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Selecionar rebanhos é uma tarefa complexa 
e que exige constante atualização. Impossível 
dizer que algum criatório chegou à excelência 
plena. Afinal, sempre que se está perto dela, 
novos parâmetros surgem para desafiar a re-
siliência do criador e os limites da natureza. É 
pensando em um crescimento continuado que 
o núcleo técnico e de fomento da Associação 
Brasileira de Angus trabalha em busca de no-
vos marcadores e medições capazes de elevar 
o padrão dos rebanhos. E isso vem ocorrendo, 
constantemente, ao longo das décadas de atua-
ção da associação. 

Muitas das inovações surgidas dentro dos 
rebanhos Angus do Brasil são, inclusive, inéditas 
em âmbito mundial e despertam interesse de se-
lecionadores que operam com comercialização 
de genética para países de clima tropical como 
o Brasil. É o caso da medição de resistência ao 
carrapato, um marcador viabilizado pela genô-
mica sem precedentes na raça Angus. 

Alguns, vez ou outra, questionam o porquê 

Busca incessante pela excelência
de se investir recursos e tanto esforço em ca-
racterísticas de abrangência limitada ao ter-
ritório nacional. Mas é no cerne dessa questão 
que estão os principais argumentos para seguir 
em frente. É exatamente particularizando nossa 
seleção para aspectos ambientais e sanitários, 
que nos caracterizam, que iremos avançar com 
a genética Angus “Made in Brazil”. Olhar para 
a realidade dos países da América Latina e de 
nações que criam a raça nos trópicos é o que 
determina nosso diferencial competitivo e, tam-
bém, o que vem nos fazendo crescer em vendas 
dentro de nosso próprio país. Haja visto os dados 
divulgados pela Asbia que indicam crescimento 
do share da genética brasileira no atendimento à 
demanda nacional.

Com esse objetivo bem claro 2022 começou 
cheio de novidades no Fomento Angus. Logo 
nos primeiros meses do ano e em meio a uma 
das piores secas das últimas décadas no Sul do 
Brasil, a Angus apoiou um projeto científico de 
avaliação de termotolerância do gado. O estudo 

busca, em um futuro próximo, indicar os indiví-
duos mais eficientes em climas adversos, algo 
essencial para a expansão em áreas do Centro-
Oeste e Norte do país. 

Nas próximas semanas, outra pesquisa ino-
vadora entra na mira da Angus: a medição das 
emissões de metano. O experimento será condu-
zido ao lado da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, 
e chama atenção porque está alinhado à susten-
tabilidade, uma questão essencial e que precisa 
estar na mira de todo pecuarista. Assunto tam-
bém que permeia as ações desenvolvidas pelo 
Programa Carne Angus Certificada. O aclama-
do Selo Sustentabilidade vem ganhando terreno 
dentro das gôndolas dos supermercados brasilei-
ros como prova de que, assim como os criadores, 
os consumidores também sabem selecionar o me-
lhor para si e para o planeta.

sempre sintonizado 
com o mundo, ótimas 
notícias no horizonte 

para o Angus: gado 
valorizado e recordes 

em sêmen...

Foto de cima do cavalo 
na Fazenda Brasil 

Florestal, de nivaldo 
dzyekanski, Paraná.
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ças à aceitação da genômica 
e dos novos testes realizados 
pela Angus com diversos par-
ceiros”, destaca Pivato.

Conforme a Asbia, as ven-
das de sêmen de corte arra-
nharam as 20 milhões de do-
ses, com forte expansão das 
vendas de sêmen Nelore. A 
raça Angus não deixou por me-
nos, sendo forte destaque entre 
as raças taurinas, estando pre-
sente em 53,57% dos 5.570 
municípios do país em 2021. 
Entre os estados brasileiros, 
o Mato Grosso lidera como 
maior comprador de sêmen 
Angus com 19,48%, seguido 
do Mato Grosso do Sul com 
15,03%. Ainda se destacam 
Goiás (13,30%), Rio Gran-
de do Sul (7,34%) e Pará 
(7,13%).rada fora daurva

O presidente da Asbia, Mar-
cio Nery, justifica o incremento 
da inseminação para o forte 
aumento nas vendas de Nelore, 
CEIP e Nelore Mocho, além da 

E
m 2022, a esta situação 
veio se somar a guerra 
Rússia x Ucrânia. Mes-

mo assim, o mercado da in-
seminação deverá apresentar 
crescimento em 2022, prevêem 
os técnicos e representantes 
das principais centrais consul-
tadas pelo Angus@newS. Con-
tinua uma verdadeira corrida 
do ouro. As raças taurinas, pu-
xadas pela Angus, cresceram 
mais de 20%. Destaque tam-
bém para as primeiras expor-
tações de sêmen Ultrablack: 
1 mil doses negociadas com o 
Paraguai.

A coleta de sêmen em 2021 
somou um total de 23.919.732 
doses em todo o país, de janeiro 
a dezembro. Este número con-
solida um crescimento de 61% 
face ao ano anterior, quando 
foram coletadas 14.899.623 
doses. As importações de ge-
nética cresceram 12% (fo-
ram adquiridas 11.978.662 
doses do exterior no decorrer 
do ano, contra 10.978.662 em 
2020). Desta forma, a entrada 
de doses de sêmen no merca-
do nacional aumentou 40.4% 
entre 2020 e 2021, alcançan-
do 35.898.394 doses, contra 
25.577.639 no ano anterior.

Na esteira deste crescimen-
to, a raça Angus não decepcio-
nou: o Brasil está consumindo 
mais sêmen Angus produzido 
dentro do País. Segundo a As-
sociação Brasileira de Insemi-

A corrida do Ouro
Sêmen

nação Artificial (Asbia), que 
realiza levantamentos trimes-
trais em todo o território na-
cional, a comercialização de 
doses coletadas no País cres-
ceu 23,8% em 2021, superan-
do as 2 milhões de unidades. A 
representatividade da produ-
ção nacional cresceu de 24% 
para 31% entre 2020 e 2021. 
Estes dados mostram, além do 
óbvio encarecimento das im-
portações por causa da alta do 
dólar, uma firme aposta num 
produto que vem apresentando 
um crescimento de qualidade e 
quantidade nos últimos anos: o 
sêmen nacional. 

