R$ 11.886,00 
e de R$ 13.440,00 para os três 
touros Ultrablack.

O destaque Angus foi o touro 
Ouro Preto 236 Ten Speed, vendi-
do por R$ 20,8 mil para o cria-
dor Pedro Mário Zanetti Júnior, 
de Arroio Grande, RS. Já o touro 
Ultrablack Ouro Preto 17 foi ar-

Realizado dia 25 de outubro 
de forma presencial na Expofei-
ra de Santa Vitória do Palmar, 
RS, com transmissão pela TV El 
Campo, o Remate Reserva An-
gus teve como destaque a venda 
por R$ 40 mil do oitavo melhor 
Touro Jovem superior para aca-
salamento do Promebo da raça 
Angus, o reprodutor Passo Com-
prido 303, da Estância Passo 
Comprido, de Santa Vitória do 
Palmar. Foi arrematado pela 
Zebu Fértil, de Campo Gran-
de, MS. Também com oferta da 
Estância Três Marias, de Santa 
Vitória do Palmar, o pregão teve 
faturamento de R$ 650.400,00, 
com pista limpa e venda de 25 
touros e 50 ventres Angus.

Santa Vitória do Palmar 
(RS) mostrou toda a força de 
seus criatórios de Angus no 

O Remate Só Angus Mer-
gulhão, realizado dia 23 de ou-
tubro com oferta das cabanhas 
Albardão, Santa Amélia, Santa 
Joana e Estância Tradição, to-
das de Santa Vitória do Palmar, 
teve faturamento de R$ 691 mil 
por 40 touros e 10 vaquilhonas.

Com transmissão da TV El 
Campo e pista limpa, a média 
dos machos fechou em R$ 15,85 
mil e das fêmeas CA e AD em R$ 
5,7 mil. O lote mais valorizado 
foi o touro Tradição 2518, da 
Estância da Tradição, arremata-
do por Ramiro Silveira, da Fa-
zenda Rincão Querência, de Ar-
roio Grande, RS, por R$ 24 mil.

No Reserva Angus,
mais de R$ 650 mil

Com incremento em 53% 
no valor médio dos reproduto-
res comercializados em 2019, 
o leilão garantiu média de R$ 
17.478,00 para touros, de R$ 
6.900,00 para vacas com cria e 
de R$ 4.600,00 para vaquilho-
nas. Participaram compradores 
da Zona Sul e Campanha do Rio 
Grande do Sul. Atuou a leiloeira 
Rédea Rural.

Foto: Gabriel Olivera/Divulgação

Só Angus Mergulhão
com pista limpa

Segundo Rogério Assis, da 
Estância Tradição, o importante 
num leilão não é o valor que os 
reprodutores atingem, mas o fato 
de consolidar a pista limpa, o que 
confirma a liquidez.  “Não me 
preocupo com o preço dos touros 
e sim em um preço justo para o 
criador e para o comprador”. O 
maior comprador do remate foi a 
Estância Maria Antônia, de San-
ta Vitória do Palmar, RS.

Evolução Angus destacou 
Ultrablack

rematado por R$ 16, 32 mil por 
Cesário Faria, de Candiota, RS.

Foram ofertados exemplares 
das cabanhas Lagoa Preta, de 
Dom Pedrito, Sinuelo, de Aceguá, 
Ouro Preto, de Pedras Altas e 
Formosa, de Bagé/Aceguá, todas 
do RS.
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Considerado o segundo me-
lhor Touro Jovem do Promebo 
geração 2018, o reprodutor Quirí 
A232P teve cota de 50% comer-
cializada por R$ 70 mil, sendo 
o destaque do leilão da Agrope-
cuária Quirí, realizado dia 22 de 
outubro no Farm Show de Dom 
Pedrito, RS. O exemplar foi arre-
matado pelo criador Fábio Ruivo, 
da Cabanha Recalada, de Capão 
do Leão, RS. Ruivo observou que 
o touro deve desempenhar um 
papel importante em seu reba-
nho, com um potencial incrível 
para comercialização de sêmen 
no Brasil. “Vimos nesse touro 
uma oportunidade ímpar de in-
vestimento”, sintetizou. 

O leilão da Cabanha da 
Barragem, de Quaraí, RS, re-
alizado no formato virtual no 
dia 26 de outubro, fechou com 
pista limpa e faturamento de 
R$ 473,6 mil, com a comer-
cialização de 31 reproduto-
res, sendo 14 Angus, e de 29 
fêmeas da raça, além de 10 
equinos.

O touros Angus cravaram 
média de R$ 11.040,00 e as 
vacas se venderam à média de 
R$ 5 mil. “O valor faturado 
foi, aproximadamente, R$ 150 
mil a mais do que no ano pas-
sado”, calculou o proprietário 
da cabanha, selecionador Ri-
cardo Macedo Gregory.

Nos destaques de pista, o 
touro de tatuagem 942, um 
filho de SAV Resource, re-
produtor que fez história na 
raça Angus, alcançou o preço 
top do pregão junto do exem-

R e a -
lizado no 
dia 23 de 
o u t u b r o , 
d u r a n t e 
o Farm 
Show de 
Dom Pe-
drito, RS, o leilão da Cabanha 
Santa Thereza fixou médias de 
R$ 11 mil para os touros Ul-
trablack, que foram o destaque 
do evento, e de R$ 10,5 mil 
para os reprodutores Angus.

Destaque para o touro 
Ultrablack de tatuagem 20, 
considerado o melhor touro 
da raça avaliado pelo Pro-
mebo no Sumário de Touros 
2020, arrematado por R$ 14 
mil pelo criador Pedro Afonso 
Salles, de Bagé, RS, e contra-
tado pela central de insemi-
nação AG Brasil (Accelerated 
Genetics).

