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Depois de um ano cheio de adversidades, 
chegamos ao final de 2020 com um novo de-
safio pela frente. Reconduzidos à direção da 
Associação Brasileira de Angus em assem-
bleia geral de sócios realizada no dia 4 de 
dezembro, recebemos – eu e a diretoria – a 
missão de seguir com nosso trabalho pelo bem 
da raça e da pecuária nacional por um novo 
período. Uma tarefa que nos enche de orgu-
lho porque mostra que estamos no caminho 
certo. Mas, mais que isso, demonstra que os 
associados acreditam que ainda temos novas 
e importantes ações a realizar.

É verdade que essa última gestão foi curta. 
Depois de um 2019 de muita agenda externa, 
reuniões e de correr o Brasil em nome da An-
gus, a diretoria deparou-se com a pandemia de 
Covid-19 e, com ela, um universo totalmente 
diferente. Nossos encontros transformaram-se 
em teleconferências; os eventos, em lives e as 
churrascadas, em assados virtuais. Um mundo 
novo ao qual ainda estamos nos adaptando e 

Trabalho pela frente
que levou ao cancelamento de muitas agendas 
que nos colocariam lado ao lado com pecua-
ristas de todo o país.

Mas o coronavírus não foi capaz de frear a 
Angus. Apenas nos obrigou a repensar rotinas. 
Estivemos ativos no campo, nas indústrias e, 
mesmo no home office, mantivemos o trabalho 
incansável pelos rebanhos desse Brasil. Algo 
que você pode conferir aqui nas páginas do 
nosso Angus@newS.

Prova disso, são os avanços da área téc-
nica que – ao lado da Embrapa - deu vida ao 
Programa de Genômica Angus, implementou 
o teste de eficiência alimentar e já costura 
novas e potentes parcerias para 2021. Mes-
ma tendência verificada no Programa Carne 
Angus Certificada, que se pulverizou e ampliou 
as taxas de certificação e aproveitamento das 
carcaças entregues aos nossos parceiros. Isso 
significa que estamos fazendo mais e melhor. 
E isso é resultado do empenho do nosso time, 
mas também é mérito do produtor. Tanto do 

selecionador que está focado na produção de 
reprodutores mais carniceiros quanto dos usu-
ários que, a cada estação, investem em genéti-
ca para produzir bezerros de ponta. 

Por falar no assunto, aproveitamos a opor-
tunidade para fazer um convite especial. Em 
2020, a Angus abriu suas portas para uma 
nova categoria de criador: o Sócio Produtor. 
Então, se você cria ou usa a raça e ainda não 
faz parte do quadro da Associação Brasileira 
de Angus, tire um tempo para conhecer o tra-
balho sério da entidade e junte-se a nós. Traga 
suas ideias, novos projetos e opiniões. Estare-
mos por aqui mais dois anos para ouvi-lo e 
responder a suas necessidades e dúvidas.  Por-
que é assim que a Angus quer ser reconhecida: 
somos a sua voz e estamos aqui por você.

Um 2021 cheio de alegrias e saúde a to-
dos!

A conquista da Cooperaliança

Em dezembro de 2020 
a Cooperaliança Carnes 

Nobres, parceira do 
Programa Carne Angus 
Certificada, fez história 

com a inauguração de sua 
unidade industrial, em 

Guarapuava, PR. O novo 
frigorífico tem capacidade 

de abate de 100 mil 
bovinos/ano. A cooperativa 
conta com 165 pecuaristas 
filiados e gera faturamento 

anual superior a R$ 160 
milhões. Ficam os aplausos 
da Associação Brasileira de 
Angus pela nova conquista.
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A 
3ª Jornada Técnica 
Angus Virtual, reali-
zada de 24 a 26 de 

novembro pela Associação 
Brasileira de Angus, foi 
uma verdadeira tempes-
tade de informações e da-
dos, admirando não só os 
criadores, mas também os 
técnicos e pesquisadores 
que operam na moderna 
pecuária, na pecuária de 
alta performance brasilei-
ra. Com apresentação no 
primeiro dia do gerente de 
Fomento da Angus, Mateus 
Pivato, o evento, que pela 
primeira vez em razão da 
pandemia foi totalmen-
te virtual, foi aberto pelo 
presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nival-
do Dzyekanski. Ele men-
cionou todos os pontos de 
destaque que envolvem a 

Tempestade de informações
Jornada Técnica

raça e a genética Angus. Os 
associados, os produtores 
de genética, produtores de 
Angus cruzados que abas-
tecem o Programa Carne 
Angus Certificada em todo 
o Brasil e os consumidores 
e amantes da carne de qua-
lidade Angus ligados nas 
novidades e nas tendências 
e no que a Angus está fa-
zendo para atender esse 
crescente mercado.

“Temos consciência de 
que a pecuária brasileira in-
gressou num patamar dife-
rente, vivemos um momen-
to extraordinário que veio 
para ficar e a Angus precisa 
estar preparada para aten-
der a esse novo e positivo 
mercado. Já exportamos 
mais de 65% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, avançamos com a 

Carne Angus Certificada no 
mercado nacional mas tam-
bém no mercado externo e 
por isso esse evento é um 
momento importantíssimo 
para essas palestras e deba-
tes que teremos a seguir”, 
antecipou o presidente da 
Angus, agora reeleito para 
mais uma gestão à frente 
da entidade. 

Na sequência o vice-
presidente Técnico e presi-
dente do Conselho Técnico 
da Angus, Márcio Sudati 
Rodrigues, lembrou que o 
avanço da raça também 
pode ser observado pelo 
aumento na demanda de 
sêmen nacional no país. 
“Com o foco da pesquisa 
genômica para carrapato, 
confio em ainda mais incre-
mento também nas expor-
tações de sêmen”, estimou. 

Segundo ele essa Jornada 
Técnica foi idealizada com 
muita dedicação da equipe 
da Angus. Destacou que a 
Angus, sua diretoria e Con-
selho Técnico vem traba-
lhando juntamente com a 
ANC (Associação Nacional 
de Criadores – Herd Book 
Collares/Promebo) e a Em-
brapa no desenvolvimento e 
consolidação das ferramen-
tas de melhoramento gené-
tico da raça Angus, visando 
atender a uma crescente 
demanda de sêmen, com 
ênfase ao sêmen nacional 
tanto para o mercado inter-
no quanto para exportação.

Representando a mi-
nistra Tereza Cristina, o 
secretário nacional de 
Agricultura Familiar e Co-
operativismo do Ministé-
rio da Agricultura (Mapa), 

Fernando Schwanke, valo-
rizou o trabalho da Angus 
pelo avanço do agronegócio 
e para a produção de car-
ne Premium do Brasil no 
mercado interno e externo, 
afirmando que “a Angus 
sabe fazer como ninguém”. 
Para ele, os próximos anos 
serão desafiadores, mas há 
confiança de que Brasil se 
manterá como grande pro-
dutor de alimentos. “Nós do 
Mapa, temos dito que somos 
o ministério dos pequenos, 
médios e grandes produtos 
que alimentam não só Bra-
sil, mas boa parte do mun-
do”, enalteceu o secretário.

As primeiras duas pales-
tras foram verdadeiras au-
las sobre o uso da genômi-
ca nos Estados Unidos e os 
avanços da pesquisa nesta 
área no Brasil.
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C
omparar a seleção ge-
nética do passado com 
a seleção com o uso da 

genômica é o mesmo que co-
tejar corrida de Fuscas com 
as de Fórmula-1. Haverá, a 
partir de agora, ganhos es-
tupendos, ainda difíceis de 
projetar. Afinal, envolver a 
genômica na seleção do An-
gus – que já é top e evoluiu 
a olhos vistos nos últimos 20 
anos, é como apertar o botão 
do turbo em um Fórmula-1! 

Por este novo caminho 
da genômica, em dois anos, 
o Brasil deve atingir o mes-
mo patamar de genotipagem 
de reprodutores Angus dos 
Estados Unidos. É claro que 
o rebanho Angus brasileiro 
ainda é pequeno diante do gi-
gante norte-americano, mas 
a meta é audaciosa: ter um 
em cada dois animais avalia-
dos no Programa de Melho-
ramento de Bovinos de Carne 
(Promebo) genotipado. Esta 
foi a projeção do geneticista 
e chefe da Embrapa Pecuá-
ria Sul, Fernando Cardoso, 
na noite de abertura da 3ª 
Jornada Técnica Angus, dia 
24 de novembro. “Genotipar 
50% dos reprodutores ava-
liados/ano é realista e fac-
tível”, apontou. A jornada 
virtual promovida pela As-
sociação Brasileira de Angus 
teve transmissão pelo Lance 
Rural e pelos canais de You-
Tube da Angus e do Canal 
Rural. 

Nos EUA, um
milhão de animais
Convidado a apresentar 

o trabalho de genômica no 
rebanho Angus dos Estados 
Unidos, o pesquisador ca-
nadense e diretor da Angus 
Genetics Inc (AGI), Stephen 
Miller, assinalou em sua pa-
lestra a expansão do uso da 
genômica no rebanho norte-

Uma meta possível? 
Genômica em 50% dos reprodutores

americano. Este trabalho ini-
ciado em 2010, já em 2012 
apresentava 11 mil animais 
genotipados, alcançando 
neste ano de 2020 um total 
de 873 mil animais, devendo 
superar um milhão de cabe-
ças ao final de 2021. O Bra-
sil vem sendo acompanhado 
de perto pelos geneticistas 
norte-americanos, Miller en-
tre eles, principalmente por 
buscar análises para carac-
terísticas inéditas e de difícil 
mensuração, como a resis-
tência ao carrapato.

O pesquisador canadense 
salientou que é fundamen-
tal a manutenção e evolução 
das análises de fenótipo para 
formação da base de dados 
para as avaliações genô-

micas, para garantir que o 
levantamento mantenha-se 
atualizado e a acurácia do 
sistema aumente rumo a um 
novo futuro para a pecuária. 
“A taxa está crescendo de 
forma consistente. Tão logo 
colocamos as avaliações 
para uso dos criadores, eles 
mesmos começaram a geno-
tipar seus animais, impulsio-
nando o crescimento do ban-
co de dados”, revelou Miller. 

Miller explicou que, 
quanto maior a dificuldade 
de avaliação de uma carac-
terística, maior precisa ser 
sua população de referência. 
Um exemplo é a análise de 
conformação de patas, tole-
rância à altitude, e a capaci-
dade de pelechamento, algo 

essencial para regiões com 
altas temperaturas. Com 
10 mil animais genotipados 
para essa característica, os 
EUA avaliam a adaptação 
desse gado a regiões de cli-
mas quentes e a capacida-
de de perder a pelagem de 
inverno. Pesquisa realizada 
com animais no Missouri e 
na Carolina do Norte indi-
cou diferentes níveis de pe-
lechamento. “Identificamos 
que a herdabilidade para 
perda de pelo é alta, e a ge-
nômica contribuiu com as 
DEPs para essa caracterís-
tica. A genômica está tendo 
uma influência importante 
nas DEPs nos Estados Uni-
dos”, assinalou o pesquisa-
dor.

Análise conjunta de
genômica e histórico
O avanço consistente da 

genômica frente às DEPs ge-
rou dúvidas entre os próprios 
criadores norte-americanos. 
Mas, afinal, será que esse 
novo rumo de seleção estava 
levando os rebanhos para um 
caminho seguro? O assun-

to gerou tanta preocupação 
que motivou uma outra pes-
quisa. Miller explicou que os 
criadores resolveram olhar 
o passado com novos olhos, 
avaliando se as informações 
genotípicas realmente se 
confirmaram com as pro-
gênies. O estudo considerou 
178 touros com ao menos 
25 filhos com avaliações de 
porcentagem de gordura in-
tramuscular, peso ao nascer, 
peso a desmama e peso ao 
ano. 

A análise das predições 
desses reprodutores foi feita 
em recortes diferentes: ava-
liando apenas os dados de 
pedigree, avaliação de pedi-
gree + desempenho próprio 
do animal, apenas genômica; 
os dados foram comparados 
com a análise da progênie. 
A conclusão foi que o maior 
índice de confiabilidade de 
seleção encontra-se na aná-
lise conjunta entre dados 
genômicos e o histórico do 
animal. “Usando apenas a 
genômica, temos resultados 
superiores às antigas DEPs. 
Avaliando o genótipo, o va-

Meta brasileira é genotipar 
um de cada dois animais 
avaliados  pelo Promebo
no período de dois anos

Fernando Cardoso, pesquisador e chefe da Embrapa Pecuária Sul Stephen  Miller,  pesquisador e diretor da Angus Genetics Inc.
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lor do fenótipo fica menor. 
Se olharmos para o touro 
pós-progênie, fica claro que 
o genótipo tem melhor resul-
tado”, concluiu.