Na contramão, a importa-
ção de sêmen Angus interna-
cional caiu 14% quando com-
parada a de 2020. Mais uma 
prova, segundo o presidente 
da Associação Brasileira de 
Angus, Nivaldo Dzyekanski, 
que o usuário de Angus está 
apostando em uma genética 
selecionada para os trópicos. 
“Os animais nacionais têm se 
adaptado cada vez mais aos 
diferentes climas e sistemas 
de produção e vêm ganhando 
terreno na produção de carne 
de qualidade”, reforça. Há três 
anos, em 2019, apenas 20% 
do consumo nacional referia-
se à produção local, lembra o 
gerente de Fomento da Angus, 
Mateus Pivato. “Com isso, o 
País está gerando um produto 
com maior credibilidade, gra-

o crescimento da coleta de touros em território 
nacional e o forte incremento da prestação de 
serviços de inseminação artificial marcaram o 
ano de 2021 na pecuária de corte. impulsionada 
pelo mercado firme no segmento de carne 
bovina, as vendas de sêmen atingiram 22,7 
milhões de doses, demonstrando a firmeza 
do mercado de corte, apesar da pandemia e 
instabilidade econômica mundial.

maior procura e produção de 
Angus e Brangus Nacional. Se-
gundo ele, “o biênio 20-21 foi 
totalmente fora da curva. Em 
22 iniciamos com o leite pas-
sando por muitas dificuldades 
e um corte que havia crescido 
50% no primeiro trimestre de 
21 e fica difícil crescer muito 
sobre isso. Vamos iniciar o ano 
com crescimento pequeno de 
talvez 10% no total e acre-
dito que fechamos o ano com 
18%”, prevê o presidente da 
Asbia.

Fica nítida a busca pela 
reposição da fêmea Nelore, 

considerada fundamental para 
a produção dos animais meio 
sangue buscados pelo merca-
do exportador e também para 
suprir as exigências do consu-
midor brasileiro. “Difícil fazer 
previsões, porque a bola de 
cristal está rachada nos tem-
pos atuais, num mundo em tur-
bulência total onde todos estão 
sendo impactados de uma for-
ma ou de outra”, avalia.

O dirigente salienta que a 
demanda interna e produto 
importado estão garantidos, a 

>>>

Touro Ultrablack, raça que  
exportou primeiras mil doses de 

sêmen ao vizinho Paraguai
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centrais de produção são mui-
to ágeis na adaptação da de-
manda, disponibilizando sem-
pre uma genética moderna. A 
importação também não será 
afetada, o Brasil é priorida-
de absoluta, afinal é o maior 
mercado do mundo” explica. 
Outra observação importan-
te é que a produção nacional 
seguirá crescendo, mas num 
ritmo menor, porém puxada 
pela demanda forte por zebu-
ínos e pelos taurinos nacionais, 
que estão com dados genéticos 
cada vez mais consistentes.

Boi China, novo player
O gerente de corte euro-

peu da ABS, Marcelo Selistre 
festeja os números das ven-
das num ano muito atípico: A 
entrada do “Boi China” que 
acima de tudo não exige aca-
bamento de gordura na carca-
ça, sendo o boi mais barato de 
produzir, acabou influenciando 
as vendas de sêmen zebuíno, 
que voltou a crescer a boas 
taxas. “Soma-se a isso a ele-
vação dos preços dos insumos, 
especialmente fertilizantes, 
soja e milho. Com este cenário, 
aumentar a produção de zebu 
é mais fácil e seguro, atende 
ao mercado e não exige alta 
suplementação como o animal 
cruzado. Lembro sempre que a 
vaca do Brasil é a vaca Nelore. 
Por isso este crescimento nas 
vendas de sêmen zebuíno”, ex-
plica Selistre.

Outra constatação é a forte 
retenção de fêmeas, elevando 
o patamar de preços do boi 
em 2019.Todos os produtores 

venderam o que podiam aos 
frigoríficos, porque não acredi-
tavam que os preços se mante-
riam nestes patamares. Grande 
volume de fêmeas foi para o 
gancho, criando nova necessi-
dade de retenção de matrizes 
e da reposição. Daí a atingir 
o mercado de sêmen, cada vez 
mais amadurecido, foi um puli-
nho... E o resultado financeiro 
foi animador, estimulando a in-
vestir ainda mais!

E o mercado está prepara-
do para isso. “Os touros mais 
buscados não conseguem pro-
duzir toda a demanda, exigindo 
outras opções, tanto em gené-
tica importada, como nacional. 
Temos touros novos todos os 
anos, com grande incremento 
dos programas de avaliação 
genética, incluindo a genômi-
ca, informações de carcaça e 
eficiência alimentar, caracte-
rísticas com impacto direto na 
rentabilidade do produtor”, sa-
lienta Marcelo Selistre.

Importante observar que as 
muitas dificuldades logísticas 
surgidas na pandemia foram 
supridas com o incremento da 
produção nacional, impulsio-
nada pelo cruzamento indus-
trial, que já vinha se mostran-
do muito estimulante antes da 
pandemia. “Todas as empresas 
investiram em genética nacio-
nal, incluindo a importação 
de touros dos Estados Unidos, 
que para fins de relatório da 
Asbia, é produção de sêmen 
nacional”, explica Selistre.

Aliás, esta é uma tendência 
que veio para ficar. No sólido 
parque industrial da insemina-

ção artificial, tornou-se bom 
negócio importar reprodutores 
vivos para produção dentro do 
País, já que a tecnologia é do-
minada e capaz de reduzir cus-
tos de produção, especialmente 
para as experientes centrais 
multinacionais que lideram o 
mercado. Usufruem, portan-
to de uma excelente qualida-
de, com genética reconhecida 
mundialmente, aliando a isso 
uma redução de custos.

Os gargalos de 
mão-de-obra e logística
No âmbito estritamente na-

cional, o diretor da Alta/Pro-
gen, Fabio Barreto, acredita 
que o mercado deve continuar 
fortemente comprador, já que 
70% das fêmeas do rebanho 
brasileiro ainda não são in-
seminadas. Sediada em Dom 
Pedrito, RS, diz Barreto, “a 
central possui 150 touros em 
coleta, buscando incorporar 
reprodutores superiores, para 
elevar a oferta, de forma a 
contribuir para elevar a renta-
bilidade e qualificação do seg-
mento pecuário”. Neste ponto 
cabe observar o incremento da 
IATF, incorporação de novas 
tecnologias e profissionaliza-
ção do setor, assinala o técnico. 
Ele acredita que seja possível 
manter taxas anuais de 20% 
de crescimento na comercia-
lização de sêmen, bastando 
resolver gargalos de mão-de-
obra, logística e manejo nas 
propriedades.