O remate contou com 
transmissão pelo Lance Rural, 
e garantiu ainda a venda do 
touro Utrablack de tatuagem 

Quirí valoriza touro Angus em R$ 140 mil

O remate realizado de forma 
presencial com transmissão pelo 
Lance Rural, atingiu faturamen-
to de R$ 918 mil com a venda 
de 45 animais, sendo 43 Angus 
e dois Ultrablack. A média dos 
39 machos Angus PC foi de R$ 
19.128,21 e dos três PO de R$ 
25 mil. Os reprodutores Ultra-
black alcançaram média de R$ 

13,5 mil. “Considero excelente 
a média geral do leilão de R$ 
20,4 mil. Praticamente todos os 
touros vendidos tiveram valores 
próximos, em função de suas ca-
racterísticas individuais. Porém, 
como os animais eram muito uni-
formes, não houve uma variabili-
dade de preço muito alta”, desta-
cou Vivian Pötter, que comanda a 
propriedade do pai, o pecuarista 
Leonildo Anor Pötter, ao lado da 
família. 

Cerca de 60% dos comprado-
res foram de Dom Pedrito, além de 
lances de pecuaristas de Pelotas, 
Rio Grande, Lavras do Sul, Itaqui, 
no RS, e de Lages, SC, entre outros 
municípios gaúchos.

Barragem registra
bom crescimento

plar de tatuagem 913, ambos 
arrematados por R$ 15 mil. 
O de tatuagem 942 foi ven-
dido para Manoel Oyhenard, 
de Uruguaiana, RS, e o outro 
pela criadora Roberta Bran-
dolt, de Quaraí. “As DEPs 
desses animais fizeram com 
que eles tivessem essa valori-
zação”, indicou Gregory.

A Leiloeira responsável 
pelo remate foi a Coxilha Re-
mates e o martelo ficou sob o 
comando do proprietário do 
escritório, Henrique Lame-
go, com assessoria de Arthur 
Freitas. O pregão foi transmi-
tido pelo Lance Rural.

Ultrablack é destaque
no leilão Santa Thereza

8 para o 
pecuaris-
ta Ange-
lo Bastos 
Tellechea, 
da Ca-
b a n h a 
Umbu, de 

Uruguaiana, RS, por R$ 11 
mil. De acordo com o pro-
prietário da Santa Thereza, 
José Roberto Pires Weber, a 
valorização da raça em pista 
é reflexo dos excelentes resul-
tados das avaliações genéticas 
dos animais. “Além disso, o 
Ultrablack tem despertado o 
interesse dos criadores por ser 
uma novidade no país”, disse.

O preço top da Angus foi 
atingido pelo touro de tatu-
agem 331. O exemplar Red 
Angus PO foi comercializado 
por R$ 12 mil para João Car-
los Ferreira, de São Jerônimo, 
RS. O pregão teve comprado-
res de Dom Pedrito, Jaguarão, 
Bagé, São Jerônimo entre ou-
tros municípios gaúchos. 

VPJ faz leilão fantástico 
e crava novo recorde

Foto: Adriana Moura/VPJ

P
reços de sonho para qual-
quer criador de Angus. Isso 
foi o que se viu no 23º Lei-

lão VPJ Genética, realizado em 
31 de outubro, em Jaguariúna, 
SP. No apagar das luzes do circui-
to de leilões desta Primavera, um 
novo, surpreendente e fantástico 
recorde para a raça Angus: o tou-
ro VPJ Higher Proactive IA001 
foi arrematado por R$ 734,4 mil. 
De linhagem com seleção focada 
em marmoreio, o reprodutor irá 
para o Grupo Golin e já tem 100 
mil doses de sêmen contratadas 
pela Select Sires. E este preço top 
veio numa sequência de recordes, 
uma vez que, minutos antes, o re-
produtor VPJ Koobe Consensus 
1060 teve cota de 50% arrema-
tada por R$ 360 mil.

Até então, o maior valor já 
pago por um animal Angus no 
Brasil era de R$ 240 mil por cota 
de 50%, marca atingida por dois 
criatórios paulistas. A Cabanha 
São Marco, de Itapeva, SP, ne-
gociou 50% da vaca Cayenne 
TESM024 Wide de São Mar-
co por R$ 240 mil em junho de 
2019. Mesmo valor de venda de 
metade do touro FSL Fenômeno, 
negociado ainda em 2013 pela 
FSL Angus Itu, de Itu, SP.

Com comercializações de des-
taque nacional na raça Angus, re-
corde de preço em cota de touro 
Brangus e liquidez nas vendas de 
Quarto de Milha, o evento da VPJ 
movimentou um total de R$ 6 mi-
lhões.

“Isso mostra que estamos no 
caminho certo e que quem investe 
em genética tem retorno garan-
tido”, constatou o presidente da 
Associação Brasileira de Angus, 
Nivaldo Dzyekanski, que anun-
ciou oficialmente o novo recorde 
da raça ao lado do selecionador 
Valdomiro Poliselli Jr, o VPJ, no 
recinto Red Eventos. “Missão 
cumprida. Foi um leilão coroado 
de êxito, com recordes no Angus 
e Brangus, com fêmeas muito 
valorizadas”, avaliou o criador 
e empresário Valdomiro Poliselli 
Junior, presidente do Grupo VPJ. 

Cifras surpreendentes
Pelas negociações dos bovinos 

das raças Angus, Brangus, Red 
Brahman e Ultrablack, a Pro-
grama Leilões apurou a receita 
de R$ 4.034.840,00, com média 
geral de R$ 50.752,70. O fatura-
mento das Aspirações (5) ficou 
em R$ 77.000,00, com média 
de R$ 15,400,00; R$ 93.600,00 
pelas fêmeas doadoras (média de 
R$ 187.200,00). Já pelas vendas 
dos animais Quarto de Milha, fo-
ram apurados R$ 1.920.800,00, 
apresentando a média de R$ 
73.869,23.

O pregão registrou média de 
R$ 20.730,00 para os 12 ma-
chos Angus e de R$ 38.138,46 
para as 13 fêmeas da raça. Entre 
os sete touros Angus de central 
negociados, a média foi de R$ 
193.581,82.  Na raça Ultrablack, 
destaque para o lote VPJ Ultra-

black Whirt FIV006, touro arre-
matado por José André Arruda 
Lima por R$ 39,6 mil. Fêmeas 
Ultrtablack se venderam à média 
de R$ 17.1 mil. Já o Brangus, agi-
tando o começo da noite, marcou 
o leilão com a maior valorização 
da raça nos últimos anos, com a 
venda de 50% do touro de central 
VPJ Arow Final Cut FIV 520, ar-
rematado por R$ 144.000,00, 
pelo investidor Dionísio Baroni 
Junior.