Ganho genético e
valor econômico
Em sua palestra, Fer-

nando Flores Cardoso pros-
pectou que a grande contri-
buição da genômica para 
a pecuária brasileira virá 
exatamente da predição de 
característica de alta im-
portância econômica, como 
a resistência ao carrapato e 
a eficiência alimentar, que já 
estão em andamento. Outra 
tendência na mira do pesqui-
sador é a avaliação da lon-
gevidade de vacas e do perfil 

de ácidos graxos, critério que 
pode ser decisivo para defi-
nição de animais capazes de 
produzir uma carne cada vez 
mais saudável. “A adoção da 
genômica no Brasil vai trazer 
aceleração de ganho genéti-
co e permitir que se selecione 
por características de alto 
valor econômico”, ponderou. 
O avanço deste trabalho sig-
nifica dar ao selecionador 

Angus a oportunidade de 
desenvolver linhagens com-
pletas de animais superiores 
e, por consequência, de alto 
valor de mercado.

Quem participou do even-
to também contou com uma 
aula de genômica. Os pesqui-
sadores pontuaram o caminho 
percorrido até o início da utili-
zação da tecnologia, que com-
preende uma jornada árdua 

de formação de uma popu-
lação de referência capaz de 
elevar a acurácia dos estudos. 
A grande revolução de bovinos 
de corte, indicou Cardoso, co-
meçou com o sequenciamento 
do genoma bovino em 2008. 
Até então, havia um número 
limitado de marcadores que 
explicavam determinadas ca-
racterísticas de forma limita-
da. A partir desse momento, 
milhares de marcadores fo-
ram disponibilizados.

Rebanho avaliado 
no Brasil vai crescer
No Brasil, informou Car-

doso, a genômica está ini-
ciando com uma população 
de referência de aproxima-
damente 7 mil exemplares. 
Na resistência ao carrapa-
to, por exemplo, a popula-
ção de referência é de 1.200 
animais, um trabalho que 
deve seguir continuamente 
como forma de atualizar o 
rebanho a novas tendências. 
Para viabilizar o projeto, 
a Associação Brasileira de 
Angus e a Embrapa firma-
ram, em 2020, uma parce-
ria público-privada que pre-
vê a geração de mais 1.500 
genótipos até 2022. “Esse 
estudo permitirá o cresci-
mento da população de re-
ferência para o carrapato, 
avançando na produção de 
um Angus para adaptação 
aos trópicos”.

Na Angus, 0 início dos 
estudos com genômica ocor-
reu em 2013. Até 2018 com 
os projetos Unesp/Embrapa 

com o apoio da Associação 
Brasileira de Angus, focan-
do inicialmente no carrapa-
to, na tristeza parasitária, 
havia uma amostragem de 
cerca de 1.500 animais ava-
liados. De 2019 a 2020 fo-
ram avaliados mais 450 ani-
mais, período em que vieram 
os bancos de dados de ava-
liações de uma das pioneiras 
no Brasil nessa área: a Casa 
Branca Agropastoril (915 
animais), a Verdana Agro-
pecuária (65 animais) e, por 
último, pelo acordo forma-
lizado com a Zoetis Brasil, 
mais 3.884 animais avalia-
dos, ampliando em muito a 
base inicial.

Controle
do carrapato
Fernando Cardoso ainda 

apresentou estimativas que 
consideram o ganho que o 
controle do carrapato, por 
meio da genômica, pode 
trazer à pecuária nacional. 
Segundo o pesquisador, se 
50% do sêmen de touros 
Angus utilizados no Brasil 
fossem de animais resisten-
tes ao carrapato, a pecuária 
nacional teria um acrésci-
mo de receita médio de R$ 
168 milhões. “O desenvolvi-
mento de um Angus de pelo 
mais curto e mais resistente 
ao carrapato que, ao mesmo 
tempo, retenha as caracte-
rística básicas da raça farão 
o diferencial do Angus bra-
sileiro. Essa vai ser a cereja 
do bolo do Angus do Brasil”, 
concluiu.

No processo de seleção, 
avaliando o genótipo,
o valor do fenótipo
fica menor

Marcio Sudati Rodrigues, vice-presidente técnico Nivaldo Dzyekanski, presidente da Angus Mateus Pivato, gerente de Fomento

>>>
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A pandemia do Coronaví-
rus fez com que muitas pesso-
as passassem a escolher a for-
ma online para comprar carne 
de qualidade para o consumo 
da família, evitando assim 
deslocamentos físicos e pre-
sença nos pontos de compra 
da carne. E essas pessoas, so-
madas às que já se utilizavam 
de meios virtuais e aplicativos 
para adquirir o produto, fize-
ram crescer bastante o núme-
ro de pessoas que agora com-
pram sua carne pela internet. 
E o melhor: pressionadas pela 
pandemia, elas foram levadas 
a descobrir o modo online de 
comprar, e com certeza após 
a pandemia seguirão agindo 
dessa forma, que afinal é uma 
comodidade buscada não só 
nesse mas em praticamente 
todos os mercados. Resumida-

N
a segunda etapa da 3ª Jor-
nada Técnica Angus, reali-
zada em live no dia 25 de 

novembro, as palestras tiveram a 
mediação da gerente nacional do 
Programa Carne Angus Certifica-
da, Ana Doralina Menezes.

A CEO da Avelã Public 
Affairs, Andrea Veríssimo, falou 
sobre o horizonte futuro da pecu-
ária premium. Segundo ela, consi-
derando que a pecuária brasileira 
é a maior do mundo, tudo que 
acontece aqui tem seus reflexos 
nesse mercado. Para começar, a 
geografia produtiva de bovinos no 
Brasil mudou.

Andrea resumiu em sua pa-
lestra as alterações da geografia 
produtiva de bovinos no Brasil, 
que saltou de 92,5 milhões de 
cabeças em 1974 para 214,8 
milhões em 2019, segundo dados 
oficiais. “Nesse período houve 
também uma alteração consisten-
te das tradicionais áreas de produ-
ção no país”, destacou.

Mato Grosso despontou como 
maior produtor de gado do país 
e estados como Rio Grande do 
Sul e São Paulo perderam força. 
Para se ter uma ideia, indicou ela, 

O horizonte da pecuária premium

em um mapa de rebanho, o pam-
pa gaúcho perde para os novatos 
Rondônia e Pará. Acompanhando 
essa tendência, Andrea também 
verificou mudança nos dados de 
abate, o que sinaliza transforma-
ções nas indústrias frigoríficas.

A veterinária especializada em 
bovinocultura de corte lembrou 
também que a nutrição do gado e 

os sistemas de produção também 
passaram por mudanças, com au-
mento da importância do confi-
namento e ampliação de projetos 
de integração lavoura –pecuária, 
lavoura – floresta e pecuária e de 
pastagens cultivadas. Fato que se 
relaciona com a ampla oferta de 
grãos, algodão e seus subprodutos 
no Brasil Central, aproximando 

altas e potentes fontes nutricio-
nais nos cochos.

Andrea ainda citou levantamen-
to recente feito na indústria que 
constatou que, entre 2012 e 2019, 
o uso de confinamento e semiconfi-
namento saltou de 46% para 79% 
dos animais entregues para abate. 
Em 2019 15% dos abates o que 
equivale a 6 milhões de cabeças são 
oriundos dos confinamentos. Óbvio 
que isso foi possível considerando a 
proximidade de um mix de lavouras 
capazes de sustentar a alimentação 
desses animais.

Como reflexo, a cobertura de 
gordura média das carcaças sal-
tou de 30% para 38%, e o peso 
das carcaças de machos de 283 
para 296 quilos. “Isso indica que 
estamos trabalhando com formas 
mais intensivas focadas em pro-
duzir alimento em menos tempo e 
com menos recursos. É mais com 
menos”, completou ela de olho 
nos ganhos em sustentabilidade.

As certificações
Ao trilhar projeções, a consul-

tora ressaltou o ganho que as cer-
tificações e a transparência do pro-
cesso produtivo e preparo da carne 

terão nesse processo de conquista 
do novo consumidor, um cliente 
exigente e preocupado em adquirir 
produtos comprometidos com o 
bem do planeta e dos animais. Para 
ela, o futuro da produção contem-
pla diversos caminhos a serem se-
guidos. Nesse aspecto ela destacou 
as tecnologias de seleção de repro-
dutores para produção de carnes 
de mais qualidade e mais saudá-
veis. Lembrou que o consumidor 
quer que os animais sejam bem 
tratados e que gerem produtos de 
alta qualidade. “Temos que vencer 
com competência, ética e correção 
as tendências como o não comer 
carne vindas do vegetarianismo, 
do veganismo e outras condutas, 
assim como as chamadas carnes 
de laboratório”, disse. E concluiu 
deixando um alerta: “Qual o reca-
do que o consumidor quer nos dar? 
Ele quer produção Premium e quer 
cuidado, quer amor na produção, 
valores morais que carregamos 
há gerações. Assim, precisamos 
parar de nos defender e começar 
a mostrar ao mercado e aos con-
sumidores o que e como fazemos 
na produção de carne premium”, 
concluiu.

Comércio digital de carne veio para ficar
mente, isso foi o que indicou 
em sua palestra a economista 
e pesquisadora Juliana Chini, 
fundadora do Blog da Carne. 

Juliana se utilizou de da-
dos confiáveis para justificar 
suas posições e fez alertas aos 
produtores e comerciantes de 
carne sobre a importância de 
bem atender a esse novo mer-
cado. Ela citou por exemplo 
que, durante a quarentena, 
pesquisa realizada nos Esta-
dos Unidos pela Midan Ma-
rketing, constatou que 54% 
dos consumidores compraram 
carne online e que 26% deles 
admitiram que, ao fim da pan-
demia, a principal forma de 
compra de carne seguirá sen-
do a virtual. Entre os entre-
vistados, 32% confirmaram 
estar experimentando marcas 
de carne que não costumavam 

comprar, 60% admitiram es-
tar testando novas receitas e 
60% estar congelando carne 
em casa como estoque, além 
do normal.

Esses dados e sinalizações 
chamaram a atenção da me-
diadora das palestras dessa 

fase da Jornada Angus. A ge-
rente nacional do Programa 
Carne Angus Certificada, Ana 
Doralina Menezes, destacou a 
importância dessas novas rea-
lidades, que segundo ela pre-
cisam ser rapidamente atendi-
das pela produção e o varejo 

da carne no Brasil.
Em mais uma prova do que 

diz, Juliana mostrou um salto 
de 30% para 39% no interes-
se do consumidor pela conve-
niência na compra de cortes 
bovinos. “Isso é uma oportu-
nidade para quem trabalha 
com carne de marca e de ra-
ças como a Angus”, alertou a 
pesquisadora. “É a mudança 
no comportamento do con-
sumidor, que precisa ser bem 
atendido tanto na presteza da 
venda quanto na qualidade da 
carne comprada”, asseverou.

Convencida de que a pro-
jeção de aumento de 80% no 
consumo de proteína animal 
até 2050 oferece mercado a 
diferentes nichos de produto, 
Juliana reforçou a necessidade 
de qualidade e padronização 

>>>

Andrea Verissimo, CEO da Avelã Public Affairs
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para conquistar esse novo con-
sumidor que adquire sua pro-
teína por meio de aplicativos 
e sem visitar presencialmente 
o açougue ou casa de carnes. 
“A compra online exige pa-
drão”, afirmou a fundadora 
do Blog da Carne. “O consumo 
mudou. A pandemia antecipou 
de forma emergencial para 
apenas alguns meses projetos 
que anteriormente eram para 
cinco anos. As vendas online 
cresceram 100% no Brasil só 
no mês de junho. No setor de 
alimentos e bebidas, chegou a 
241%”, informou ela.