Mas o que chama a aten-
ção é o avanço da genômica 
nos programas nacionais que 

avaliam taurinos e sintéticos, 
como Promebo e Natura. Se-
gundo Barreto, estes dados vão 
robustecer os testes de progê-
nie, pois aumentam a acurácia 
das DEPs de touros jovens e 
potencializam sua utilização 
em maior escala.

Carne segue em alta
Sintonizado com a deman-

da internacional, o Brasil segue 
sendo um dos principais celei-
ros de alimentos do mundo, 
com destaque para as carnes 
suína, de aves e bovina. “Até 
2025, as necessidades de car-
ne são de 50% acima do que 
produzimos hoje”, constata o 
gerente da Central Semex, An-
tonio Carlos Sciamarelli. Sem 
considerar as conseqüências 
do conflito Ucrânia x Rússia, o 
Brasil é o único país do mun-
do credenciado a ofertar volu-
me para suprir esta demanda. 
“Seremos o principal forne-
cedor de proteína animal do 
mundo”, projeta.

Com crescimento acima de 
30% no mercado nacional, 
a Semex também navega no 
ritmo do melhoramento dos 
planteis de fêmeas. “As fême-
as são parte importante do 
nosso patrimônio genético e 

por isso precisamos continuar 
melhorando este plantel, com 
medições e comparações que 
mostrem o alcance do melho-
ramento genético, inclusive dos 
rebanhos comerciais”, assinala 
Sciamarelli.

Fato importante para o ge-
rente comercial da Semex é 
que o produtor está saindo ra-
pidamente da subjetividade de 
suas decisões, ingressando na 
era das medições, das compa-
rações, dos números e do pro-
gresso genético, da genômica. 
No caso da Semex, os planos 
de expansão estão programa-
dos para os próximos cinco 
anos, sempre com crescimento 
nas vendas. Para isso, expli-
ca, “selecionamos touros com 
avaliação genética superior, 
que atendam todo o ciclo pro-
dutivo, dando ao empresário 
rural opções para cada situa-
ção de produção”, sintetiza.

Ultrablack brasileiro
chega ao Paraguai
Para a jovem raça Ultrabla-

ck, o ano de 2021 vai ficar mar-
cado como a largada para as 
exportações. Mais de 1.000 do-
ses foram enviadas ao Paraguai, 
confirmando a expansão da raça 
no Brasil como alternativa de 

Nivaldo Dzyekanski, presidente da Associação Brasileira de Angus Mateus Pivato, Fomento Angus

Luiz Felipe Cassol, presidente do Conselho Deliberativo Técnico Ultrablack

Fotos: Divulgação/Angus
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sando a obtenção de carne de 
qualidade. Também é usada no 
cruzamento com fêmeas Ul-
trablack para a evolução dos 
rebanhos da raça.

Luiz Felipe Cassol, pro-
prietário da central Solução 
Genética, foi um dos primeiros 
a apostar no Ultrablack: “Con-
tratamos o primeiro touro Ul-
trablack do mercado e inicia-
mos imediatamente as vendas 
a rebanhos do Brasil Central 
e também do Rio Grande do 
Sul”. O sucesso desta nova 
raça leva a empresa a investir 
a cada ano novos touros, den-
tro da disponibilidade ainda 
pequena. Segundo ele, em se 

produção de carne de qualidade. 
“Para uma raça que chegou ao 
Brasil em 2017, é muito signifi-
cativo termos as primeiras doses 
produzidas em solo brasileiro já 
exportadas para outro país”, co-
memora o gerente de Fomento 
da Associação Brasileira de An-
gus, Mateus Pivato. 

O presidente do Conselho 
Deliberativo Técnico da raça 
Ultrablack, Luiz Felipe Cassol, 
também festeja este novo feito: 
“o Brasil é um potencial forne-
cedor de genética Ultrablack 
para toda a América Latina. 
A raça vai crescer aqui porque 
atende a diversidade do clima 
e tem excelente adaptação e 
produção focada em carne pre-
mium. É um potencial mercado 
para os selecionadores brasi-
leiros dentro e fora do Brasil”, 
diz o experiente selecionador. 

Resultado do cruzamento 
de animais Aberdeen Angus 
com Brangus, mantendo uma 
composição de no mínimo 
80% de Angus e 20% de zebu-
íno, a genética Ultrablack pode 
ser utilizada principalmente 
em fêmeas meio-sangue com 
intuito de produção de animais 
para rebanhos comerciais, vi-

tratando de fornecer a grandes 
empreendimentos pecuários, 
que aplicam a Inseminação Ar-
tificial a Tempo Fixo (IATF), é 
preciso atentar para volume e 
qualidade de sêmen. Por isso, 
Cassol comemora a expansão 
da coleta e venda do produto 
nacional. “Houve um salto de 
qualidade do nosso produto in-
terno, graças aos programas de 
melhoramento e de sua melhor 
compreensão por produtores e 
usuários” constata. 

Outro fator preponderante 
é a modernização das centrais, 
ocorrida nos últimos três anos, 
em plena pandemia, graças à 
corrida pelo sêmen, seja nacio-

nal ou importado. Com o be-
zerro cotado a R$ 15,00 o kg 
vivo, assinala Luiz Felipe Cas-
sol,” mesmo que tenha havido 
uma alta nos custos de produ-
ção, sempre vale a pena ter um 
produto para vender num mer-
cado ávido por qualidade”. No 
caso do Ultrablack, ele pode 
gerar um produto final valo-
rizado e de grande liquidez no 
mercado.

Nova Central Genex
Neste segundo trimestre de 

2022, a Genex inaugura seu 
Centro de Biotecnologia e Di-
fusão Genética, em Uberaba, 
MG, com capacidade para alo-

jar e coletar inicialmente 150 
touros. O objetivo, segundo o 
diretor executivo, Sergio Saud, 
é alcançar um crescimento 
anual de 20% ao ano, dupli-
cando o tamanho da produção 
de sêmen até 2025. Instalada 
há mais de 15 anos no Brasil, 
a Genex é uma das líderes de 
mercado, trazendo sua experi-
ência em sêmen de taurinos, es-
pecialmente Angus, diretamen-
te dos Estados Unidos, onde 
também está entre as maiores. 
O objetivo é alcançar uma pro-
dução anual de 5 milhões de 
doses até o final de 2025, para 
atender todo o mercado nacio-
nal de genética.