O presidente da Angus ressal-
tou o expressivo crescimento dos 
touros nacionais, que segundo ele 
vêm ganhando espaço na venda de 
sêmen e presença nas centrais de 
inseminação. “O mercado precisa 
de animais melhoradores para 
uso de sêmen e em monta natu-
ral. Esse leilão é a prova de que 
o touro Angus adaptado aos sis-
temas de produção nacional tem 
um mercado fantástico”, frisou 
Dzyekanski. O evento teve trans-
missão Terraviva e MF Leilões e 
foi conduzido pelas leiloeiras Pro-
grama e WV Leilões.
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E
m meio a um ano complicado, onde a 
pandemia da Covid literalmente mu-
dou a vida, mas no campo é vida que 

segue e nos leilões virtuais a raça Angus 
decolou de vez, a terceira edição da Jorna-
da Angus, mesmo no formato virtual, surge 
para agregar informação e abrir as mentes, 
jogando luzes em novos caminhos para a 
produção pecuária.

Promovido pela Associação Brasileira 
de Angus nos dias 24, 25 e 26 de novem-
bro em plataforma própria e transmissão 
via Youtube do Canal Rural e app do Lance 
Rural, esse importante fórum de discussões 
técnicas traz a participação de renomados 
pesquisadores em suas áreas de atuação, 
este ano com o destaque da palestra de um 
americano. “Já tivemos argentinos e uru-
guaios também”, lembra o gerente de Fo-
mento da Angus, Mateus Pivato.

Segundo ele, este ano a ideia é levantar 
informações e debates sobre melhoramento 
genético, mercado da carne, comercializa-
ção, cruzamento industrial. “Esse evento 
sempre gera boas diretrizes, bons caminhos. 
Esperamos grande participação de técni-
cos e criadores ligados à Angus, apesar do 

Jornada Angus desvenda horizontes
evento em função da pandemia ser 100% 
virtual. Teremos lançamentos bastante im-
portantes além da premiação do Mérito 
Genético (prêmio Luiz Alberto Fries)”, an-
tecipa o técnico.

Segundo a gerente nacional do Progra-
ma Carne Angus Certificada, Ana Doralina 
Menezes, o evento deste ano traz conteúdos 
de grande relevância para pecuária, e que 
se complementam. O encontro abre com te-
mas como a genômica, Promebo, melhora-
mento genético, fala ainda sobre produção 
de carne de qualidade e cruzamento indus-
trial.

Já no painel Qualidade de Carne, com-
plementando tudo isso, buscamos dos pales-
trantes respostas a questões como “o que 
podemos esperar do mercado de carne bovi-
na para 2021” ainda mais depois de um ano 
como foi o de 2020. "Quais as perspectivas 
para o produtor de carne de alta qualidade?" 
E vamos abordar também “Quem é esse  
consumidor de carne de qualidade, o que ele 
busca, o que valoriza e a nova experiência 
em carnes na era digital, e como será na era 
pós-pandemia, e quem é esse consumidor do 
futuro?”, sintetiza Ana Doralina. 

Data: 24/11
19h - 19h10 - Abertura e boas vindas
Nivaldo Dzyekanski - Presidente Associação 
Brasileira Angus
Márcio Sudati Rodrigues - Vice-Presidente 
Técnico Associação Brasileira Angus

Painel Genômica
19h10min às 19h30min
Palestrante: Stephen Miller  - Director, Genetic 
Research of Angus Genetics Inc (AGI)

19h30min - 19h50min
Palestrante:  Fernando Flores Cardoso - 
Pesquisador da Embrapa Pecuária Sul - Chefe 
Adjunto de Pesquisa

19h50min - 20h10min - Debates - Stephen 
Miller - Fernando Flores Cardoso

Painel Qualidade de Carne
Data: 25/11
19h – 19h10min - Saudações Iniciais
19h10min às 19h30min - O horizonte futuro da 
Pecuária Premium
Palestrante:  Andrea Verissimo - CEO da Avelã 
Public Affairs  
  
19h30min – 19h50min- A nova experiência em 
carnes na era digital e o consumidor do futuro
Palestrante: Juliana Chini - CMO/Sócia do 
içougue e Fundadora do Blog da Carne

19h50min – 20h10 – Debates – Andrea 
Veríssimo e Juliana Chini

20h10min – 20h30min - Lançamento do Selo 
Seleção Qualidade de Carne
Apresentação: Ana Doralina Menezes e Mateus 
Pivato

Painel Mérito Genético
Data: 26/11
19h10min às 19h30min
Palestrante: Márcio Nery - Presidente ASBIA 
(Associação Brasileira de Inseminação 
Artificial)

19h30min - 19h50min - Novos projetos IATF
Palestrante: Pietro Baruselli - Prof. Titular da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
(FMVZ) - Departamento de Reprodução Animal 
(VRA)

19h50min - 20h10min - Debates: Márcio Nery - 
Pietro Baruselli

20h10min - 20h30min - Entrega de Troféu 
Mérito Genético
Coordenador: Mateus Pivato – Gerente de 
Fomento da Angus
Representantes das empresas:
PROGEN: Fábio Barreto
PROMEBO: Silvia Freitas
ANGUS: Mateus Pivato

Programação
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A 
campanha “carne macia, 
suculenta e saborosa, e que 
se corta com a colher, é 

carne Angus. E só é carne Angus 
se na embalagem tiver o Selo de 
Certificação do Programa Car-
ne Angus”. Essa campanha está 
nas redes sociais e nos canais de 
mídia eletrônica nacionais desde 
o mês de agosto deste ano para 
chamar a atenção das pessoas 
sobre a autenticidade da carne 
Angus certificada. A nova cam-
panha da Associação Brasileira 
de Angus traz o slogan “sabo-
rosamente macia? Só se tiver 
o selo da carne Angus certifica-
da”, com o objetivo de destacar 
os atributos da carne Angus, e 
também a importância de bus-
car o selo de certificação nas 
embalagens dos produtos que 
vinculam a raça Angus, inibindo 
assim a pirataria. 

O presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, faz um apelo a to-
dos os criadores de Angus e aos 
apreciadores da carne Angus, que 
denunciem à Associação quando 
alguém estiver vendendo carne 
como carne Angus, sem o selo 
de certificação. “Os espertinhos 
estão aí mesmo para enganar as 
pessoas e todos precisamos de-
fender a carne Angus certificada. 

Saborosamente macia?
Só com o selo da carne Angus certificada

A carne onde na embalagem está 
o selo de certificação Angus”, 
alerta o dirigente.

Recentemente, segundo 
Dzyekanski, a Angus criou um 
canal de denúncia que está à 
disposição de todos. “E estamos 
em contato num trabalho con-
junto com os Procons estaduais, 
porque não podemos permitir 
que o consumidor seja engana-
do”, afirma. Para o presidente 
da Angus, nesse período de pan-
demia é essencial que a famílias 
tenham ainda mais atenção na 
hora de selecionar os produtos 
que irão para a mesa. “O selo 
de certificação da Angus atesta 
a origem do produto e assegura 
que ele atenda ao rigor de qua-
lidade e procedência da carne 
Angus”, alerta.

Colher no lugar de faca
Na campanha, as colheres 

ganharam a timeline dos segui-
dores e amantes da Carne Angus. 
Com a proposta de “acabar com 
a vida dura das facas”, as peças 
destacam os atributos da Carne 
Angus Certificada: suculência, 
sabor e muita maciez. A ação 
ainda reforça a importância de 
o consumidor estar atento à pre-
sença do selo verde-amarelo que 
atesta o controle do Programa 

Carne Angus Certificada nos ró-
tulos da carne. Assinada com o 
slogan “Saborosamente macia? 
Só se tiver o selo da Carne Angus 
Certificada”, a campanha busca 
informar o consumidor sobre os 
rigorosos critérios de qualidade 
que vêm com a chancela da An-
gus.

Consumidor como aliado
“A ideia é que o consumidor 

atue como agente principal no 
processo de vigilância, verifican-
do a autenticidade da carne An-
gus disponível no mercado”, diz 
a gerente nacional do Programa 
Carne Angus Certificada, Ana 
Doralina Menezes. Segundo ela, 
a garantia que o consumidor tem 
ao optar por um produto que es-
tampa o Selo Angus é a qualida-
de com relação a características 
como maciez, suculência e sabor, 

além da origem e da segurança 
alimentar. O selo é a imagem que 
atesta que o produto foi avaliado 
e aprovado dentro dos parâme-
tros do Programa, acrescenta a 
dirigente. Para facilitar essa co-
municação com esses consumi-
dores, a Angus lançou, recente-
mente, um canal de denúncia por 
meio de seu website (angus.org.
br/denuncie).

A campanha está prevista para 
quatro meses, tendo começado 
na segunda quinzena de agosto e 
seguindo até o final de dezembro 
(contando com impulsionamento 
nas redes sociais) em mídias na-
cionais tradicionais e on-line. No 
primeiro momento, além da vei-
culação massiva de rádio, o plano 
teve mídia TV, tanto fechada quan-
do aberta, mais intensa. Como par-
te da estratégia de abrangência e 
alcance de nichos mais específicos 
de público, nesta segunda metade 
do período de campanha, os flights 
estão mais concentrados em mídia 
digital, incluindo trabalho com in-
fluenciadores.

Pelo quarto ano consecutivo 
a Cabanha Soldera, de Panam-
bi, RS, é a campeã do Ranking 
Nacional de Expositores Angus 
entre os exemplares rústicos. A 
propriedade de Irmãos Soldera 
Agropecuária conquistou o pri-
meiro título em 2017 e desde 
então mantém a liderança, co-
lecionando uma série de vitó-
rias nas pistas de exposições 
ranqueadas. Em segundo lugar, 
ficou a Fazenda Ouro Preto, de 
Zélio Teixeira Dias, de Pedras 
Altas, RS, seguida da Agrope-
cuária Progresso do Tarumã, 
do pecuarista Marcio Sudati 
Rodrigues, de São Francisco de 
Assis, RS.

Segundo o presidente da An-
gus, Nivaldo Dzyekanski, a dis-
puta fomenta a participação de 

Rankings nacional e regionais 2020
criadores em exposições, além 
de reconhecer o trabalho rea-
lizado pelas propriedades. “Os 
eventos são uma vitrine para os 
animais da raça. Ano após ano, 
vemos a qualidade dos exempla-
res expostos aumentar e isso é 
reflexo de um trabalho de sele-
ção e manejo feito dentro das 
cabanhas e que é incentivado 
pela Angus”, ressalta.

O Ranking 2020 foi definido 
pelas exposições realizadas no 
segundo semestre de 2019, em 
função da pandemia. Conforme 
o regulamento, seriam consi-
deradas as exposições ocorri-
das até a Expointer, porém, os 
eventos do primeiro semestre 
deste ano foram cancelados, 
não podendo fazer parte da 
pontuação. “Nossa expectativa 

é que, em 2021, as exposições 
possam ser retomadas com for-
ça e, é claro, com segurança e 
saúde, para que os criadores e 
expositores possam evidenciar 
a genética Angus nas pistas”, 
espera Dzyekanski. Em razão 
da pandemia e do ano atípico, 
não ocorrerá a tradicional fes-
ta da Angus, momento onde os 
premiados seriam homenagea-
dos. Por isso, conforme decisão 
da maioria dos vencedores, os 
troféus serão entregues na pri-
meira oportunidade de confra-
ternização presencial realizada 
pela Angus em 2021.

Rankings Estaduais
No ranking estadual de cria-

dores e expositores de argola 
e rústicos, em Santa Catarina 

a criadora Stephany Martins 
Melo dos Santos, da Cabanha 
Floripana, de Urupema, SC, foi 
a campeã do ranking estadual 
de expositores e criadores de ar-
gola. Em segundo lugar aparece 
o criador Nivaldo Dzyekanski, 
da Fazenda Brasil Florestal, de 
Itaiópolis, SC, seguido de Nelson 
Antônio Serpa, da Fazenda Água 
Boa, de Campos Novos, SC.