Juliana aproveitou o even-
to para relatar sua experiência 
e trabalho no projeto içougue 
(boutique de carnes), e sina-
lizou que a tendência para 
maximizar entregas a longas 
distâncias está em estabelecer 

uma rede confiável de forne-
cedores locais. Indicando um 
caminho claro de expansão na 
venda de carne por aplicativos, 
ela vê no cliente que hoje com-
pra cortes pelo WhatsApp ou 
pelo Rappi o potencial consu-
midor de assinaturas mensais 
ou semanais de carne. “Temos 
um perfil de consumidor para 

carnes de marca que quer co-
modidade. Não quer mais ter 
que comprar carne para o dia 
a dia de forma presencial. E 
para o final de semana, quer 
uma qualidade top sem perder 

tempo com isso”. Para Juliana, 
passada a pandemia, terá dife-
rencial e venderá mais quem 
oferecer a melhor experiência 
com garantia de qualidade no 
mercado. “O mercado da car-

ne vem expandindo o comércio 
digital e apostando no binômio 
padrão e conforto para solidi-
ficar uma nova e potente ferra-
menta de consumo”, revelou a 
diretora do Blog da Carne.

N
a terceira e última noi-
te da Jornada Técnica, 
tivemos o painel Méri-

to Genético, com mediação do 
gerente de Fomento da Angus, 
Mateus Pivato. Foi apresentada 
inicialmente a palestra do presi-
dente da Associação Brasileira 
de Inseminação Artificial (As-
bia), agrônomo Márcio Nery, 
falando sobre a expansão da ge-
nética Angus pelo Brasil através 
do cruzamento industrial. Már-
cio Nery também é o diretor ge-
ral da central ABS. Ele afirmou 
que a Inseminação Artificial a 
Tempo Fixo foi a grande loco-
motiva que fez a genética e a 
raça Angus tomarem conta dos 
cruzamentos industriais e da 
pecuária de todo o Brasil.

Nery começou mostrando 
como a raça Angus tem fei-
to a diferença na pecuária de 
corte no Brasil. “Em 2005 a 
Angus vendeu 12% das cerca 
de 4 milhões e 200 mil doses 
de sêmen negociadas no Brasil, 
sendo 67% sêmen nacional e 
33% importado. Já em 2019, 
segundo dados da Asbia, das 
11 milhões e 800 mil doses de 
sêmen, a Angus deu um salto 
negociando quase 50% dessas 
doses de sêmen, sendo 20% na-
cional e o restante importado”, 

IATF: a locomotiva da raça

citou. Precocidade, qualidade 
de carcaça e eficiência alimen-
tar distinguem a raça Angus e 
o Angus F1, resultante da pri-
meira cruza Angus x Nelore, se 
revela como modelo para essa 
nova pecuária. Num quadro, ele 
mostrou as origens dos sêmens 
importados, onde os Estados 
Unidos lideram com folga com 
6 milhões de doses contra 2 
milhões do Canadá (importa-
ções totais de corte e leite). A 

maior parte desse sêmen foi 
para Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Goiás e Pará, seguido 
do Rio Grande do Sul e demais 
estados.

Um salto
A partir de 2007 teve iní-

cio um enorme crescimento da 
pecuária de corte no Brasil. 
Resultado basicamente da lo-
comotiva que ficou conhecida 
como IATF (inseminação ar-

tificial a tempo fixo), quando 
o Brasil passou a liderar no 
mundo a inseminação artifi-
cial do gado de corte, afirmou 
Márcio Nery. Revelou que na 
média Brasil 16% das fême-
as são inseminadas. De janeiro 
a setembro de 2020 já foram 
11,2 milhões de doses em que o 
Angus participa com nada me-
nos de 5,2 milhões de doses de 
sêmen. “E a IATF puxou para 
o mercado de pecuária de corte 
algumas outras modernizações, 
como por exemplo uma mão-
de-obra altamente especializa-
da e competente, assim como 
uma indústria de hormônios 
bastante desenvolvida no Bra-
sil, houve a valorização do me-
lhoramento genético e da pres-
tação de serviço nessa área. O 
pecuarista passou e entender 
que a genética é o único e im-
portante insumo permanente 
que ele precisa colocar dentro 
de sua propriedade. A genética 
reduz custos e aumenta a pro-
dução. É o mais com menos e 
melhor. Surgiram os aplicativos 
de gestão da IATF, que facilita-
ram em muito a geração de re-
latórios e a gestão na proprie-
dade. As pranchetas de papel 
foram substituídas por tablets, 
celulares, computadores. Na se-

quência as empresas passaram 
a criar programas para a ava-
liação e identificação de touros 
para fertilidade em IATF. Veio 
a possibilidade do uso da fêmea 
F1 aos 12 meses de idade”, ar-
gumentou.

Através de gráficos, Már-
cio Nery mostrou que a força 
da raça Angus não só no Bra-
sil mas também no mundo em 
termos de genética é realmente 
muito grande. “Quando se trata 
de qualidade de carcaça e mar-
moreio, a raça Angus é líder. Em 
peso de carcaça, a raça Angus 
se tornou líder e em peso de car-
caça com um ano de idade, An-
gus também é líder”, explicou. 

Mas nem tudo é festa, pon-
derou Nery. “Precisamos dar 
mais atenção e participar mais 
dos programas nacionais de me-
lhoramento genético. Desenvol-
vimento de índices econômicos 
baseados em desempenho, qua-
lidade de carcaça e eficiência 
alimentar. Como a esmagadora 
maioria dessas doses de sêmen 
Angus é utilizada no Brasil 
Tropical em vacas Nelore e o 
desempenho aqui é do Angus 
sobre a vaca Nelore. Então pre-
cisamos iniciar programas de 
avaliação do desempenho des-

>>>

Márcio Nery, presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia)

Juliana Chini, fundadora do Blog da Carne Ana Doralina, gerente nacional do Programa Carne Angus
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A última palestra da Jorna-
da Técnica Angus Virtual ficou 
a cargo do dr. Pietro Baruselli. 
Professor titular do Departa-
mento de Reprodução Animal 
da Faculdade de Medicina Ve-
terinária e Zootecnia (FMVZ) 
da Universidade de São Paulo 
(USP), ele abordou a Utilização 
do cruzamento industrial na pe-
cuária de corte.

“Nosso foco é melhorar 
cada vez mais a eficiência de 
nossa pecuária, fazer uma pe-
cuária cada vez mais sustentá-
vel. Temos na universidade uma 
fazenda em Pirassununga, onde 
mantemos a base de nossos es-
tudos e experimentos, além de 
parcerias com produtores, in-
clusive com criadores de Angus, 
em vários pontos do Brasil para 
a validação de nossas pesquisas 
e processos”, explicou Baruselli.

O professor disse que é pre-
ciso produzir mais por hectare, 
com baixo impacto ambiental, 
com sustentabilidade econômi-
ca e sempre mantendo a aten-
ção com o consumidor. “Vamos 
ter 10 bilhões de habitantes no 
mundo em 2050 e precisamos 
cada vez mais produzir alimen-
tos e uma carne em quantidade, 
com qualidade e que seja aces-
sível economicamente ao consu-
midor”, observou.

A ocupação da terra
Falando sobre a ocupação 

da terra no Brasil, o professor 
citou que quase 60% das ter-
ras brasileiras são cobertas por 
florestas, 20% são cobertas por 
pastagens e em torno de 8% 
por toda a agricultura. A pecu-
ária ocupa 20% das terras do 
país, lembrando que temos mais 
de 50% de florestas. “Assim a 
pecuária demanda 2,6% mais 

ses touros nessa genética tropi-
cal e num ambiente tropical. O 
ranqueamento de touros pode 
sofrer alteração sobre essa óti-
ca. A resistência ao carrapato e 
o pelame são aspectos a serem 
considerados, principalmente 
quando o uso dessa fêmea F1 
cresce a olhos vistos. A genô-
mica veio para garantir maior 

confiança na avaliação, para 
acelerar a produção de touros 
e a seleção de matrizes. Ela é 
importante especialmente nas 
criações da raça Angus pura, 
como uma ferramenta fun-
damental para a seleção com 
maior precisão de machos e de 
fêmeas dentro do rebanho, para 
dar maior velocidade à esse pro-

cesso”, observou o especialista. 

O corte no leite
E vem por aí o corte no leite, 

informou Nery. Segundo disse, 
esse é um movimento crescente 
no mundo, que representa hoje 
o maior crescimento da vendas 
de sêmen Angus especialmen-
te na Europa, Estados Unidos 

e Austrália. Trata-se do uso do 
sêmen do touro Angus em cima 
de vacas Holandesas e Jersey. 
Isso também já é uma realida-
de silenciosa no Brasil, embora 
muitos ainda não tenham se 
dado conta. “Esse movimento 
foi muito impactado com o uso 
do sêmen sexado em rebanhos 
leiteiros onde o criador conse-

gue mensurar a reposição dele, 
planejar a reposição dele e o 
restante do rebanho que fica 
abaixo da média em qualida-
de genética é inseminado com 
touros Angus produzindo um 
animal F1 de muita qualidade. 
Portanto muita atenção a essas 
novidades”, concluiu o presi-
dente da ASBIA.

IATF e intensificação são o caminho
terras do que toda a agricultu-
ra brasileira. Por isso temos que 
estar sempre atentos à aplica-
ção das novas tecnologias para 
podermos produzir mais com 
menos devido aos grandes im-
pactos na ocupação das terras e 
no meio ambiente”, alertou.

Esses 20% das terras brasi-
leiras, em torno de 170 milhões 
de hectares, conforme o profes-
sor, se dividirmos pelos sistemas 
de produção, teremos que 70% 
são ocupados pela cria e 30% 
pela recria e engorda, e o cruza-
mento industrial se aplica nesses 
70% da área de pecuária, o que 
dá a importância dessas técni-
cas para a produção de carne 
de qualidade tendo como líder 
a genética Angus. São mais de 
80 milhões de vacas e novilhas 
em reprodução, representando 
um enorme patrimônio. Baru-
selli apontou que “de cada quilo 
de carne que colocamos no su-
permercado, mais de 50% do 
alimento para a produção dessa 
carne veio de um sistema que é 
o sistema de cria”.

Pietro Baruselli entende que 
o sistema de recria e engorda 
no Brasil evoluiu bastante. Da-
dos da Abiec bem recentes, de 
1997 até 2019, dão conta de 
que o percentual de animais 
abatidos acima de 36 meses 
vem caindo sistematicamente, 
chegando a quarenta pontos 
percentuais. Isso mostra que 
o sistema de recria e engorda 
evoluiu bastante tecnicamente 
no Brasil. Entretanto, quando 
analisamos o sistema de cria 
vemos que a cria evoluiu mui-
to pouco. “Precisamos melho-
rar a idade no primeiro parto 
e a produção de bezerros vaca/
ano. E um dado do Cepea nos 
revela que nós ainda temos 

um caminho a ser perseguido 
na pecuária brasileira, que é a 
quantidade de bezerros desma-
mados produzidos para cada 
100 matrizes. Aqui produzimos 
apenas 60 bezerros em cada 
100 matrizes enquanto vários 
países do mundo conseguem 
gerar 80 ou até mais bezerros 
para cada 100 vacas do reba-
nho”, advertiu. A cria precisa 
melhorar seus índices reprodu-
tivos. A cria também demanda 
qualidade, e é aí que ganha im-
portância o cruzamento indus-
trial. “Vejam que em 2001 con-
finávamos 2 milhões de animais 
e em 2019 esse número saltou 
para 6 milhões de exemplares 
para a produção de carne, o que 
representa mais de 14% dos 
abates”, assinalou.

Mais bezerros
O sistema de produção de 

bezerros vai alcançar quantida-
de via IATF e qualidade atra-
vés dos cruzamentos industriais 

bem orientados. “A monta na-
tural ainda é de 85%, ao passo 
que a inseminação artificial é 
de apenas 18%. Usamos ainda 
muito pouco a inseminação arti-
ficial, principalmente por causa 
de conceitos distorcidos sobre a 
tecnologia. O produtor via de re-
gra ainda pensa que usar o touro 
é o melhor método do que mon-
tar um programa para detectar 
o cio e usar a IATF”, lamentou 
o especialista.

Baruselli mostrou que “com 
o uso da IATF no cruzamento in-
dustrial com uso de um touro de 
repasse, para cada mil matrizes 
nos primeiros 10 dias de estação 
de monta teremos 30 vezes mais 
prenhezes na comparação com 
a monta natural; aos 35 dias de 
estação de monta resultam em 
150% mais prenhezes e com 45 
dias 70% mais e com 90 dias no 
final da estação de monta vamos 
produzir 11% mais prenhezes 
com o uso da IATF. Assim, hoje 
a tecnologia da inseminação 

pela IATF é comprovadamente 
mais eficiente do que a monta 
natural. Por conseguinte, usando 
sistemas de IATF o produtor vai 
gerar mais bezerros e de melhor 
qualidade, mais prenhezes no iní-
cio da estação de monta e terá 
como resultado maior retorno 
econômico, antecipando a idade 
do abate e a idade ao primeiro 
parto. E com o cruzamento in-
dustrial bem orientado, teremos 
mais heterose e maior vigor hí-
brido, elevando ainda mais a qua-
lidade da bezerrada com vistas à 
produção de carne de qualidade 
superior”.