Antonio Carlos Sciamarelli Fabio Barreto Marcelo Selistre Sergio Saud

Em fevereiro, nos dias 21 e 
22, os Inspetores Técnicos das 
raças Angus e Ultrablack que 
atuam na região Sul do país 
(Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Paraná), passaram por 
um processo de qualificação e 
credenciamento. O evento, que 
reuniu 16 profissionais, foi rea-
lizado na Estância Santa Eugê-
nia, em Jaguari, RS. Eles foram 
avaliados em provas teóricas e 
práticas com o intuito de serem 
credenciados oficialmente como 
técnicos da raça Ultrablack ou 
recadastrados para atuarem 
como inspetores da raça Angus. 
No mesmo evento foram feitas 
avaliações para esses profissio-
nais continuarem ou se torna-
rem avaliadores do Programa 
de Melhoramento de Bovinos de 
Carne (Promebo).

Segundo o gerente de Fo-
mento da Associação Brasileira 

Qualificação e credenciamento de Inspetores Técnicos
de Angus, Mateus Pivato, o en-
contro, promovido em parceria 
com a Associação Nacional de 
Criadores - Herd-Book Collares 
(ANC), foi bastante construti-
vo, uma vez que foram realiza-
das apresentações sobre a raça 
Ultrablack e sobre o Promebo. 
“É de extrema importância que 
esses profissionais estejam sem-
pre atualizados sobre as raças 
e, é claro, sobre melhoramento 
genético. Isto porque eles repre-
sentam a associação no campo e 
auxiliam os criadores para que 
selecionem os melhores animais 
e assim tenham bons resulta-
dos”, destacou Pivato. A pro-
priedade e os animais para as 
provas foram cedidos pelo cria-
dor João Francisco da Silveira 
Neto, da Santa Eugênia.

A ideia, segundo Márcio Su-
dati Rodrigues, presidente do 
Conselho Técnico da Angus, foi 

avaliar os técnicos para ver em 
que nível de conhecimento es-
tavam e, assim, seguirem traba-
lhando com o registro da raça 
Angus ou iniciarem com o regis-
tro da Ultrablack. “Os técnicos da 
Angus têm um nível excepcional 
de conhecimento. É uma equipe 
extremamente diferenciada e a 
associação é privilegiada por ter 
esse corpo técnico atuando junto 
das raças Angus e Ultrablack”, 
destacou Sudati Rodrigues.

Luiz Felipe Cassol, presiden-
te do Conselho Deliberativo Téc-
nico da raça Ultrablack, acres-
centou que nessa reciclagem foi 
possível “enxergar toda a qua-
lidade e a capacidade do corpo 
técnico da Associação Brasileira 
de Angus”. Uma segunda etapa 
do processo está prevista para 
ocorrer em junho deste ano, em 
São Paulo, SP, reunindo inspeto-
res das regiões Sudeste e Cen-

tro-Oeste (detalhes na pg 24).
Também presente e atuante 

no evento, a Superintendente de 
Registros da ANC, Silvia Frei-
tas, reforçou que a qualificação 
dos profissionais que já atuam 
a campo contribui com o aper-
feiçoamento das informações e 
orientações entregues aos cria-

Foto: Katiulci Santos/Divulgação

dores. “Detalhamos como devem 
ser coletadas as características 
a campo para as avaliações do 
Promebo e como o criador deve 
ser orientado com relação ao 
manejo dos animais para fazer 
parte do programa, assim como 
buscamos instruí-los sobre as 
vantagens dessa avaliação”.
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A
s mulheres estão ocupan-
do espaços e basta ver o 
levantamento realizado 

pelo Ministério da Agricul-
tura, Embrapa e IBGE, onde 
19% das fazendas em ativida-
de no país são gerenciadas por 
mulheres, 947 mil de um uni-
verso de 5,07 milhões de pro-
priedades rurais de um modo 
geral. A Associação Brasilei-
ra de Angus também realizou 
levantamento, mostrando que 
em novembro de 2021 11,9% 
das propriedades associadas 
estão registradas em nome de 
mulheres.

Uma vida Azul
Uma dessas mulheres é 

Susana Macedo Salvador, mé-
dica veterinária, proprietária 
junto com o marido Reynaldo 
Titoff Salvador da Cia Azul, 
localizada em Uruguaiana, 
RS. Ela praticamente se criou 
na legendária Cabanha Azul, 
em Quaraí, RS, propriedade de 
seu pai, o saudoso João Vieira 
de Macedo Neto, influência 
que a levou à faculdade de ve-
terinária em Porto Alegre, RS. 

Elas no comando do Agro

“Anos se passaram, sucessões 
aconteceram e eu sigo na ati-
vidade, hoje com a Cia Azul 
em parceria com meu mari-
do e meus filhos”, comentou, 
orgulhosa, a selecionadora de 
Angus, Ultrablack, Brangus e 
Braford. Durante muitos anos 
Susana coordenou toda ope-
ração de campo: manejos sa-
nitários, reprodutivos, seleção, 
gestão da equipe. Tudo come-
çou com os ensinamentos do 
pai, um selecionador por ex-
celência.

“Meu escritório é a man-
gueira e meu veículo, sempre 
que dá tempo, o cavalo, para 
recorrer o gado a campo. A 
necessidade foi me tirando do 
operacional e me induzindo a 
assumir papéis mais estratégi-
cos e a gestão do patrimônio. 
Por anos ela foi diretora téc-
nica da Associação Brasileira 
de Angus. Mas nunca abriu 
mão de conduzir a seleção 
dos rebanhos, sua maior pai-
xão. “Felizmente entraram 
em campo meus filhos e gen-
ro para reforçar o time. Hoje 
ter minha filha Mariana, uma 

super companhei-
ra, lado a lado as-
sumindo muito do 
que eu fazia é muito 
gratificante”, come-
morou.