A Fazenda São Marco, de 
Itapeva, SP, levou o título entre 
os expositores de argola de São 
Paulo. Em segundo lugar ficou 
o criador Paulo de Castro Mar-
ques, da Casa Branca Agropas-
toril, de Silvianópolis, MG. E a 
terceira colocação foi ocupada 
pela Fazenda Fumaça, da Agro-
pecuária Fumaça Ltda, de Para-
napanema, SP.

O primeiro lugar do ranking 
de criadores de argola de São 
Paulo ficou empatado entre a 
Fazenda São Marco e a Agro-
pecuária Fumaça. O segundo 
lugar ficou com o criador Pau-
lo de Castro Marques, da Casa 
Branca Agropastoril, seguido de 
Paulo Sérgio Correa Vianna, do 
Sítio Terras de São José, de Po-
tirendaba, SP.

No Rio Grande do Sul, entre 
os expositores de rústicos, a vi-
tória foi dos Irmãos Soldera, da 
Cabanha Soldera, de Panambi, 
RS. A vice-campeã foi a Par-
ceria Rotta Assis, da Estância 
Tradição, de Santa Vitória do 
Palmar, RS. E em terceiro lu-
gar, consagrou-se Zélio Teixeira 
Dias, da Fazenda Ouro Preto, de 
Pedras Altas, RS.
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A parceria lançada em ou-
tubro do Grupo ARG, de Minas 
Gerais, com os supermercados 
Festval, rede de renome em 
Curitiba, PR, dá o start à nova 
marca Festval Angus Carapreta, 
carne premium que está agora 
disponível nas gôndolas deste 
importante varejo de Curitiba 
com produtos que estampam a 
chancela de qualidade da Asso-
ciação Brasileira de Angus. A 
estratégia integra a expansão do 
Grupo ARG, parceiro do Progra-
ma Carne Angus Certificada.

A iniciativa junto à rede de 
supermercados Festval prevê o 
abastecimento de 13 lojas da 
capital paranaense com 18 cor-
tes Angus in natura, sendo sete 
da nova linha de porcionados 
em embalagem skin pack, além 
dos tradicionais hambúrgueres 
e linguiça de costela Angus Ca-
rapreta. A nova marca e a par-
ceria foi oficialmente lançada 
na inauguração da loja Super 
Festval República Argentina, 
com a presença do chef Carlos 

Rede Festval agora tem carne Carapreta
Bertolazzi.

“A rede já possuía um por-
tfólio de padrão elevado, a exem-
plo da conceituada adega, e que-
ria levar esse nível de qualidade 
e diferenciação também para o 
açougue, o que foi possível com 
a parceria com a Carapreta, que 
já se destaca pelo seu produto 
de alta qualidade e principal-
mente sustentabilidade”, desta-
ca Vitoriano Dornas Neto, dire-
tor de Agronegócios do Grupo 
ARG. Em breve, a Carne Angus 
chegará também a cinco super-
mercados de Cascavel, PR.

Os cortes são provenientes 
de animais da Fazenda Santa 
Mônica, no município de São 
João da Ponte, no interior de 
Minas Gerais. A propriedade é a 
primeira do país a adotar o Selo 
Angus Sustentabilidade, que 
atesta cortes produzidos dentro 
de rígidas normas baseadas em 
pilares como, sustentabilidade, 
responsabilidade social, rastre-
abilidade, sanidade, bem-estar 
animal e biossegurança.

Cliente feliz
O presidente da Associação 

Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, é cliente do Fes-
tval e está feliz com a novida-
de. Ele assegura que os consu-
midores da rede irão aplaudir 
a iniciativa e a excelência da 
Carne Angus. “O Festval é 
um mercado reconhecido por 
vender produtos de qualidade. 
Então, nada mais justo do que 
se ter Carne Angus Certifica-
da pela Associação na gôndo-

la das lojas”, diz o dirigente. 
Para a gerente nacional do 
Programa Carne Angus Certi-
ficada, Ana Doralina Menezes, 
a parceira ressalta a impor-
tância do varejo no mercado 
de carne. “Os frigoríficos são 
os responsáveis por manter a 
qualidade que vem do campo e 
fazer o processo de industriali-
zação e padronização, mas os 
supermercados fazem a ponte 
com o consumidor, trazendo a 
demanda por produtos de alta 

qualidade”, detalha.
Qualidade e segurança em co-

mercializar produtos com chan-
cela Angus são, de acordo com 
Ademilson Rodrigues, gerente co-
mercial perecíveis do Festval, as 
principais vantagens da parceria. 
“Tivemos o prazer de conhecer a 
Fazenda com todos os processos 
que asseguram a padronização 
da qualidade da carne. O marmo-
reio desses produtos é algo que 
se destaca das demais marcas”, 
assegura ele.

Angus Gold agora no Sul
Foto: Paulo Dinor Peres/Divulgação

Selo Angus Gold 
do Frigorífico 
Coqueiro, de São 
Lourenço do Sul

Foto: Marcelo Hecke/Divulgação

Presidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, apresenta os 
produtos Carapreta nas 
gôndolas do Festval

Foto: Victor Schwaner

O 
Selo Angus Gold, que indica 
que a carne Angus certifi-
cada pelo Programa Carne 

Angus cumpre com os requisi-
tos de qualidade superior, agora 
também está no Sul do Brasil. 
Em setembro, o Frigorífico Co-
queiro, de São Lourenço do Sul, 
no Rio Grande do Sul, passou a 
estampar o selo em suas peças 
de carne, que foi concedido pela 
Associação Brasileira de Angus 
nas linhas entregues ao Mer-
cado Ferrari e ao restaurante 
Baro Experiência Gastronômi-
ca, ambos de Porto Alegre, RS. 
A marca atesta, além do padrão 
de carcaça já preconizado pelo 
protocolo base da raça, também 
as avaliações de pH, coloração e 
marmoreio.