Para o especialista, haverá 
muitos ganhos:“teremos o au-
mento de ganho de peso, peso 
de carcaça, fertilidade e preco-
cidade, e a carcaça produzida 
terá melhor acabamento, com 
marmorização e maciez da 
carne. E a genética Angus é a 
mais utilizada no Brasil para o 
cruzamento industrial. Usando 
o touro Nelore da fazenda em 
monta natural ou com insemina-
ção artificial teremos um ganho 
de mais 8 kg, mas se usarmos o 
cruzamento industrial com An-
gus em IATF o ganho será de 
mais 26 kg”.

E no cruzamento industrial, 
o que fazer com a fêmea meio 
sangue? Comparada com a fê-
mea Nelore, a meio sangue An-
gus emprenha bem mais rápido 
e mais cedo (com dois anos o 
primeiro parto) e produz mais 
taxa de prenhez no final da es-
tação de monta. Mas a sanidade 
e uma boa alimentação são fun-
damentais ao desempenho dessa 
fêmea.“Estamos ainda muito 
longe da demanda do mercado 
e temos muito a crescer com o 
cruzamento industrial e os con-
finamentos”.

Pietro Baruselli, especialista em reprodução animal, professor da USP
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Promebo nas últimas três ge-
rações. Depois de ter passado 
por essa fase, os selecionadores 
têm seus rebanhos avaliados em 
nove critérios, que dão origem a 
um índice, pelo qual a Associa-
ção calcula e prediz o desempe-
nho de cada propriedade.

Fêmeas e touros 
acima da média
“Para que tenham alta pon-

tuação, os criadores precisam 
fazer seleção de fêmeas para a 
manutenção do rebanho com 
alto índice final, selecionar tou-
ros para acasalamento também 
com alto índice final, buscar ter 
uma porcentagem alta de ma-
chos e de fêmeas dupla marca, 
ter progresso genético acima 
da média da raça para o índi-
ce Final e Índice Bioeconômico 
de Carcaça, fazer avaliação de 
carcaça por ultrassom e não re-
alizar pré-seleção de animais”, 
explica Mateus Pivato, gerente 
de Fomento da Angus.

Outros premiados
Também foram condecora-

dos os outros quatro criatórios 
que formam o top 5 do Mérito 
Genético Angus 2020. Com pou-
cos pontos de diferença da Rio 
da Paz, em segundo lugar desta-
cou-se a Cabanha Santa Joana, 
de Ulisses Rodrigues Amaral, 
de Santa Vitória do Palmar, RS, 

“E
sse prêmio represen-
ta um trabalho sério, 
dedicado e com mui-

to foco, porque nós acreditamos 
em seleção, e sem avaliação 
genética não teremos evolução 
em nosso rebanho”, sintetizou o 
proprietário da Fazenda Rio da 
Paz, Renato Zancanaro, ao re-
ceber da Associação Brasileira 
de Angus o prêmio Mérito Gené-
tico Angus 2020. A premiação 
foi realizada dia 26 de novem-
bro, durante a última etapa da 
Jornada Técnica Angus Virtual. 
A Rio da Paz, de Cascavel, PR, 
já tinha recebido esse prêmio 
pela primeira vez em 2018. O 
prêmio chancela o trabalho rea-
lizado pela fazenda ao longo do 
ano em busca do melhoramento 
genético de seu rebanho Angus.

“Mesmo com as dificulda-
des impostas pela pandemia, 
a Rio da Paz mostrou um de-
sempenho admirável na seleção 
genética de seus animais. E esse 
é o caminho para o melhora-
mento do rebanho nacional, 
fomentado pela Angus através 
de novos projetos. Buscamos 
exemplares cada vez mais efi-
cientes, resistentes ao carrapato 
e adaptáveis aos mais diferentes 
climas e, para isso, precisamos 
trabalhar arduamente no me-
lhoramento genético”, declarou 
o presidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski.

“Precisamos saber onde 
temos que evoluir para reali-
zar as devidas correções. Isso 
é um trabalho diário dentro da 
nossa propriedade”, explica 
Zancanaro, filho do pecuarista 
e proprietário da Rio da Paz, 
Antônio Zancanaro. Ele ressal-
ta que hoje há um mercado se-
dento por animais de qualidade 
comprovadamente superior, com 
informações genéticas.

Os Zancanaro iniciaram o 
criatório de Angus há 22 anos, 
e hoje trabalham na produção 
de reprodutores a campo capa-
zes de gerar resultados efetivos 
para seus clientes. Para garantir 
o constante melhoramento ge-
nético de seu rebanho, a Rio da 
Paz utiliza ferramentas como o 

Rio da Paz vence Mérito Genético

Programa de Melhoramento de 
Bovinos de Carne (Promebo) e o 
Clarifide (Zoetis), além de ava-
liação de carcaça por ultrasso-
nografia. No entanto o criador 
adverte que é essencial entender 
os dados disponibilizados pelo 
programa para poder aplicá-los 
de forma prática no rebanho, 
que atualmente é de 1.800 ca-
beças, dessas 650 Angus Puro 
de Origem (PO).

O surgimento do prêmio 
O veterinário Fábio Bar-

reto, representante da central 
Progen, de Dom Pedrito, RS, 
destacou que está havendo um 
crescimento do número de sele-
cionadores que estão pontuando 
no prêmio. “Isso mostra que 
está ocorrendo uma maior ade-
são à utilização das ferramentas 
de seleção”, explicou. Neste ano, 
25 selecionadores foram ran-
queados no Mérito Genético. 
Em 2019, esse número era de 
22 rebanhos e, em 2018, 20.

Foi Barreto que em 2007 
apresentou a proposta e deta-
lhamento para o prêmio à então 
diretora técnica da Angus, Susa-
na Macedo Salvador, que obteve 
a aprovação da diretoria da An-
gus para a oficialização do prê-
mio Mérito Genético, que levou 
o nome do saudoso geneticista 
Luiz Alberto Fries, mentor e de-
senvolvedor do Promebo.

Evolução sob controle
Segundo Silvia de Freitas, 

superintendente de Registro Ge-
nealógico da Associação Nacio-
nal de Criadores (ANC) - Herd-
Book Collares, e representante 
do Promebo no evento da An-
gus, a meta de um programa de 
melhoramento genético é enxer-
gar a evolução de indivíduos na 
propriedade e identificar de que 
maneira melhorar o rebanho 
cada vez mais, num processo 
evolutivo controlado a partir de 
dados. “O novo prêmio Mérito 
Genético, novo devido à reestru-
turação dos critérios (em 2018), 
visa destacar os selecionado-
res que usam essa importante 
ferramenta de seleção, que é o 
Promebo, para evolução de seus 
plantéis. A reestruturação ainda 
servirá para que os criadores 
utilizem esses resultados para 
ter um parecer genético de seu 
próprio rebanho, permitindo a 
comparação da evolução anual 
com o Índice Mérito Genético”, 
afirmou Silvia.

O processo de avaliação 
do mérito, detalhado por Sil-
via durante o evento, é dividido 
em critérios eliminatórios e de 
pontuação. Para participarem 
da disputa, os criadores devem 
primeiramente cumprir todos os 
critérios eliminatórios como, por 
exemplo, ter o rebanho avaliado 
para desmama e sobreano no 

que já foi seis vezes campeã do 
prêmio. O terceiro lugar ficou 
com a Cabanha Santa Nélia, 
de Clóvis Teixeira Gonçalves da 
Silva, de Jaguarão, RS, seguida 
da Cabanha Recalada, do pecu-
arista Fábio Langlois Ruivo, de 
Capão do Leão, RS. E a quinta 
colocação foi conquistada pela 
Cabanha Santa Cecília, dos cria-
dores Donato e Fernando Gon-
çalves, de Santiago, RS. “Todas 
as 25 propriedades que pontua-
ram no mérito já são campeãs”, 
enfatiza Pivato.

O mercado identifica
Com certeza não foi por 

acaso que o Leilão deste ano da 
Fazenda Rio da Paz, realizado 
em setembro no formato vir-
tual, totalizou R$ 1,7 milhão, 
com a comercialização dos 48 
reprodutores ofertados, alcan-
çando a fantástica média de 
R$ 35,5 mil para os animais. E 
em anos anteriores os pregões 
da Rio da Paz vem sendo cres-
cente sucesso. E percebe-se que 
isto não acontece por acidente. 
Na verdade o mercado identifi-
ca onde estão os melhores ani-
mais.

O pregão foi mesmo fantásti-
co, com 116% acima da média 
do ano passado. “Isso mostra o 
grande momento da pecuária, e 
que o país está numa crescente 
apesar da pandemia”, ponderou 
o modesto Renato Zancanaro. 
No destaque de preço ficou a 
cota de 50% do touro Angus 
TE 2282, arrematada por R$ 
99 mil pelo criador Leonardo 
Costa, de São Paulo, SP (o tou-
ro então foi valorizado em R$ 
198 mil). O reprodutor foi um 
dos cinco touros contratados 
por centrais que tiveram cota de 
50% ofertada no pregão. Genex 
e ABS Pecplan aproveitaram 
o pregão para reforçar a bate-
ria de touros Angus superiores. 
“Terminamos o leilão com dez 
touros em centrais”, comemo-
rou Zancanaro, agradecendo 
aos compradores das principais 
regiões de produção pecuária 
do país, como SP, MS, MG, PR 
e RS.

Foto: Gabriel Olivera/Divulgação

Renato e o pai, Antonio Zancanaro: trabalho garantiu nova premiação do Troféu Mérito Genético para a Rio da Paz
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A
gora a qualidade dos 
touros e fêmeas que dão 
origem aos cortes dife-

renciados de carnes premium 
produzidos pelo Programa 
Carne Angus Certificada pas-
sam a receber o novo Selo 
Seleção Qualidade de Carne. 
Com esta certificação a Asso-
ciação Brasileira de Angus dá 
mais um passo em busca do 
reconhecimento e certificação 
da excelência na seleção de re-
produtores para produção de 
carne premium. O selo passa a 
ser anexado ao registro desses 
reprodutores superiores em da-
dos de carcaça. O novo selo foi 
lançado em 25 de novembro, 
na segunda noite da 3ª Jorna-
da Técnica Angus Virtual, que 
reuniu criadores, inspetores 
técnicos, estudantes da área e 
interessados por pecuária de 
qualidade. O selo é um indica-
tivo que auxilia os produtores a 
entregarem carcaças com qua-
lidade e padronização à indús-
tria e, consequentemente, pro-
dutos premium com ainda mais 
marmoreio, sabor e suculência 
aos consumidores.

“Este selo representa a 
chancela da Associação em 
relação a animais avaliados e 
que são, geneticamente, capa-
zes de imprimir as caracterís-
ticas de carne que o mercado 
busca nas carcaças de seus 
descendentes”, afirmou na 
ocasião o presidente da Angus, 
Nivaldo Dzyekanski. E para o 

Reprodutores ganham selo para qualidade de carne
diretor Técnico da Angus, Már-
cio Sudati Rodrigues, o Selo 
Qualidade de Carne auxilia o 
criador na identificação de 
indivíduos muito superiores 
para qualidade de carne e 
direciona os cruzamentos 
visando o enquadramento 
dos produtos no programa 
carne Angus certificada, 
além de agregar valor nos 
reprodutores e em seus pro-
dutos!

Já na opinião da superinten-
dente da Associação Nacional 
de Criadores – ANC/Promebo, 
Silvia de Freitas, o novo selo é 
mais uma excelente iniciativa 
da Associação Brasileira de 
Angus, que permitirá ao sele-
cionador identificar, através dos 
certificados de registro dos in-
divíduos, os melhores reprodu-
tores para produção de carne 
de qualidade. “Esta iniciativa 
culmina com o momento em 
que o registro genealógico e o 
melhoramento genético, atra-
vés de um novo sistema, se inte-
gram, trazendo ainda mais be-
nefícios aos usuários”, lembra 
a zootecnista que coordena o 
Promebo.