Preconceito
desfeito
No entendimento de Su-

sana a competência e dedi-
cação nunca tiveram gênero. 
“Nunca enfrentei dificuldades 
por ser mulher. Às vezes isto 
está mais na nossa cabeça e 
percepção do que nos fatos 
em si”, alertou. Ela conta um 
pouco de sua trajetória dizen-
do que veio morar no campo 
logo após o seu nascimento. 
“Aqui me criei, iniciei minha 
vida escolar e fui tão feliz 
que repeti o mesmo “script” 
com meus filhos. E hoje revi-
vo o privilégio de uma infância 
rural convivendo com meus 
netos soltos campo afora. 
Foram muitas campeiradas 
do amanhecer ao anoitecer. 
Tropear gado, ovelha, correr 
potro eram nossas diversões 
da infância. E assim seguiu 
em todas as férias mesmo de-
pois que fui estudar na cidade. 
Aqui família e trabalho eram 
uma mescla perfeita. No con-
vívio do dia a dia com meu pai, 
fui incorporando o amor pela 
terra, o cuidado com os ani-
mais, a busca por tecnologia 
e inovações e principalmente o 

respeito e a consideração pe-
las pessoas. Meu pai foi meu 
grande mestre e inspirador. E 
recebi a benção de casar com 
um agrônomo que comparti-
lha minhas paixões e me deu 
meus maiores tesouros: meus 
filhos Julia, Mariana e Boris”, 
conta ela.

Desafios
Susana fala sobre os de-

safios em trabalhar com uma 
“fábrica a céu aberto”,  que 
opera 24 horas por dia, 365 
dias por ano, suscetível às in-
tempéries climáticas e aponta 
que não é possível fechar as 
portas e dar férias coletivas. 
Outro desafio, diz ela, é que 
não é o produtor que precifica 
seus produtos e sim o mercado 
que determina seu valor.

Valorizando sempre o 
apoio técnico e a aplicação 
de novas tecnologias, Susana 
fala sobre o seu futuro: “Acre-
dito que é importante honrar 
o passado e construir pontes 
para o futuro. Aprendemos, 
ensinamos e hoje me realizo 
vendo meus filhos fazerem a 

coisa acontecer respeitando 
nossos valores e princípios”, 
orgulha-se Susana.

Vencendo preconceitos
Liliane Queiroz é produ-

tora de Angus em Unaí, MG. 
No início de sua trajetória 
presenciou situações em que 
homens se recusaram a fazer 
negócio pelo fato de ela ser 
mulher. E por gostar de fazer 
uma seleção criteriosa dos 
animais antes de comprá-los, 
Liliane chegou a ser conhe-
cida pelos pecuaristas da re-
gião como uma profissional 
inconveniente. “Aí o pessoal 
começou a me chamar de “es-
perta”, ou diziam: “Ah, lá vem 
aquela mulher chata que não 
gosta de touro de tal e de tal 
forma”. “É que muitas pes-
soas pensam que a gente não 
entende de gado”, lembra ela.

A Dama do Agro
Ao presentear a nora e 

a esposa com 35 cabeças de 
gado, o empresário Fábio 

A presença feminina no agronegócio ganha, a cada 
nova geração, mais e mais espaço. o preconceito 
ainda é presente, mas dar a mão à palmatória já 
acontece, e com muita frequência. sabe-se que 
hoje em dia a formação escolar é referência básica 
para qualquer administrador de empresa, e não é 
diferente para as propriedades rurais que exigem 
competência e conhecimento de quem assume esta 
tarefa, além da experiência de campo.

O escritório é a mangueira e 
sempre que possível o veículo é 
o cavalo, acompanhando a lida 
e determinando ações

Foto: Gustavo Rafael/Divulgação

>>>

Susana Macedo Salvador, o marido Reynaldo e o neto: parceiros na lida
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Queiroz deu um “empurrãozi-
nho” para que Liliane Queiroz 
se tornasse uma grande cria-
dora. Hoje, mais de duas dé-
cadas depois, a Fazenda São 
José, de Unaí, tem capacidade 
para mil cabeças e se tornou 
a grande paixão da “Dama 
do Agro”, como é conhecida 
a pecuarista na região. “Meu 
sogro via toda minha conexão 
com os animais, via que eu ti-
nha potencial e resolveu dar o 
start para eu deslanchar. Foi 
mais visionário que eu”, des-
tacou Liliane.

Devido ao clima da região, 
Liliane começou a trabalhar 
com recria e engorda de zebu-
ínos. Com o objetivo de poten-
cializar a produção e agregar 
valor, a pecuarista optou, em 
2012, pela recria de animais 
F1 Angus e tornou o “Projeto 
das Precocinhas” sua grande 
paixão. Ela compra os ani-
mais na desmama, insemina 
as fêmeas, que são comercia-
lizadas prenhas e, em parceria 
com o sogro, encaminha os 
machos para o cocho.

Além da Fazenda São 
José, ela administra, ao lado 
do marido Fabiano Queiroz, a 
Fazenda Primavera, que pro-
duz leguminosas. “Agricultura 
é para o bolso, e a pecuária, 
para o coração. O meu mari-
do brinca comigo dizendo que 
eu consigo perceber se tem 
um animal mancando até se 
ele estiver deitado”, afirma. 
Ao longo dos anos, Liliane re-
lata ter passado por diversas 
situações de preconceito, até 
por parte de outras mulheres. 
Hoje, no entanto, a “Dama do 
Agro”, apelido dado por um 
dos pisteiros da Unaí Leilões 
em 2019, é figurinha carimba-
da no município. “Quero que 
os meus filhos batam no pei-
to e digam: ‘Essa foi a minha 
mãe, ela é um exemplo de mu-
lher’”, reforça a criadora.

 Dedicação e persistência
Após anos trabalhando na 

propriedade da família, Júlia 
Cestari Pierucci resolveu dar 
uma pausa na lida. Com o ob-
jetivo de agregar novos conhe-
cimentos, deixou o posto que 
ocupava na Fazenda Jequitibá 
da São Luiz, em Rancharia, 
SP, em março de 2021, para 
se dedicar à atuação como 
técnica em uma empresa de 
assessoria rural, a Terra De-
senvolvimento Agropecuário. 
Foi a busca pela excelência da 
carne que motivou a pecuaris-
ta a experimentar novas for-
mas de agregar conhecimento. 
“Na pecuária tudo é muito 
lindo, mas a gente tem que 
ganhar dinheiro, né? O nos-
so produto é a carne. E não 
adianta a produção ser ótima, 
perfeita, se não soubermos ge-
rir tudo muito bem”.