Agora, o frigorífico gaúcho, 
que é credenciado ao Programa 
Carne Angus Certificada há sete 
meses, passa a integrar o seleto 
grupo de empresas com certifi-
cação Angus Gold, juntamente 
com a VPJ Pecuária, de Moco-
ca, SP e o Grupo ARG, de Belo 
Horizonte, MG. Junto com o Co-
queiro, são as únicas indústrias 

com esse padrão de excelência 
no Brasil.

Exigências extras
Além de cumprir com no mí-

nimo de 50% de genética Angus, 
a carne que recebe o selo Gold 
deve ser, obrigatoriamente pro-
veniente de machos castrados ou 
fêmeas com no máximo quatro  
dentes (RS) e dois dentes (de-
mais regiões), e acabamento de 
carcaça mínimo uniforme ou ex-
cessivo.

Para receber o Selo Gold, 
além das exigências já feitas 
pelo Carne Angus, cada carcaça 

passa por avaliações de pH (má-
ximo de 5,79) e grau de marmo-
reio. Para medição da gordura 
entremeada, os técnicos utili-
zam a mesma régua de padrões 
adotada pelo Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA). Além de mínimo de 
50% de genética Angus, a car-
ne que recebe o selo Gold deve 
ter, obrigatoriamente, origem 
em animais dente de leite com 
no máximo quatro dentes, sendo 
machos castrados ou fêmeas.

Para o sócio-proprietário do 
Frigorífico Coqueiro, Luiz Ro-
berto Saalfeld, ao ser a primeira 

empresa no Sul do país a alcan-
çar o Selo Gold, o Coqueiro tem 
o bônus de disponibilizar aos 
seus consumidores um produto 
Angus diferenciado. As carnes 
que estampam a nova certifica-
ção são de animais Angus defi-
nidos e vêm da Fazenda Pulqué-
ria, de São Sepé, RS. Saalfeld 
afirma que os bovinos que darão 
origem aos cortes Gold do Co-
queiro de 2021 já estão sendo 
preparados pela família Costa-
beber, da Pulquéria, garantindo 
excelência e sabor inusitados.

“Tivemos que fazer alguns 
ajustes para atender aos padrões 
exigidos pela Associação Brasi-
leira de Angus para chegar ao 
nível do Gold”, observa o empre-
sário, reconhecido no Rio Gran-
de do Sul pela alta exigência na 
compra de gado para abate em 
sua linha de produção.

Selo Gold no berço 
do Carne Angus
A gerente nacional do Pro-

grama Carne Angus, Ana Do-
ralina Menezes, comemora a 
chegada do Selo Gold ao Rio 

Grande do Sul, berço do Pro-
grama. “O Coqueiro já tinha um 
histórico de qualidade. O que a 
Angus fez nesses últimos me-
ses foi atuar na avaliação das 
carcaças, medindo marmoreio 
e pH, o que agora será atesta-
do ao consumidor por meio do 
nosso selo”, ressalta. Atual-
mente o Coqueiro vem produ-
zindo 350 toneladas de carne 
Angus por mês, sendo 10% de 
Angus Gold.

Já para o diretor do Progra-
ma Carne Angus, Milton Mora-
es Filho, o Selo Gold é um dife-
rencial que irá contribuir ainda 
mais para a excelência dos pro-
dutos do frigorífico. “O Coquei-
ro visa qualidade na compra de 
seus animais e na venda da car-
ne. E ter o selo Angus Gold vem 
abrilhantar ainda mais a quali-
dade dos cortes desse frigorífi-
co e dos seus exemplares Angus 
certificados”.

Atualmente o Programa Car-
ne Angus Certificada conta com 
a parceria de 18 frigoríficos em 
operação nas principais bases de 
produção pecuária no Brasil.
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C
om base na lei do melho-
ramento genético de que 
“os filhos são melhores 

que os pais”, os programas de 
melhoramento, anualmente, 
identificam os melhores touros 
jovens da safra e procuram tes-
tar esses animais em rebanhos 
colaboradores. Na estatística 
do melhoramento, quanto me-
nor for a idade média dos pais 
de cada geração, maior será 
o ganho genético do rebanho, 
por isso o uso de touros jovens 
é fundamental para acelerar 
esse processo. Mas, existe ris-
co em usar touros jovens? Sim, 
no entanto, existem estratégias 
para minimizá-las. Por exem-
plo: preferir touros jovens com 
avaliação genômica, usar a 
porcentagem recomendada de 
30% de jovens, usar dois ou 
mais touros jovens na mesma 
estação de monta e, em todos 
os lotes, usar touros jovens e 
provados. 

A lista de touros jovens 
publicadas pelos programas 
de melhoramento é a fonte 
primária de busca de genéti-
ca superior pelas centrais de 
inseminação, principalmente 
devido aos exigentes filtros 
pelos quais esses animais pas-
sam. No caso do PROMEBO 
(Programa de Melhoramento 
de Bovinos de Carne) da ANC 
(Associação Nacional de Cria-
dores), essa lista é composta 
por aproximadamente 140 
animais todos da mesma gera-
ção de nascimento, ordenados 
por Índice Final, e devem pre-
encher os seguintes critérios:

- Estar com registro pro-
visório na ANC, na época da 
elaboração da lista;

- Serem classificados como 
recursos genéticos, ou seja, 
enquadrando-se nos critérios 
seletivos do relatório de candi-
datos à dupla marca;

- Terem Índice Final igual 
ou superior a 30 e Índice Des-

Você acredita em touros jovens?
Por Reinaldo Leopoldino*

e Juliana Ferragute**

mama igual ou superior a 20;
- Todas as DEPs que com-

põe o Índice Final DECA posi-
tivas (no máximo 5), com ex-
ceção a de perímetro escrotal 
que pode ser igual ou inferior 
a 6; 

- Pai e mãe com Índice 
Desmama e Final DECA igual 
ou inferior a 6.

Para se ter uma ideia da 
pressão de seleção, no Sumá-
rio PROMEBO de 2020/21, 
somente 141 dos quase 3000 
touros avaliados com desem-
penho próprio qualificaram 
para a lista de touros jovens 
(TJ), ou seja, cerca de 5%. 