Um total de 1.089 animais, 
sendo 670 machos e 419 fême-
as, foram condecorados com 
o Selo Seleção Qualidade de 
Carne e terão a marca fixada 
ao lado de seus registros gene-
alógicos. A lista com os nomes 
foi anunciada durante a live 
do evento e está disponível no 

site da Associação (angus.org.
br/selo-selecao-qualidade-da-
carne/). Ao todo, 17.964 exem-
plares passaram pelo crivo dos 
critérios do selo, quando foram 
avaliadas as DEPs de ultras-
sonografia de carcaça geradas 
pelo Programa de Melhora-
mento de Bovinos de Carne 
(Promebo).

“É um selo exclusivo para 
reprodutores, mas que nos per-
mite orientar a seleção para 
o consumidor final”, apontou 
o gerente de Fomento da An-
gus, veterinário Mateus Pivato, 
lembrando dos ganhos pro-
porcionados pelo programa de 
fomento à ultrassonografia de 
carcaça Angus, que completou 
10 anos em 2021. O técnico es-
clareceu que não será feito um 
ranqueamento dos animais, mas 
sim uma chancela de todos os 
reprodutores com avaliações de 
carcaça que atingirem os pré-

requisitos exigidos para receber 
o selo, oferecendo ao pecuarista 
maior ganho genético para as 

características que geram a 
qualidade da carne Angus.

“O foco é integrar a 
cadeia produtiva de for-
ma contínua, buscando 
atender às demandas 
cada vez mais exigentes do 

novo consumidor, e elevar a 
rentabilidade da pecuária, 

possibilitando uma maior va-
lorização do produto”, avaliou 
a gerente nacional do Progra-
ma Carne Angus Certificada, 
Ana Doralina Menezes. “O selo 
é importante porque faz a pon-
te entre os elos da cadeia pro-
dutiva. Ele sinaliza e valoriza 
os indivíduos superiores com o 
objetivo de orientar o criador 
e, assim, ampliar a oferta de 
uma matéria-prima ainda mais 
qualificada e padronizada para 
o Programa Carne Angus Cer-
tificada”, completou a dirigen-
te.

A seleção dos animais que re-
cebem o Selo Seleção Qualidade 
de Carne considera o grupo de 
reprodutores que estão entre os 
20% melhores para Índice Bio-
econômico de Carcaça (IBC) e 
para Percentagem de Gordura 
Intramuscular (marmoreio), 
além de terem DEPs positivas 
para Área de Olho de Lombo 
(AOL), Espessura de Gordura 
Subcutânea (EGS) e Espessura 
de Gordura na Picanha (EGP8). 
“Essas são características que 

colocam os exemplares em um 
patamar superior para a pro-
dução de carne de qualidade”, 
sintetizou Mateus Pivato. Para 
estampar o selo no registro ge-
nealógico de seus animais, as 
propriedades devem integrar o 
Promebo e realizar avaliação de 
seus reprodutores por ultrasso-
nografia de carcaça. A Associa-
ção seleciona por meio da análi-
se de dados genéticos os animais 
que estejam no grupo dos 20% 
melhores para Índice Bioeconô-
mico de Carcaça (IBC) e para 
Percentagem de Gordura Intra-
muscular (marmoreio), além de 
terem DEPs positivas para Área 
de Olho de Lombo (AOL), Es-
pessura de Gordura Subcutânea 
(EGS) e Espessura de Gordura 
na Picanha (EGP8). Ou seja, se 
seus animais têm essas caracte-
rísticas, é uma indicação de que 
os mesmos podem vir a ter essa 
chancela.

O Selo Seleção Qualidade 
de Carne faz parte do grupo de 
chancelas da Angus, composta 
pelos selos Angus, Angus Gold 
e Angus Sustentabilidade, e visa 
oferecer ao produtor a oportu-
nidade de selecionar seus ani-
mais para produção de carne 
de alta qualidade desde o início 
do sistema produtivo.

Clique em https://angus.
org.br/selo-selecao-qualida-
de-da-carne/ e veja a lista de 
machos e de fêmeas que rece-
beram o Selo Seleção Quali-
dade de Carne.
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C
om 57 anos de história e 
criadores espalhados de 
Sul a Norte do Brasil, a 

Associação Brasileira de An-
gus ampliou seu quadro social, 
e agora os usuários da genética 
Angus e produtores do Progra-
ma Carne Angus Certificada 
também podem se filiar à en-
tidade. O novo Sócio Produtor 
Angus, que já recebe as edi-
ções do Jornal Angus@newS, 
também passará a contar com 
outros benefícios alinhados às 
suas necessidades.

“Essa categoria é reflexo 
do crescimento da genética 
Angus dentro e fora das por-
teiras. Cada vez mais temos 
novos criadores e produtores 
comprometidos em qualificar 
seus plantéis. E chegou a hora 
de levar o apoio da Associação 
a esse empresário rural. Além 
disso, queremos valorizar o 

Seja Sócio Produtor
produtor que abate no Progra-
ma Carne Angus com animais 
Angus e suas cruzas”, sintetiza 
o presidente da Angus, Nival-
do Dzyekanski. Para ser Sócio 
Produtor Angus basta entrar 
em contato com a Angus atra-
vés do e-mail atendimento@
angus.org.br e fazer a solicita-
ção de filiação.

Vários outros benefícios
Ao se associar, o pecuaris-

ta tem direito a usar a plata-
forma Angus Market, espaço 
comercial alocado dentro do 
Portal da Angus voltado para 
oferta de animais, networking 
e transações. Além disso, rece-
berá mensalmente boletins di-
recionados ao seu negócio com 
informações sobre melhora-
mento genético, utilização de 
DEPs, manejo e bem-estar ani-
mal, novas tecnologias, provas 

de ganho de peso e eficiência 
alimentar, utilização de touros 
para cruzamento industrial en-
tre outros assuntos.

Sócios Produtores Angus 
também recebem, em primei-
ra mão, informes técnicos e 
noticiosos da Associação, o 
que inclui boletins mensais e 
publicações periódicas da en-
tidade (como o Anuário An-
gus). “Informação de quali-
dade no momento certo pode 
ser a diferença entre um bom 
ou um mau negócio. A Angus 
sabe disso e investe em dados 
que aparelhem seus criadores 
para a lucratividade”, com-
pleta Dzyekanski. O pacote de 
benefícios ainda inclui a pos-
sibilidade de agendar reuniões 
técnicas regionais com a equi-
pe da Angus.

Como fornecedor do Pro-
grama Carne Angus Certifica-

da, o Sócio Produtor 
Angus também terá 
privilégios através de 
relatórios sobre seus 
abates, além de in-
formativos sobre par-
ceiros e cotações do 
mercado. “Com esse 
material, o associado 
poderá fazer a análise 
dos dados e tomar de-
cisões mais certeiras 
voltadas à produção 
de carne de qualida-
de”, salienta o dire-
tor do Programa Carne Angus, 
Milton Moraes Filho.

Segundo o presidente da 
Associação, ao se tornar um 
associado, o produtor tem 
em mãos ferramentas capa-
zes de auxiliá-lo não somente 
nas decisões, mas também no 
crescimento e desenvolvimento 
da raça. “A Angus tem hoje o 

maior programa de carne cer-
tificada do país. E isso não é 
por acaso. É fruto do trabalho 
em conjunto de selecionadores, 
técnicos e produtores dessa 
genética. Já estava na hora 
de dar esse passo e unir todos 
aqueles que dedicam seus dias 
ao avanço da Angus no campo 
e na mesa do consumidor”.
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Concurso de Carcaças Verdi 
O 

Condomínio Agropecuá-
rio Pernlochner (CAP), de 
Eduardo Pernlochner, de 

Treze Tílias, SC, conquistou título 
de campeão entre os machos do 
Concurso de Carcaças Angus do 
Frigorífico Verdi, realizado em 3 
de dezembro em Pouso Redondo, 
SC. O reconhecimento foi con-
quistado com o lote 9, que alcan-
çou média de peso de 290,55 qui-
los e fez 94 pontos. Em segundo 
lugar entre os machos ficou o lote 
11, de George Thaler, também de 
Treze Tílias. O lote atingiu peso 
médio de 307,95 quilos e pontu-
ação de 93,5. Entre as fêmeas, 
o criador Roberto Natter, igual-
mente de Treze Tílias, foi o cam-
peão com o lote 10, que teve peso 
médio de 230,45 e pontuação 
final de 80,9. A segunda coloca-
ção ficou com o lote 11, do pro-
dutor George Thaler, que chegou 
a 80,83 pontos. O peso médio foi 
de 262,79 e a média de peso en-
tre as fêmeas foi de 245,46 qui-
los e entre os machos de 284,48 
quilos. Acabamento de carcaça e 
qualidade genética foram os al-
vos principais das avaliações. 

A prova ainda consagrou 
como Destaque Principal entre 
as fêmeas o lote 3, de Nelito Ta-
ffarel, de Videira, SC. O Destaque 
Principal nos machos ficou com 
o lote 5, do produtor João Carlos 
Randon, de Tangará, SC. O prê-

mio reconhece novos produtores 
que enviaram lotes para partici-
par da disputa no concurso.

Neste ano o evento ocorreu de 
forma híbrida (virtual + presen-
cial), em função da pandemia, e 
foram abatidos 214 animais An-
gus e cruza Angus. O corpo téc-
nico da Associação Brasileira de 
Angus e do Frigorífico Verdi re-
alizou as análises presencialmen-
te na unidade de Pouso Redon-
do, que entretanto puderam ser 
acompanhadas por produtores e 
demais interessados através do 
canal no YouTube do frigorífico.

No geral, ótimo nível
“Tivemos lotes excepcionais 

e muito padronizados, tanto de 
machos como de fêmeas. E isso é 
fruto de um trabalho de seleção e 
de preparo realizado pelos produ-
tores. Estamos muito satisfeitos 
com o resultado dessa edição e 
com a parceria com o Frigorífico 
Verdi, já que este ano o concurso 
foi diferente por causa da pande-
mia, mas mesmo assim eviden-
ciou carcaças de alta qualidade 
e todos puderam acompanhar os 
abates”, avaliou a gerente nacio-
nal do Programa Carne Angus 
Certificada, Ana Doralina Mene-
zes. Segundo ela, o objetivo é re-
conhecer o trabalho realizado pe-
los produtores em seus animais, 
além de mostrar os resultados da 

utilização da raça Angus em dife-
rentes sistemas com a produção 
de animais extremamente jovens, 
carcaças bem acabadas e cortes 
de alta qualidade que serão entre-
gues à indústria e, posteriormen-
te, ao consumidor final.

Um grande sucesso
“A cada ano vem aumentando 

tanto o número de participantes 
e de animais quanto a qualidade 
das carcaças, onde a régua foi 
bem elevada”, avaliou Ariel Hen-
rique Bichels Verdi, que juntamen-
te com a família tem a proprieda-

de do destacado Frigorífico Verdi. 
Segundo ele, para se ter ideia, este 
ano seria inclusive possível fazer 
dois dias de concurso em abates 
cheios somente com animais An-
gus padronizados e da melhor 
qualidade. Ariel observou também 
que este ano foi atípico em função 
da pandemia, quando não houve a 
presença de clientes nem de for-
necedores, mas tudo funcionou 
muito bem. “Através do YouTube 
e redes sociais a participação e 
troca de informações acabou sen-
do muito maior do que no formato 
presencial, o que foi altamente po-

sitivo. E este é um sistema que va-
mos manter para o futuro, mesmo 
quando houver a possibilidade da 
participação física das pessoas”, 
antecipou o empresário, afirman-
do que o concurso foi um grande 
sucesso.

Técnicos aprovaram 
Gabriela Menezes, técnica em 

controle de qualidade na unidade 
do Frigorífico Verdi, em Pouso 
Redondo, acompanhou de perto 
as avaliações e afirmou que o con-
curso teve padrão, gordura e pre-
cocidade dentro da classificação 
de quase 100% dos animais exa-
minados. “Mais uma vez a quali-
dade Angus junto com a parceria 
do Frigorífico Verdi mostrou sua 
força e, principalmente, o quanto 
o produtor busca crescer e me-
lhorar dentro da raça. Foi um dia 
muito proveitoso que ainda veio 
com a novidade do concurso ser 
transmitido ao vivo e, certamen-
te, deixando todos ansiosos para 
o próximo ano”. A técnica Fran-
cielle Soares também acompa-
nhou presencialmente os abates.

O concurso visou estimular 
a produção de animais com pa-
drões de qualidade exigidos pela 
indústria dentro do Programa 
Carne Angus Certificada e mos-
trar o potencial da raça Angus 
para a produção de carne de qua-
lidade superior.