Antes de se voltar aos nú-
meros, a profissional traba-
lhava na fazenda da família, 
onde era responsável pelas de-
mandas operacionais e veteri-
nárias ao lado dos pais. O pro-
cesso, contudo, não foi fácil no 
começo, principalmente por-
que, como a equipe da fazen-
da era composta somente por 
homens, muitos duvidavam do 
seu trabalho. “No início não 
me respeitavam muito, me 
viam como uma porcelana”. 
Na propriedade, a família tra-
balha com a cria e recria de 
animais meio sangue Angus.

Com o passar do tempo, 
Júlia foi adquirindo a confian-
ça dos colaboradores. “A gen-
te vai conquistando espaço, 
insistindo, mostrando que con-
seguimos sujar as mãos, fazer 
as coisas. E é realmente aos 
poucos, com algumas atitu-
des, que a gente vai ganhando 
a confiança e mostrando que é 
capaz”. O êxito foi tanto que, 
hoje, mesmo não trabalhando 
mais na propriedade, os fun-

cionários ligam para contar 
as novidades. A pecuarista 
não descarta voltar à fazenda, 
mas sabe que ainda tem muito 
a fazer na assessora técnica.

Modelo de trabalho
de sucesso
Formada pela Agriculture 

and Applied Economics na Te-
xas Tech University, nos Esta-
dos Unidos, Fabiana Marques 
Borrelli pega junto com o pai, 
Paulo de Castro Marques, na 
condução da Casa Branca 
Agropastoril, em Silvianó-
polis, MG, e dirige a CB Ge-
netics, empresa de sêmen da 
família. Ela acompanha todos 
os momentos e eventos das 
empresas e seu foco principal, 
desde 2011, está nas áreas 
administrativa e financeira.

Seu gosto pelo agro vem 
desde a infância, numa época 
em que a família se dedicava 
ao gado leiteiro e produção de 
leite. Desde pequena ela sem-
pre foi companheira do pai 
nas lidas de campo e eventos. 
“Quando pequena, lembro de 
sempre irmos brincar perto do 
curral, ver os bezerros. Tam-
bém tinha a criação de ca-
valos Árabe, ficava fascinada 
com aquelas imagens e vendo 
os treinamentos …”, recorda 
Fabiana.  

Sobre sua participação de 
comando no agro, ela diz que 
na atualidade as pessoas já 
encararam com naturalidade. 
“No começo senti algumas 
resistências, já que o meio do 
agro era predominantemen-
te masculino, um cenário que 
vem mudando ao longo dos 
anos”, revela.

Fabiana defende o traba-
lho em equipe e a competência 
em todas as áreas. “Acredito 
que temos pessoas qualifica-
das no mercado e que podem 
agregar muito ao nosso tra-
balho”, aponta. Olhando para 
o futuro, pretende dar conti-
nuidade ao trabalho que o pai 
vem desenvolvendo ao longo 
desses 20 anos de seleção de 
animais, empregando métodos 
e investimentos que garantem 
o sucesso hoje largamente 
reconhecido pelo mercado. 

Foto: Gustavo Rafael/Divulgação

Foto: Thiago Bianco Queiroz/Divulgação

Foto: Nelson Pinto/Divulgação

Foto: Divulgação/AngusFoto: Rafael Rezende/Divulgação

"Dama do Agro", "exemplo 
de mulher", apelidos que são 
resultado do trabalho e da 
conquista da confiança de 
colegas e colaboradores >>>

Susana Macedo Salvador e a filha Mariana, ensinamentos que vem de longe

Liliane Queiroz, entusiasta de seu "Projeto Precocinhas"

Mariana Tellechea segue os passos do pai, Flavio Bastos Tellechea

Ana Doralina Menezes, à frente do 
Programa Carne Angus Certificada

Andressa Biata, de Campinas ao
interior do Mato Grosso do Sul
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“Acredito muito no nosso mo-
delo de trabalho e que ainda 
temos muito a agregar para 
o melhoramento e produtivi-
dade da pecuária nacional”, 
sentencia.

Jóia de família
Criada em uma família 

tradicional de produtores de 
gado, ovinos e de equinos no 
Rio Grande do Sul, Mariana 
Tellechea é uma dessas mu-
lheres que tomaram as réde-
as da propriedade. Seu amor 
pela lida do campo se con-
cretizou quando, aos 12 anos, 
ganhou sua primeira vaca Red 
Angus. “A partir daí, comecei 
a gostar de cuidar do gado”, 
conta a médica veterinária. 
Mas foi com a morte do pai, 
Flávio Tellechea, e do irmão, 
Flávio Antônio Tellechea, que 
se viu desafiada a seguir com 
o legado da tradicional Caba-
nha Paineiras, de Uruguaiana, 
RS. “A seleção genética dos 
animais era uma jóia, a gente 
tinha que seguir. Não podía-
mos deixar a coisa morrer”, 
sustenta.

Liderar uma propriedade 
rural nos anos 90 sendo jo-
vem, mulher e com dois filhos 
pequenos não foi uma missão 
fácil, mas valeu a pena. A ad-
ministração da pecuarista não 
somente deu sequência à tra-
dição dos Tellechea como con-
seguiu ampliá-la. Na época 
que o patriarca administrava 
os negócios, a transferência 
de embriões apenas estava 
começando. Com o avanço da 
tecnologia, Mariana investiu 
em práticas que turbinaram 
a produtividade dos animais, 
como o aperfeiçoamento ge-
nético, de pastagens e nutri-
ção, além de ganhos consis-
tentes nos índices de desmama 

e de prenhez.
Em 2009, Mariana decidiu 

se dedicar a um projeto solo: 
a Cabanha Basca. O empreen-
dimento começou através da 
sua parte da herança e, aos 
poucos, a pecuarista come-
çou a incorporar novas áre-
as na região. “É muito bom 
trabalhar com a família, mas 
eu quis começar a tocar da 
minha maneira os negócios”, 
explica a criadora, que atual-
mente administra a proprie-
dade ao lado da filha Lilinha 
Tellechea e do genro Henrique 
Gonzalez.