No Sumário PROMEBO 
2020/21 da raça Aberdeen 
Angus (considera-se animais 
de pelagem preta e vermelha) 
encontramos uma grande in-
fluência dos touros da bate-
ria GENEX como pais destes 
jovens reprodutores. Dos 141 
touros jovens que compõe a 
lista, 73 são filhos de touros 
da bateria GENEX, ou seja 
52%. Destaque absoluto para 
o reprodutor SAV Resource 
1441, com 31 descendentes, 
seu filho direto SAV Regard 
4863 e seu irmão inteiro 
SAV Renown 3439 com 11 

e 7 filhos respectivamente. Os 
outros 24 touros jovens com 
genética GENEX são filhos de 
SAV West River, SAV Brand 
Name, SAV Angus Valley, SAV 
Best Interest, SAV Pionner, PA 
Full Power, SAV Ten Speed, 
Rito 12E7 e 2 touros filhos do 
Red Angus H2R Proftbuilder. 

Na GENEX acreditamos 
incondicionalmente nos touros 
jovens e seguimos o conceito 
Cow Sense and Science para 
identificá-los, minimizando 
os riscos e acelerando os ga-
nhos genéticos. Esse conceito 
avalia o reprodutor como um 
todo, considerando as avalia-
ções genéticas, a genômica, 
pedigree consistente e fenótipo 
funcional (aprumos corretos, 
estrutura corporal equilibra-
da, entre outros). Dessa forma, 
sempre na vanguarda da gené-
tica Angus, a GENEX apresen-
ta ao mercado alguns touros 
jovens americanos que possi-
velmente se tornarão ícones da 
raça como Traveller 004, Final 
Answer, Net Worth, Density e 
Resource. 

SAV Quarterback (SAV 
Regard x SAV Final Answer), 
touro com a maior DEP para 
peso a desmama e ao ano da 

sua safra na Schaff Angus 
Valley, pedigree consistente e 
excelente fenótipo.

Figura 1 - SAV Quarter-
back

SAV Checkmate (Coleman 
Charlo x SAV Renown) possui 
o biotipo e padrão racial An-
gus que todos procuram, com 
as características de impor-
tância que o mercado e a pe-
cuária moderna exigem.

Figura 2 - SAV Checkmate
Woodhill Augusta (Basin 

Payweigth 1682 x Baldridge 
Territor) pedigree aberto, faci-
lidade de parto, ótimas DEPs 
para ganho de peso e rendi-
mento de carcaça o indicam 
para acasalar com as consa-
gradas linhagens GENEX.

Figura 3 - Woodhill Au-
gusta

Stevenson Turning Point 
(Plattemere Weigh Up K360 
x S A V Bismarck 5682) é in-
dicado para quem busca obter 
animais de pista, seu pedigree 
aberto e facilidade de parto o 
tornam uma ótima opção para 
acasalar com as linhagens 
Schaff Angus Valley.

Figura 4 - Stevenson Tur-
ning Point

A GENEX não parou ape-

nas nos touros jovens de ge-
nética americana. Acredita-
mos na genética nacional, nas 
avaliações feitas pelo PRO-
MEBO, na seriedade que os 
criadores parceiros conduzem 
seus criatórios, e contratamos 
seis touros jovens do Sumário 
PROMEBO 2020/21: Agrone-
mitz TE564 Off Road; Tólio’s 
TE473 Ipad G617; Tólio’s 
TE479 Indication G597; Sol-
dera 8212 Ten Speed Ama-
deu; Fantoche Regard da Rio 
da Paz TE2288 e EPV Ear-
nan 2181 3T. Esses touros 
foram escolhidos com muito 
critério pela equipe técnica da 
GENEX com o principalmente 
objetivo de atender o pujan-
te mercado de cruzamento 
industrial brasileiro que, se-
gundo a ASBIA (Associação 
Brasileira de Inseminação 
Artificial), cresceu 35% no 
primeiro semestre de 2020 e 
mantém a demanda aquecida 
no segundo semestre. 

* Med. Vet. e Promotor Técnico de 
Corte GENEX
** Zoot. e Gerente de Produto Corte 
GENEX

Fotos: Divulgação/Genex

Figura 4 - 
Stevenson  
Turnin

Figura 1 -  
SAV 
Quarterback

Figura 2 -  
SAV  
Checkmate

Figura 3 - 
Woodhill 
Augusta
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Os conceitos de bem-estar 
animal, eficiência e se-
gurança andam de mãos 

dadas com a utilização de sis-
temas modernos de aplicação 
de vacinas, hormônios e me-
dicamentos em gado de corte 
e leite. Enquanto continuar 
crescente a demanda por pro-
teína animal, esta eficiência e 
a permanente busca da saúde e 
bem-estar são absolutamente 
necessárias. Por isso, deve ser 
saudada a chegada de produ-
tos que são usados há muito 
tempo no mundo, mas no Brasil 
primam por absoluta novidade. 
São os aplicadores e seringas 
de fluxo contínuo, da marca Si-
mcro, do grupo Datamars, em-
presa mundial com sede na Su-
íça e que oferece uma gama de 
produtos voltados à pesagem, 
identificação, cercas elétricas e 
um verdadeiro mar de acessó-
rios que representam enormes 
ganhos de produtividade à pe-
cuária de corte.

O gerente da Simcro no 
Brasil, Diego Lima, lembra 
que a Simcro atua no segmen-
to de seringas e aplicadores 

Com a Simcro, eficiência e bem-estar

de fluxo contínuo, que podem 
ser conectados diretamente a 
frascos pequenos, (vacinas e 
hormônios) ou maiores, como 
de um litro de vermífugos. Por 
isso, vê-se como grande van-
tagem a certeza de exatidão 
de cada dose, além da gran-
de velocidade de aplicação 
do produto. As possibilidades 
de aplicação incluem a medi-
cação subcutânea, intramus-
cular, pour-on, spot-on, oral 
e intradérmica. Nos modelos 
convencionais de pistola me-
tálica, a cada 50 ml o ope-

rador precisa recarregar o 
barril, tornando a ação mais 
demorada e sujeita a erros. 