Agora os criadores de Angus 
já podem solicitar análises genô-
micas de seus animais pela inter-
net, de forma prática e segura! É 
que visando facilitar o processo 
e impulsionar seu programa de 
seleção genômica, a Associação 
Brasileira de Angus colocou em 
ação, a partir do final de dezem-
bro de 2020, sua plataforma 
digital de seleção genômica. O 
novo software recebe as deman-
das, gerencia o rastreamento 
passo a passo das amostras, emi-
te boletos e armazena os resulta-
dos, possibilitando a criação de 
um banco de genótipos do Angus 
nacional. 

“Este serviço é um impor-
tante passo concretizado rumo à 
implementação da seleção genô-
mica no Brasil. Desenvolvemos 
esse sistema pensando em nos-
sos criadores. Queremos auxiliá-
los para que possam utilizar a 

Genotipagem via digital
genômica de forma acessível e 
fácil, e que tenham, na palma da 
mão, indicativos que permitam 
ganhos cada vez mais consis-
tentes em suas propriedades”, 
explica o presidente da Angus, 
Nivaldo Dzyekanski.

Simples assim
Com a nova ferramenta, soli-

citar um exame de genotipagem 
passa a ser tarefa fácil. Basta 
o pecuarista acessar o sistema 
através do link https://app.si-
fatweb.com.br/angus e realizar 
o seu cadastramento. Depois 
é só informar os dados dos re-
produtores, o tipo de teste e o 
laboratório escolhido (Neogen 
ou Zoetis). Os emolumentos va-
riam de acordo com cada teste 
e a condição de ser sócio ou não 
da Angus. As amostras de pelo 
ou outros materiais genéticos 
coletados devem ser identifica-

das com o número de registro e 
tatuagem do reprodutor e envia-
das à Associação via Correios. 
Caberá à Angus formatar as 
amostras e enviar ao laborató-
rio. Após esta etapa, será gerado 
o boleto de cobrança, que ficará 
disponível na plataforma digital. 
A Angus também fará um ban-
co biológico de materiais que 
vierem em quantidade suficiente 
para serem separados em duas 

amostras, uma para o envio ao 
laboratório e outra para arma-
zenamento no banco de amos-
tras na entidade. 

Os resultados dos testes de 
genotipagem serão encaminha-
dos ao Programa de Melho-
ramento de Bovinos de Carne 
(Promebo), onde serão calcu-
ladas as DEPs enriquecidas. A 
análise final será disponibilizada 
aos criadores no site do Pro-
mebo. Os pecuaristas receberão 
um aviso através do software da 
Angus após a conclusão da ava-
liação. Na plataforma da Asso-
ciação, só será possível acessar 
resultados em caso de solicita-
ção de testes de homozigose dos 
animais.

 
Brasil na palma da mão
A tecnologia se integra a 

outras ações de fomento à ge-
nômica em desenvolvimento 

pela Angus, como a parceria 
firmada com a Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa) para pesquisa e 
formação da população de re-
ferência. Propriedades do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo, Minas Gerais e de 
outros estados já demonstram 
interesse em fazer uso da ge-
nômica para a seleção de seus 
animais. “Estamos avançando 
pelo Brasil. Acreditamos que, 
agora, com o software, mais 
criatórios se sintam motivados 
a implementar as DEPs enri-
quecidas na seleção”, prevê o 
gerente de Fomento da Angus, 
Mateus Pivato. Uma das vanta-
gens que chama a atenção dos 
criadores é a possibilidade de 
uso da genômica para a seleção 
para características de difícil 
mensuração, como a resistência 
ao carrapato.

Foto: Carolina Jardine
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À 
frente da Associação 
Brasileira de Angus nos 
últimos dois anos, o pe-

cuarista e empresário Nivaldo 
Dzyekanski dará sequência 
no comando da entidade, com 
novo mandato de dois anos, 
gestão 2021/2022. A reeleição 
ocorreu durante assembleia ge-
ral realizada em formato misto 
(presencial + virtual) no dia 04 
de dezembro, na sede da Fede-
rasul, em Porto Alegre, RS. A 
posse está agendada para o dia 
15 de janeiro de 2021. Recon-
duzido ao cargo por aclamação 
em chapa única, Dzyekanski 
visa fomentar ações que bus-
quem o melhoramento genético 
constante do rebanho Angus 
nacional. “Quero intensificar o 
desenvolvimento genético, dis-
ponibilizando cada vez mais 
dados aos criadores sobre os 
animais, realizando provas de 
eficiência alimentar e enviando 
mais touros para centrais de in-
seminação”, destacou.

Nivaldo Dzyekanski reeleito

Entre as metas para sua 
segunda gestão à frente da An-
gus, está a de trazer os pecua-
ristas que abatem no Programa 
Carne Angus Certificada para 
dentro, para integrarem o cor-
po social da Associação Brasi-
leira de Angus, inclusive os que 
trabalham com animais Angus 
cruzados, os usuários da genéti-
ca Angus. O primeiro passo em 
direção à concretização dessa 
meta foi dado por Dzyekanski 

ainda em novembro de 2020, 
com o anúncio da nova modali-
dade de Sócio Produtor Angus. 
Além disso, o dirigente almeja 
seguir o processo de aproxima-
ção dos inspetores técnicos e 
colaboradores que atuam nos 
frigoríficos parceiros, o que em 
2020, em função da pandemia, 
não pode ser trabalhado.

Outra meta clara da nova 
gestão de Dzyekanski na Angus 
é a consolidação da genômica, 

projeto implementado em seu 
primeiro mandato por meio 
de parceria com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa). “Espero 
que a ferramenta de seleção 
genética esteja avançada nos 
campos e que os criadores es-
tejam fazendo uso da mesma 
como algo indispensável para 
a criação e seleção de Angus”, 
disse Nivaldo. Em sua fala, o 
presidente declarou estar mui-
to contente com a reeleição. 
“Me comprometo a trabalhar 
nos próximos dois anos para 
que a raça Angus continue em 
expansão e que a carne entre-
gue aos consumidores tenha 
cada vez mais qualidade, sabor 
e maciez”, acrescentou.

Dzyekanski visa ainda dar 
continuidade a campanha de 
valorização do Selo Angus, que 
destaca os atributos da Carne 
Angus Certificada. Iniciada em 
agosto deste ano, a campanha 
já ganhou as redes sociais e 

os canais de mídia eletrônica 
nacionais com o slogan “Sabo-
rosamente macia? Só se tiver 
o selo da Carne Angus Certi-
ficada”. “Vou dar sequência a 
esse trabalho, pois o selo es-
tampado em nossos produtos 
chancela que os mesmos foram 
avaliados e aprovados dentro 
dos parâmetros do Programa 
Carne Angus”, ressaltou.

Integram a diretoria da 
gestão 2021/2022 Cezar 
Fernandez Vianna, 1º vice-
presidente; Fábio Langlois 
Ruivo, vice-presidente Admi-
nistrativo Financeiro; Milton 
Martins Moraes Filho, vice-
presidente do Programa Car-
ne Angus Certificada; Rogério 
Rotta Assis, vice-presidente 
de Fomento; Nelson Antônio 
Serpa, vice-presidente de Ma-
rketing; Marcio Sudati Rodri-
gues, vice-presidente Técnico; 
além de Flávio Montenegro 
Alves e Valdomiro Poliselli Jr, 
diretores.

Nova diretoria tem como foco o avanço genético do rebanho

A Angus segue líder em 
vendas de sêmen no Brasil e 
cada vez mais essa genética 
é escolhida para a forma-
ção de criações de animais 
puros e especialmente para 
os cruzamentos industriais. 
A Angus registrou o notável 
aumento de 28,72% na co-
mercialização de doses de 
sêmen no acumulado de ja-
neiro a setembro deste ano 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. A infor-
mação, que foi amplamente 
divulgada pela Associação 
Brasileira de Inseminação 
Artificial (Asbia), confirma 
expansão significativa da 
raça, líder absoluta em ven-
das na pecuária de corte no 
Brasil.

“Tivemos um cresci-

Crescem vendas de sêmen Angus com 
destaque à genética nacional

mento muito expressivo do 
sêmen Angus brasileiro, o 
que sinaliza quão promis-
sora é a genética nacio-
nal. Essa evolução da raça 
mostra que estamos no ca-
minho certo e que o mer-
cado ainda tem muito para 
crescer”, avalia o presiden-
te reeleito da Associação 
Brasileira de Angus, Nival-
do Dzyekanski.

Mais touros
nacionais provados
A pesquisa constatou alta 

de 52% na comercialização 
da genética nacional no acu-
mulado dos três primeiros 
trimestres de 2020 em com-
paração ao mesmo período 
do ano passado. O que, se-
gundo o gerente de Fomento 

da Angus, Mateus Pivato, é 
reflexo de uma série de fa-
tores como a questão cam-
bial e um avanço na seleção 
focada em indexadores de 
ganho econômico. A tendên-
cia, segundo o técnico, é de 
que a comercialização de 
genética nacional se mante-
nha aquecida, pelo menos é 

o que sinalizaram as pistas 
da Primavera de 2020, onde 
a contratação de touros jo-
vens por centrais de inse-
minação chamou atenção 
de todos. “Outro aspecto 
que leva a essa expansão é 
o reconhecimento da quali-
dade da genética nacional e 
do trabalho realizado pelo 
Programa de Melhoramento 
de Bovinos de Carne (Pro-
mebo), que entrega dados 
cada vez mais robustos aos 
criadores, fazendo com que 
eles tenham certeza da ex-
celência do que estão com-
prando”, ressalta Pivato.

Até setembro de 2020, a 
Angus comercializou o equi-
valente a 88,82% do total 
vendido em 2019. O que, de 
acordo com Pivato, é bastan-

te significativo para o perí-
odo e indica que 2020 fe-
chará com novo recorde na 
comercialização.

Em termos de presença 
nos diferentes estados do 
Brasil, a Angus também tem 
destaque com negociação de 
sêmen em 26 das 27 unida-
des da federação brasileira. 
“Isso revela que a raça ga-
rante qualidade e lucrativi-
dade e se adapta aos mais 
variados ambientes e siste-
mas de produção do país”, 
frisou Pivato, para quem o 
relatório da Asbia está mui-
to completo e é de grande 
valia para todas as asso-
ciações de raça que o utili-
zam, pois traz informações 
de qualidade, que são muito 
bem compiladas”.

Nivaldo Dzyekanski em novo biênio no comando da Angus

Mateus Pivato
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Mais animais certificados 
abatidos e melhor apro-
veitamento de carcaças 

em 2020 mostram a evolução 
qualitativa na produção do re-
banho Angus nacional em 2020. 
Isto foi o que demonstrou a 
gerente nacional do Programa 
Carne Angus Certificada em ba-
lanço apresentado aos filiados à 
Associação Brasileira de Angus 
durante a assembleia geral da 
entidade, realizada dia 4 de de-
zembro, em Porto Alegre, quan-
do foi reconduzido à presidência 
por mais uma gestão o então 
dirigente criador e empresário 
Nivaldo Dzyekanski.

Segundo Ana Doralina Me-
nezes, o Programa Carne Angus 
registrou em 2020 um aumento 
de 3% no número de animais 
certificados, e a percentagem 
de exemplares premium entre os 
exemplares abatidos saltou de 
69%, em 2019, para 72%, em 
2020. O balanço, que considerou 
o período de janeiro a outubro 
de 2020, também apresentou 
expansão de 25% no aproveita-
mento de carcaças certificadas 
pelo Programa. “Esse cresci-
mento é bastante significativo, 
uma vez que além do abasteci-
mento do mercado interno, tive-
mos um ano de marcante incre-
mento nas exportações de carne 

Foto: Carolina Jardine/Angus

Em 2020, ganhos na genética e na carne
Angus certificada”. E 
segundo ela, dentro 
dos frigoríficos, a dis-
puta dos cortes entre 
mercado interno e ex-
terno se deu a partir 
de valor, e quem paga 
mais leva.

O incremento nas 
exportações de carne 
certificada em 2020 
foi de 19% em com-
paração a 2017, ano 
em que enviou ao mer-
cado externo a quantia 
recorde de 405.817 
toneladas, número que 
em 2020 alcançou 
481.196 toneladas, 
sendo 43% desse total 
exportado diretamente para a 
China. “Conseguimos nos posi-
cionar no mercado internacional, 
mostrando que somos produto-
res e exportadores de carne de 
alta qualidade, com valor agre-
gado e com a chancela de exce-
lência da Associação Brasileira 
de Angus”, ressaltou a dirigente.