Do campo à mesa
Para que a mãe não ven-

desse a propriedade, que na 
época ela administrava sozi-
nha, a publicitária Andressa 
Biata resolveu deixar a vida 
badalada de Campinas, SP, 
para se dedicar aos negócios 
da família no interior do Mato 
Grosso do Sul. Uma decisão 
que não foi nada fácil, mas 
da qual hoje colhe frutos. “Eu 
tive de sair da zona de con-
forto para assumir algo total-
mente novo”, conta Andressa, 
que hoje comanda a Fazenda 
São João do Pontal, de Alci-
nópolis, MS.

A trajetória das mulheres 
da família Albertoni, no en-
tanto, está longe de ter sido 
“um mar de rosas”. Dona Lu-
cinéia, mãe de Andressa, foi 
bastante desacreditada quan-
do precisou assumir a gestão 
da fazenda em 2008. Na épo-
ca, muitos parentes e vizinhos 
diziam que ela não seria capaz 
de continuar com os negócios. 
“Realmente desacreditaram 
o potencial dela de gerir uma 
fazenda, e ela sofreu bastan-
te com isso. Mas não deixou 
a peteca cair e tocou o negó-

cio durante todo esse tempo”, 
revela Andressa, ressaltando 
que a mãe não só deu conti-
nuidade ao empreendimento, 
como também o ampliou.

A fim de conciliar a vida 
urbana e a rural, Andressa 
encontrou na internet um es-
paço para poder compartilhar 
a sua rotina e experiências. 
“Elas (redes sociais) são a 
minha portinha para o mundo, 
sem elas minha transição não 
teria sido fácil”. O trabalho 
como agroimpulsionadora (@
abiata) já lhe rendeu algumas 
parcerias. Desde 2019, por 
exemplo, atua como Embaixa-
dora da Agrishow.

Pioneirismo
Uma das pioneiras a assu-

mir o comando de uma pro-
priedade de Angus, Carla San-
dra Staiger Schneider teve de 
superar diversos desafios para 
chegar onde almejava. Uma 
trajetória que começou quan-
do o pai, o metalúrgico ale-
mão Carlos Staiger, vendeu a 
então propriedade da família 
em Camaquã, RS, e adquiriu 
uma fazenda em São Jerôni-

mo, RS, onde atualmente está 
a Cabanha Santa Bárbara.

Para seguir o ofício e to-
car o empreendimento, Car-
la precisava se especializar. 
Com o incentivo do pai, a 
jovem de 17 anos embarcou 
rumo a uma das experiências 
mais transformadoras da sua 
vida: a Alemanha. Lá a cria-
dora fez curso superior em 
Administração com ênfase 
em agronegócios. Além disso, 
a experiência foi fundamen-
tal para mostrar à jovem que 
ela poderia fazer o que qui-
sesse, já que sua turma era 
composta apenas por mulhe-
res e todas compartilhavam 
da mesma vontade de deixar 
a sua marca em um campo 
dominado pelos homens. “O 
que mais me impressionou 
foi ver aquelas meninas, de 
vários lugares do mundo, fa-
lando de pecuária”, diz Car-
la Sandra.

Quando voltou ao Brasil, a 
fazenda em São Jerônimo já 
estava mais estruturada, e a 
pecuária na propriedade so-
mente carecia de condução. 
Uma das primeiras iniciativas 
inovadoras propostas pela pe-
cuarista foi a ida da família à 
Escócia, com o objetivo de ad-
quirir animais Angus PO. Foi 
assim que a Cabanha Santa 
Bárbara iniciou o melhora-
mento genético de seu plan-
tel Angus. Participando das 
maiores exposições brasileiras 
desde 1964, a fazenda detém 
inúmeros prêmios. “Hoje a 
mulher está bem diferente do 
que era antes: sabe o que quer 

e aonde quer chegar. Está com 
mais personalidade e confian-
ça, com menos medo”, ressal-
ta a criadora.

Competência
supera obstáculos
Já para Ana Doralina Me-

nezes, médica veterinária, 
com pós-graduação no agro-
negócio e atuando hoje como 
gerente nacional do Programa 
Carne Angus Certificada, da 
Associação Brasileira de An-
gus, a realidade mostra que o 
agronegócio ainda é domina-
do pela expressiva presença 
masculina, mas isto nunca a 
intimidou. Este espaço vem 
evoluindo significativamente. 
“Acredito que a competência 
supera qualquer obstáculo, in-
cluindo o preconceito na atua-
ção das mulheres em qualquer 
área”, aponta.

Tempos idos
Durante a sua infância 

as melhores memórias estão 
relacionadas aos cuidados 
diários dos animais, as cam-
pereadas com o pai, o técni-
co e criador de ovinos Jair 
Menezes e, sem dúvida, a 
preparação dos animais para 
as exposições, em especial a 
Expointer. “Eu passava horas 
acompanhando os preparati-
vos dos animais com grande 
expectativa e acompanhava 
meu pai em suas viagens, sem 
esquecer da satisfação em 
realizar o manejo dos exem-
plares durante todo o ano”, 
lembra.

Sua trajetória na Angus 
começou em 2003, como 
técnica do Programa Carne 
Angus, e atualmente também 
toca a pareceria na pecuária 
com seu esposo, Raul Abreu, 
na administração de uma 
propriedade em Santana do 
Livramento e outra em Bagé.

Como profissional, diz 
Ana Doralina, “o maior desa-
fio é conciliar o trabalho com 
as demandas familiares, mas 
com a compreensão do par-
ceiro e filhos posso realizar o 
meu papel de profissional, tão 
importante na vida de qual-
quer mulher”, finaliza.

Foto: Luiz Cláudio Glauser/Divulgação

Liderar uma propriedade rural 
sendo jovem, mulher e com 
filhos pequenos não é tarefa 
fácil, mas rendeu frutos, com a 
adoção de novas tecnologias

Carla Sandra Staiger Schneider, uma 
das pioneiras gaúchas na raça Angus

Fabiana Marques Borrelli, com o pai, Paulo de Castro Marques, na condução
da Casa Branca Agropastoril, em Silvianópolis, MG, e dirige a CB Genetics
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Antigamente o churrasco era 
obra dos “de bombachas” 
no Sul do Brasil, mano-

brando os espetos sobre as bra-
sas. Mas modernamente a mu-
lherada partiu para o domínio 
do fogo e do preparo dos cortes 
de carne, com destaque para o 
uso da parrilla, influência de “los 
hermanos”. Isso vem ganhando 
evidência em todo o país e a con-
sagração veio com os já famosos 
cursos de churrasco da especia-
lista Clarice Chwartzmann. “Já 
certificamos como churrasquei-
ras mais de 2 mil mulheres desde 
2014”, orgulha-se ela.