Entre os usos mais comuns 
no novo mundo da reprodução, 
está a aplicação dos hormônios 
sincronizadores de cio, na In-
seminação Artificial a Tempo 
Fixo, a já popular IATF. “Na 
reprodução – ou seja, nos pro-
tocolos de IATF, conseguimos 
aplicar doses muito baixas – 
de 0,3, 0,5, 1, 2 ml. Com uma 
ferramenta de alta precisão 
como nossos aplicadores, se 
consegue maximizar o uso da 
técnica, o que é altamente de-
sejável em se tratando de uma 
raça melhoradora como a An-

gus”, observa Die-
go Lima. Em se 
tratando de doses 
tão baixas e pre-
cisas, o produtor 
se vê obrigado a 
usar seringas des-
cartáveis de pe-
quena capacidade, 
puxando a dose 
do frasco a cada 
animal, procedi-
mento totalmente 
ant ieconômico. 
No primeiro mun-
do, muitas vezes o 
proprietário mes-
mo – por não ter 
empregados – é 
quem aplica o pro-

duto, tornando-se ainda mais 
necessária a eficiência e rapi-
dez nos serviços. 

Já no caso das vacinas, a 
aplicação é feita de forma muito 
mais asséptica, sanitariamente 
mais correta. “Não será preci-
so introduzir a agulha repeti-
damente no frasco do produto. 
Fazendo isso, o medicamento 
que vem estéril da fábrica pode 
ficar com sujidades como san-
gue, micro-organismos, pelos, 
esterco, principalmente. Os 
animais vacinados podem ter 
problemas com reações, como 
contaminações, abcessos, etc, 
que vão comprometer o desem-
penho da vacina e consequente 

rendimento animal, podendo 
gerar perdas na toalete da car-
caça no frigorífico”, comenta o 
especialista.

Atualmente, os principais 
erros cometidos pelos aplica-
dores envolvem doses incorre-
tas. A maioria das pistolas de 
metal não tem graduações bai-
xas e nem intermediárias, indo 
de 1 a 5 ml. Se for necessária 
uma dose de 7 ml, ninguém faz 
uma de 5 ml e outra de 2 ml. 
“É comum que se faça uma 
subdose (duas doses de 3 ml) 
ou uma sobredose (duas doses 
de 4 ml) quando se trata de 
valores quebrados. Nos equi-
pamentos da Simcro conse-
guimos precisão na dose, fazer 
doses quebradas, quer via oral, 
pour-on, spot-on, injetável, in-
tramuscular, intraderme”, co-
menta Diego Lima. 

Segundo ele, também é pre-
ciso sempre fazer a correta 
aferição de qualquer equipa-
mento, de forma que as doses 
sejam sempre as corretas. A 
manutenção é chave para ge-
rar bons resultados finais. “La-
var com água morna e sabão 
torna a vida útil dos produtos 
muito maior. Assim retiramos 
resíduos de fármacos que po-
dem danificar os equipamentos 
(válvulas, especialmente), caso 
deixados por um longo tem-
po”, conclui. 

Com a meta de levar aos cria-
dores novas tecnologias e soluções 
para o gerenciamento de pragas 
no campo, com foco no controle do 
carrapato, a Associação Brasileira 
de Angus concretizou em outubro 
parceria com a Decoy. Trata-se de 
uma startup brasileira de biotec-
nologia focada na pesquisa e no 
desenvolvimento de produtos para 
o controle biológico de ectoparasi-
tas em animais. A empresa oferece 
um tratamento estratégico para 
a propriedade, no qual o criador 
consegue controlar o carrapato na 
pastagem e nos animais. A parce-
ria prevê desconto de 10% para 
associados em produtos da Decoy 
e uma news mensal com informa-
ções atualizadas na área.

“Entendemos que, hoje, um 
dos principais problemas que os 
criadores da raça enfrentam é 
o carrapato, por conta da resis-
tência das soluções químicas tra-
dicionais”, afirma Lucas Welsh, 
gerente de território da Decoy. 
Fundada em 2014, a startup é a 

Visando o incremento 
de seu projeto de seleção 
genética de atributos como 
performance, desempenho e 
foco em marmoreio e área 
de lombo, a VPJ Pecuária 
adquiriu parte do renoma-
do rebanho Angus importa-
do da Black Opal. O investi-
mento integra os trabalhos 
de seleção e melhoramento 
genético de seu plantel An-
gus, considerado um dos 
mais importantes e produ-
tivos do Brasil. 

“As melhores fêmeas de 
qualidade de carne vêm para 
o rebanho VPJ”, observa o 

Parceria contra
os carrapatos

VPJ investe em marbling
e adquire genética Black Opal

criador Valdomiro Poliselli Ju-
nior, responsável pelo pool de 
empresas do Grupo VPJ. “Os 

animais que adquirimos da 
Black Opal vêm para somar 
no plantel Angus Marbling da 
VPJ”, acrescenta o diretor 
da VPJ, Diogo Poliselli. Se-
gundo ele, são animais super 
bem avaliados para marmo-
reio, com porcentagens de top 
1 e top 2% para este índice. 
E todos são registrados na 
American Angus Association 
– AAA, com pedigrees bas-
tante modernos. Trata-se de 
importante reforço ao plantel 
da VPJ de uma genética dife-
renciada, que continuará com 
registros na AAA nos Esta-
dos Unidos.

primeira empresa no mundo que 
faz transição do controle de pra-
gas da agricultura para a pecuária. 
“Nossos produtos resolvem o pro-
blema com os carrapatos de uma 
maneira mais barata, sustentável, 
sem pragas resistentes e não gera 
risco para o animal, para quem 
aplica ou para o ambiente”, expli-
ca o gerente.

“Esta parceria é de extrema 
importância, uma vez que a An-
gus trabalha constantemente em 
tecnologias que auxiliam os cria-
dores no controle do carrapato”, 
qualifica o veterinário e gerente de 
Fomento da Angus, Mateus Pivato. 
Ele lembra que uma dessas ferra-
mentas é a genômica, que busca, 
através da avaliação de fenótipos 
e genótipos, predizer a resistência 
dos exemplares ao ectoparasita. 
“Mas acreditamos que a Decoy 
trará mais opções de produtos e 
tecnologias, contribuindo para que 
os produtores possam enfrentar 
esse problema em suas proprieda-
des”, destaca Pivato.

Diego Lima