Em sua apresentação, a 
gerente nacional enalteceu as 
ações realizadas pela Associa-
ção durante o ano. Mesmo com 
a pandemia, o time do Programa 
Carne Angus se adaptou e utili-
zou a tecnologia como aliada 
na prática de lives e de eventos 

como o Concurso de Carcaças 
do Frigorífico Verdi e do trei-
namento anual do Programa, 
que teve o formato totalmente 
virtual. Além disso, Ana Dora-
lina reforçou a importância do 
trabalho da Angus no sentido 
de conter a utilização do Selo 
Angus de maneira imprópria 
em produtos que não passaram 
pela chancela da Associação. 
Esse resultado foi obtido com 
um reforço na relevância da fer-
ramenta de denúncia e da cam-
panha de valorização do Selo de 
Certificação Angus, promovidas 
pela Associação ao longo do ano 

O Programa Carne Angus 
Certificada conta atual-
mente com 38 unidades 
frigoríficas certificando as 
carcaças e cortes Angus 
em 11 estados brasileiros.

Melhoramento 
genético avançou
E exemplo do cresci-

mento e das novas con-
quistas da carne Angus 
certificada, a área técnica 
da Associação Brasileira 
de Angus também mos-
trou eficiente serviço em 
2020, que resultou no in-
cremento do melhoramen-
to genético do rebanho 
nacional. Em sua apre-

sentação durante a assembleia 
geral, o gerente de Fomento da 
Angus, Mateus Pivato destacou 
os trabalhos realizados pela 
entidade visando elevar ainda 
mais a seleção genética dos ani-
mais. Conforme ele, em 2020 a 
Angus fechou parceria com a 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) para o 
desenvolvimento de dados e de 
procedimentos necessários para 
a implementação da genômica 
no Brasil e para a realização do 
Teste de Eficiência Alimentar. 
Além disso, enviou animais da 
raça para pesquisa junto à Em-

brapa Clima Temperado.
“Os testes são ferramentas 

muito importantes para a raça 
Angus, pois geram informações 
de eficiência alimentar cada vez 
mais relevantes para a pecuária 
moderna. Também são essenciais 
para a evolução da genômica, 
para que, em breve, possamos 
predizer essa característica sem 
ter que colocar os animais em 
avaliação nos cochos”, exempli-
ficou o técnico.

Pivato também enfatizou 
o excelente trabalho realizado 
pelos 24 inspetores técnicos da 
Angus a campo em seis estados 
do país, que mesmo com a pan-
demia, orientaram os criadores 
classificaram os animais nas 
fazendas. O técnico de Fomento 
da Angus, João Pedro Veiga, por 
exemplo, percorreu 16,7 mil qui-
lômetros, passando por Estados 
como Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul para orientar os pecuaristas 
quanto ao uso da genética de 
touros e ventres Angus regis-
trados em seus rebanhos. João 
Pedro foi incluído na equipe An-
gus em 2020 justamente com o 
objetivo de orientar aproximar 
ainda mais os novos criadores 
da Brasileira de Angus.

A 
maior associação de cria-
dores de Angus do mundo, 
a American Angus Associa-

tion (AAA), divulgou no final do 
último inverno no hemisfério nor-
te – época que equivale ao final 
do verão no hemisfério sul – uma 
nova Diferença Esperada de Pro-
gênie (DEP) de grande utilidade 
para rebanhos da raça Angus em 
regiões e países com clima quen-
te. A nova Hair Shedding EPD 
pode ser traduzida de duas ma-
neiras para o idioma português: 
(1) “DEP para Queda de Pelos” 
e (2) “DEP para Pelechamen-
to”. Prefiro a segunda. Fruto de 
uma pesquisa iniciada no ano 
2011 pela AAA em colaboração 
com a Angus Genetics Inc., que 

Nova DEP para Pelechamento
Por Stefan Staiger Schneider

é uma empresa subsidiária da 
AAA, mais a Mississippi State 
University, North Carolina State 
University e University of Mis-
souri, essa DEP mede a adap-
tação da pelagem de bovinos da 
raça Angus ao calor depois que o 
inverno termina e, por consequên-
cia, aponta a tolerância ao calor 
e à intoxicação de Festuca, que é 
comum nos Estados Unidos.

Não é novidade para os pe-
cuaristas em vários países que o 
pelechamento de alguns animais 
ocorre antes que o de outros, mas 
a pesquisa ratificou que o pele-
chamento mais rápido é uma ca-
racterística geneticamente trans-
missível e revelou que pode ser 
medida.  A sua avaliação é reali-
zada numa escala de escore visu-
al de 1 a 5 através da qual 5 sig-
nifica totalmente coberto de pelo 
do inverno (pelo do tipo grosso e 

comprido) e 1 significa comple-
tamente pelechado (pelo do tipo 
liso, curto e brilhoso). Apesar de 
haver variabilidade nos padrões 
de eliminação dos pelos entre 
os bovinos, os animais tendem a 
perder-los da frente para trás e 
de cima para baixo.

Em percentuais, o escore 5 
indica um animal 0% pelechado. 
Já o escore visual 4 diz respei-
to a um animal 25% pelechado, 
devendo já ter perdido o seu pelo 
de inverno ao redor da cabeça e 
do pescoço. O escore 3 significa 
50% pelechado e identifica um 
indivíduo que perdeu também o 
pelo grosso do peito e do lombo. 
Um bovino com o escore 2 pre-
cisa estar 75% pelechado, o que 
significa que o pelo grosso existe 
ainda somente no vazio e ao re-
dor da barriga. Já o escore 1 re-
vela um animal 100% pelechado.

A pesquisa indica também 
que vacas com crias ao pé que 
perdem a pelagem de inverno no 
início da primavera têm menos 
estresse térmico e, portanto, po-
dem usar a energia que teriam 
gasto na termorregulação para 
produzir mais leite e fazer as 
crias crescerem mais rapidamen-
te, desmamando-as mais pesadas. 
Além disso, terneiros peludos ga-
nham menos peso, o que também 
prejudica todo o seu desenvolvi-
mento, tornando-os menos preco-
ces em termos de terminação.

Foram avaliados 8.642 bovi-
nos Angus PO até Fevereiro de 
2020. De acordo com a pesqui-
sa, a transmissibilidade da velo-
cidade do pelechamento é seme-
lhante à da DEP desmama.

Nos Estados Unidos, as pon-
tuações de queda de pelo devem 
ser coletadas entre meados de 

Abril e meados de Junho. No 
Brasil, o período equivalente 
seria entre meados de Outubro 
e meados de Dezembro. Mas a 
AAA alerta que, como existem 
climas regionais num país com 
a dimensão continental dos Es-
tados Unidos, é importante fazer 
essas medições quando a quan-
tidade de queda de cabelo varia 
mais. O alerta também vale para 
o Brasil, um país que também 
tem dimensão continental e cli-
mas regionais. 

A pesquisa ainda revelou que 
a idade tem um efeito signifi-
cativo na queda de cabelo. Por 
esse motivo, a primeira avaliação 
deve ser feita com gado com não 
menos que um ano de idade.

Criador de Angus
Cabanha Santa Bárbatra
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LEILÕES

O
s 43 leilões de Angus e de 
Ultrablack realizados na 
temporada da Primavera 

de 2020 resultaram invariavel-
mente em pistas limpas e ágeis, 
médias elevadas e no somató-
rio alcançaram o surpreendente 
faturamento de R$ 46 milhões. 
Os pregões acompanhados pela 
Associação Brasileira de Angus 
fixaram média geral dos touros 
Angus de R$ 16.153,46 e a das 
fêmeas de R$ 9.931,20. A média 
dos exemplares Ultrablack foi de 
R$ 13.798,00.

“A temporada sinalizou o for-
talecimento da genética nacional 
e um marcante aumento do inte-
resse de centrais de inseminação 
por reprodutores brasileiros com 
dados no Programa de Melhora-
mento de Bovinos de Carne (Pro-
mebo), o que mostra que devemos 
continuar investindo no desenvol-
vimento da genética dos plantéis 
no país. O mercado para touros e 
sêmen Angus ainda tem muito a 
expandir”, avaliou o presidente da 
Angus, Nivaldo Dzyekanski.

Um dos últimos leilões, o lei-
lão da VPJ Pecuária, realizado 
em 31 de outubro, marcou o novo 
recorde nacional de preço na raça 
Angus. Realizado em Jaguari-

Realizada em 9 de no-
vembro, a primeira edição 
do Remate Angus Jovem, 
promovido pela Fazenda 
Renascença, de Vargem, 
SC, seguiu a máxima des-
ta temporada, com pista 
limpa e médias aquecidas. 
A propriedade de Nelson 
Serpa atingiu faturamento 
de R$ 517.500,00, com 
a comercialização de 56 
exemplares das raças An-
gus e Ultrablack. A média 
foi de R$ 11.550,00 para 
os reprodutores Ultrabla-
ck, de R$ 9.250,00 para 
os touros jovens Angus 
da geração 2019 e de R$ 
8.526,92 para as fêmeas.

O preço top do remate 
foi alcançado pela fêmea 
Renascença 736 (na foto), 
filha de SavResource 1441 
e de AB 280 Juquita TEI. 

Angus e Ultrablack faturam 
R$ 46 milhões na Primavera

úna, SP, o novo recorde foi fixa-
do em R$ 734,4 mil, valor pago 
pelo touro VPJ HigherProactive 
IA001, arrematado pelo Grupo 
Golin, com 100 mil doses de sê-
men contratadas pela central Se-
lectSires. “Missão cumprida. Foi 
um leilão coroado de êxito, com 
recordes no Angus e com fêmeas 
muito valorizadas”, destacou o 
presidente do Grupo VPJ, selecio-
nador Valdomiro Poliselli Júnior.

Na nova raça Ultrablack, o 
destaque do ano foi a venda do 
touro Tradição Azul 008, da Tra-
dição Azul, de Quaraí, RS, que 
teve cota de 50% comercializada 
por R$ 40,5 mil, em maio, no Lei-

lão Revolution.
Para o gerente de Fomento 

da Angus, veterinário Mateus Pi-
vato, os resultados alcançados na 
temporada foram reflexo do bom 
momento vivido pela pecuária de 
corte em diferentes praças, fato 
puxado pela valorização do boi 
gordo, além da crescente expan-
são da raça e do uso da genética 
Angus em cruzamentos. “Esse au-
mento da arroba está relacionado 
ao crescimento das exportações 
de carne bovina para a China e 
mostra o grande potencial que a 
pecuária brasileira tem para ali-
mentar o mundo”, acrescentou 
Mateus. 

Foto: Gabriel Olivera/Angus

1º Remate
Angus Jovem

Foto: MangMidia

Nos julgamentos de clas-
sificação a cargo de Leandro 
Freitas, a Cabanha Arandú, do 
criador Ronaldo Zechlinski de 
Oliveira, de Rio Grande, RS, con-
quistou três prêmios no julga-
mento do Campeonato Rústico 
da raça Angus na 46ª Expofei-
ra de Rio Grande. Nos machos, 
julgados no dia 13 de novembro, 
o título de Grande Campeão PO 
foi para touro de tatuagem P25. 
Já nas fêmeas, julgadas no dia 
seguinte, o reconhecimento de 
Grande Campeã CA foi para a 
fêmea de tatuagem 85 e o de 
Grande Campeã PO ficou com a 
fêmea P42.

Já a Cabanha Acácia, de 
Dom Pedrito, RS, propriedade 
do criador Álvaro Salles, levou 
animais na exposição de Rio 

Com fatura-
mento total de 
R$751.680,00 
e comercializa-
ção de exem-
plares para 
criadores de 
Goiás, Minas 
Gerais, Ma-
ranhão, Mato 
Grosso do Sul, 
Rio de Janei-
ro e São Paulo, a 14ª edição do 
Leilão FSL Angus, promovido 
pela FSL Angus, de Itu, SP, em 
10 de novembro, fixou média de 
R$15.660,00 para os 48 tou-
ros negociados em pista que foi 
limpa. O destaque do pregão foi 
a venda do Touro FSL 3050 Ul-
tra Plus por R$ 30 mil pelo cria-
dor João Paulo Freire de Souza 
Melo, da Fazenda Nelore Germa-
no, de Centro Novo, MA.

Realizado em formato virtu-
al, em função da pandemia, o lei-
lão foi comandado pela Connect 

FSL vende touro
por R$ 30 mil

Leilões com o martelo a cargo 
do leiloeiro Anibal Ferreira e as-
sessoria da SAP.

Para o gerente da FSL, 
Domingos Parra, o resultado é 
reflexo do trabalho de mais de 
15 anos de seleção da cabanha 
e da dedicação de toda equipe, 
liderada pelo proprietário An-
tonio Maciel Neto. “Ficamos 
satisfeitos com os resultados, 
principalmente porque vende-
mos todos os lotes e amplia-
mos a nossa carteira de clien-
tes”, completa Parra.

Arandú e Acácia em Rio Grande
Grande e conquistou o título 
de Grande Campeão CA, com o 
touro 3019.

Mas para Ronaldo Ze-
chlinski, o destaque foram as 
terneiras vencedoras. “O jura-
do considerou que são animais 
bem adaptados, com frame 
baixo para se adaptar à região. 
São fêmeas bem desenvolvidas, 
que vão ter ótimo futuro como 
mães”, afirmou. No total, 27 
animais foram avaliados.

Pista limpa 
A exposição de Rio Grande 

contou também com remate de 
gado geral e de elite que, ao total, 
faturou R$ 630 mil com a venda 
de 18 touros e 17 fêmeas. Nos 
machos até dois anos, a média 
ficou em R$ 10 mil e nos touros 
de até três anos a média foi de 
R$ 12,5 mil.As fêmeas CA com 
um ano com registro provisório 
chegaram à média de R$ 2,2 mil.

Conforme Zechlinski, houve 
alta procura por touros. “Foi a 
primeira vez na história do re-
mate em que 100% da oferta 
foi vendida para o próprio mu-
nicípio de Rio Grande”, revelou. 
O remate, que ocorreu logo após 
os julgamentos dos animais, ficou 
sob responsabilidade da Ponteiro 
Negócios Rurais.

Ela foi arrematada por R$ 
15.600,00 pelo pecuarista 
Rodrigo Alaor Bley Ramos, 
de Bom Retiro, SC. Criado-
res do Paraná e de Santa 
Catarina garantiram ani-
mais para os seus planteis 
durante o leilão, que segun-
do Serpa, teve resultado sa-
tisfatório.

O pregão foi realiza-
do no formato virtual, em 
função da pandemia, com 
transmissão pelo canal no 
YouTube da Pampa Rema-
tes. O martelo ficou a cargo 
do leiloeiro Cândido Rober-
to Ferreira Scholl.

Fotos: Divulgação
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V
indo de Guarapuava e após 
passar por Londrina, PR, 
em Jaguariúna, SP, jun-

tamente com o presidente da 
Angus, Nivaldo Dzyekanski, o 
gerente de Fomento Mateus Pi-
vato, o diretor Técnico Márcio 
Sudati Rodrigues e o diretor Flá-
vio Alves, o técnico de Fomento 
da Angus João Pedro Veiga Sil-
va participou do Leilão da VPJ 
Pecuária, promovido pelo criador 
e empresário Valdomiro Poliselli 
Júnior no final de outubro. Nes-
te leilão foi fixado novo recorde 
para a raça Angus – R$ 734,4 
mil por um touro da VPJ. “Ali 
fomos apresentados e a nossa 
missão a todos os presentes, co-
locamos a conversa em dia e tive-
mos a oportunidade de conhecer 
vários produtores”, disse.

Em Barretos, SP o técnico de 
fomento da Angus esteve com o 
criador Vitor Hugo Costa, numa 
visita de pós-venda, uma vez que 
o criador havia adquirido um 

Angus pelo Brasil: o fomento a mil
bom lote de fêmeas Ultrablack. 
“Alinhamos todo o processo re-
produtivo e nutricional, entre ou-
tros comentários que realizamos, 
inclusive com a indicação do 
inspetor técnico da Angus para 
atendê-lo”, informou.

Dali o técnico de Fomento da 
Angus se deslocou para Toledo, 
MG, onde visitou a propriedade 
do novo criador João Pedro Fer-
raz, dado todas as orientações 
sobre a raça. Também visitou o 
criador Sr. Fumashi e seu filho, 
que tem um bom touro de central 
e um rebanho de fêmeas.

O próximo destino foi Tanguá, 
RJ, onde a visita foi ao criador 
Felipe Cardoso, dono de dois 
bons touros Angus, um preto e 
outro vermelho, além de uma va-
cada. “Rodamos toda a proprie-
dade, conversando muito sobre a 
raça, numa região bem acidenta-
da e os dois touros caminhando 
firme atrás da vaca branca/Nelo-
re”, descreveu.

O próximo destino foi Campo 
dos Goitacazes, RJ, onde a visita 
foi para o criador Hudson Olivei-
ra, que preside o Núcleo Angus 
daquele estado. “Conversamos 
bastante sobre o perfil e dificul-
dades dos criadores da região e 
todas as fêmeas dele são meio 
sangue com ótimo desempenho”.

Em Viçosa, MG, João Pedro 
teve um encontro com o seu pro-
fessor de pós-graduação Jean 
Carlo Magalhães. Conheceu tam-
bém a diretora da Faculdade de 
Zootecnia da Universidade Fe-
deral de Viçosa. “Eles abriram 
a casa para a Angus para quem 
sabe tocar alguns projetos na 
área de produção de carne, de 
conversão alimentar, da parte 
nutricional e manejo reprodutivo. 
Trocamos informações e os con-
tatos foram muito proveitosos”, 
relatou.

De Viçosa João Pedro se des-
locou para Uberlândia, MG, onde 
encontrou com o criador Julia-

no Fagundes Pereira, entusias-
ta tanto da raça Angus quanto 
da Ultrablack. “Ele tem fêmeas 
Brangus e está fazendo uns Ul-
trablack bem resistentes, onde 
produzimos um vídeo que foi 
remetido ao gerente de fomento 
Mateus Pivato. Eram 11 horas 
da manhã e debaixo de 38,5 
graus os animais estavam pas-
tando serenos”, contou. Segundo 
João Pedro, Juliano tem intenção 
de criar um núcleo de produtores, 
criadores de Angus e fomentar a 
raça em toda aquela região.

Dali foi direto para a Fazenda 
Cachoeira do Campo, de José An-
tônio Vitral, em Serra do Salitre, 
MG. “Nessa segunda visita a esta 
propriedade, junto com José An-
tônio percorremos toda a fazen-
da, ele tem um gado correto e de 
qualidade, e conversamos muito 
mesmo sobre Angus e Ultrabla-
ck. Ele é focado na raça e está 
animado, fez seu primeiro leilão 
este ano e ficou bastante con-

tente com os resultados”, contou 
João Pedro.

No Mato Grosso do Sul vi-
sitou o criador Ricardo Seada, 
em Iporá, que conheceu em 
Coxim. Em seguida tocou para 
Porá, em Goiás, GO, onde vi-
sitou os criadores Claudinei e 
Ciro Tavares, pai e filho. Depois 
técnico da de Fomento da An-
gus seguiu com várias visitas 
agendadas em Goiás, desta-
que para o criador José Carlos 
Martins, no Distrito Federal, e 
Frederico Martins em Montes 
Claros, Minas Gerais, seguindo 
depois para São Paulo.

“Estamos nos dedicando e 
gostando do trabalho, divulgando 
a Associação Brasileira de Angus 
e as raças Angus e Ultrablack, 
conhecendo, trocando informa-
ções e orientando muita gente e 
constatando que a raça Angus 
realmente está por todos os can-
tos do Brasil”, finalizou João Pe-
dro Veiga Silva.
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C
entenas de milhares de 
doses de sêmen produzi-
das. Nos próximos anos, 

é isso que a Genex vai conse-
guir colocar a mais no merca-
do com a importação de 10 
touros Angus, que vieram dos 
Estados Unidos e foram sele-
cionados especialmente para 
o Brasil, levando em conta, 
principalmente, característi-
cas relacionadas à adaptabi-
lidade ao clima tropical, além 
de avaliações genéticas vol-
tada aos nossos sistemas de 
produção.

Os animais chegaram em 
solo brasileiro em outubro de 
2020 com idade entre 11 e 12 
meses, passaram por um perí-
odo de adaptação/premunição 
e já foram encaminhados para 
a central de coleta, onde irão 
cumprir a quarentena. Muito 
em breve, esses jovens repro-
dutores estarão em plena pro-
dução, garantindo genética de 
excelência para os rebanhos 
brasileiros na estação repro-
dutiva 2021/2022.

Esses touros são parte de 
um projeto de um novo plano 
de desenvolvimento de produ-
tos que recebeu um aporte de 

Dos Estados Unidos, feito 
sob medida para o Brasil

A Genex dá mais um passo no fornecimento de genética Angus
com a importação de touros que vão produzir em solo nacional

mais de US$ 1 milhão. Segun-
do avalia a diretoria da Genex, 
esses animais devem injetar 
mais de R$ 1 bilhão na econo-
mia brasileira nos dois primei-
ros anos de produção. 

Ter os reprodutores em 
solo brasileiro é uma grande 
vantagem. Realizando a coleta 
aqui, conseguimos aumentar a 
oferta da genética Angus dos 
Estados Unidos (para muitos, 
a mais influente do mundo) e 
fica mais fácil demonstrar a 
qualidade dos animais, já que 
os será possível vê-los “com os 
próprios olhos”.

Os animais já vêm com a 
genética selecionada para a 
pecuária brasileira e são tra-
tados no Brasil como “clientes 
vips”. Eles foram, primeira-
mente, alojados em uma fa-
zenda em Itatinga, no estado 
de São Paulo, em baias indivi-
duais, tratados como estrelas, 
com uma alimentação super 
balanceada em um ambien-
te confortável para eles. Tudo 
para garantir conforto e bem-
estar, contribuindo para uma 
produção de sêmen com a me-
lhor qualidade possível.

Com forte expansão, o seg-

mento de inseminação artifi-
cial avança muito no Brasil. 
Segundo dados da Associação 
Brasileira de Inseminação 
Artificial (Asbia) divulga-
dos recentemente, o mercado 
de genética de corte cresceu 
48% no primeiro semestre, em 
relação ao mesmo período de 
2019, com mais de 8 milhões 
doses vendidas. 

Trazer os touros para o 
Brasil é uma oportunidade 
de aproveitar o momento e 
aumentar ainda mais o ren-
dimento do setor. Cada touro 
pode gerar centenas de milha-
res de doses durante sua vida 
produtiva, além de gerar novos 
potenciais reprodutores, multi-
plicando a capacidade de me-
lhorar a genética dos rebanhos 
no Brasil todo. 

Não se trata apenas de ex-
pandir a produção de sêmen. 
Como a inseminação artifi-
cial é a base para a criação 
de gado de qualidade, a longo 

prazo e considerando todo o 
processo, o retorno financeiro 
é enorme para vários elos da 
cadeia. Esses novos touros vão 
produzir milhares de doses de 
sêmen que irão produzir bezer-
ros de qualidade diferenciada. 
Após a desmama, esse bezerro 
alimentará a cadeia de recria-
dores e confinadores, então 
destinados para a indústria de 
proteína animal e, finalmente, 
servindo carne de qualidade 
para o Brasil e muitos outros 
países do mundo. Ou seja, a in-
seminação é o primeiro passo 
para fazer girar essa cadeia de 
valor que movimenta o agrone-
gócio brasileiro e injeta uma 
grande quantidade de recursos 
na economia.

Sob esse ponto de vista, a 
Genex tem não só uma gran-
de participação na história de 
seleção do Angus, como tam-
bém uma enorme contribuição 
para a economia. Essa é uma 
das formas de a empresa con-

tinuar construindo o legado da 
raça, imprimindo uma genética 
superior nos rebanhos do mun-
do todo em escalas cada vez 
maiores e garantindo uma car-
ne de qualidade cada vez mais 
elevada. 

Mesmo diante da pandemia 
e todas as dificuldades do ano, 
a Genex Brasil fez investimen-
tos inovadores, que refletem de 
maneira extremamente positi-
va no mercado como um todo.

Se em 2020 tivemos boas 
novidades, as expectativas para 
2021 são ainda maiores e a 
Genex Brasil se torna cada vez 
mais uma protagonista do futu-
ro da raça Angus. Além da con-
tratação de mais reprodutores 
para a bateria e do início da 
produção dos touros que foram 
importados, mais 20 animais 
serão trazidos dos Estados Uni-
dos já no começo do ano. É a 
Genex construindo, hoje, o re-
banho do futuro e o futuro das 
próximas gerações. Touro Exar Madison é um dos líderes em importações
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