Com o objetivo de homena-
gear as mulheres no mês em que 
se comemora o dia internacional 
da mulher, e de democratizar o 
conhecimento e ampliar a exper-
tise das mulheres no mundo do 
assado, foram realizados em Por-
to Alegre, RS, nos dias 24 e 25 
de março, cursos de churrasco só 
para mulheres, todos no restau-
rante Armazém Box 18. Mais 50 
mulheres foram formadas chur-
rasqueiras nesses cursos, que con-
taram com o apoio da Associação 
Brasileira de Angus através do 
Programa Carne Angus Certifi-
cada, com cortes Angus Certifi-
cados produzidos pelo Frigorífico 
Coqueiro, de São Lourenço do 
Sul, RS, e ainda com a parceria 

Mais mulheres churrasqueiras

da Tramontina e da importadora 
e distribuidora de vinhos Carpe 
Vinum.

Churrasco perfeito
Entusiasta da participação 

das mulheres nesse universo tão 
dominado pelos homens, Clarice 
destaca que a ideia é desmistifi-
car e simplificar o processo para 
um churrasco perfeito, desde o 
planejamento até a sobremesa. 
“Meu foco é receber mulheres 
que queiram ser independen-
tes, dominar o fogo e conhecer 
de verdade o que estão fazendo, 
com propriedade e segurança. As 
mulheres têm história ao redor 
do fogo e está na hora de prota-
gonizarem com autoridade esse 

prazer único que é juntar pessoas 
para um assado na brasa”, diz a 
churrasqueira.

No curso Clarice ensinou des-
de como fazer o fogo até como 
escolher e preparar o corte ideal 
para cada ocasião. Os técnicos da 
Carne Angus Certificada explica-
ram como é realizado o proces-
so de certificação e a garantia 
da qualidade da carne, e o que o 
selo de certificação representa 
ao consumidor. As participantes, 
além de colocarem a mão na 
massa, conheceram os diferentes 
e novos cortes bovinos premium 
e sobre os pontos de cozimento 
e preparo de acompanhamentos. 
Na oportunidade, as novas chur-
rasqueiras puderam degustar em 

primeira mão o rótulo El Mendo-
cino Gran Reserva, lançamento 
exclusivo da Carpe Vinum.

“Mais do que aula, o curso 
também é um momento de des-
contração entre mulheres que 
apreciam a arte do fogo, carne 
Angus e vinhos diferenciados. 
Reunimos mulheres maravilhosas 
e determinadas a dominar a arte 
de assar um churrasco perfeito! 
Compartilhamos momentos ri-
quíssimos de muito aprendizado 
e sabor, do campo à mesa. O re-
sultado é mulheres independen-
tes, que sabem como chegar no 
melhor resultado para um chur-

rasco de alta qualidade, honran-
do todo o trabalho que é feito até 
chegar à mesa”, comentou Clari-
ce Chwartzmann. 

A gerente nacional do Pro-
grama Carne Angus Certificada, 
Ana Doralina Menezes, diz que o 
curso é uma grande oportunida-
de para as mulheres que querem 
tomar a frente do churrasco. “As 
mulheres conquistaram muitos 
espaços na sociedade e no mun-
do dos negócios. Já está na hora 
de comandarem a brasa. Afinal, 
nada melhor do que reunir os 
amigos e a família ao redor do 
fogo”, sintetizou.
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Sustentabilidade em treinamento
Com a meta de capacitar 

os técnicos para que instruam 
os produtores a campo sobre 
o Protocolo Angus Sustentabi-
lidade, a Associação Brasileira 
de Angus realizou no início de 
abril um treinamento com téc-
nicos do Programa Carne An-
gus Certificada com atuação 
em diferentes regiões do país, 
como São Paulo, Paraná, Mato 
Grosso, Goiás e Rio Grande do 
Sul. O evento, que ocorreu na 
Fazenda Ipiranga, em Santa 
Vitória do Palmar, RS, visou 
capacitar os técnicos para que 
possam orientar os produtores 
em suas propriedades.

Facilitadores
Segundo a gerente nacional 

do Programa Carne Angus, Ana 
Doralina Menezes, o intuito é fa-
zer com que os técnicos que pas-
saram pelo treinamento voltem 
para suas regiões e retomem o 

seu trabalho junto aos produ-
tores, dando mais capilaridade 
ao Protocolo Angus Sustenta-
bilidade. “Eles serão os facilita-
dores, ajudando os criadores a 
entenderem o que é o protocolo 
Angus Sustentabilidade”, acres-
centou a dirigente, observando 
que a ideia é qualificar outros 
profissionais em breve.

Quando acionados pelos pro-
dutores, os técnicos os auxiliam 
para que possam cumprir todos 

os requisitos necessários para 
passarem por auditoria e, poste-
riormente, conquistarem o Selo 
Angus Sustentabilidade.

Além da gerente nacional, 
participaram do evento o subge-
rente do Programa Carne Angus, 
Maychel Borges, o coordenador 
de qualidade, Gabriel Beltrão, 
e os técnicos Murilo Ferreira 
Galliani, Juarez Nascimento, Li-
dia Leal Lopes e Francielle Soa-
res Gonçalves.

A Carne Angus Certificada foi 
uma das estrelas da 10ª Confraria 
SG – BBQ Festival, realizada dia 
26 de março, em Gramado (RS), 
dividindo espaço cortes suínos e op-
ções para veganos, reunindo mais 
de 2 mil pessoas. O festival ofere-
ceu duas bancadas com prime rib, 
t-bone, chorizo e outros cortes do 
Frigorífico Silva e brisket Angus 
do Frigorífico Zimmer. As parrillas 
foram comandadas pelos mestres 
assadores Luciano Medeiros (Luxo 
do Gaúcho), Rodrigo Fagundes e 
Aloisio Lucheze.

Gerente nacional do Progra-
ma Carne Angus Certificada, Ana 
Doralina Menezes, destaca a im-
portância da retomada dos even-
tos presenciais para a valorização 
da Carne Angus. “Ficamos muito 
felizes em participar de atividades 
assim novamente, aproximando a 
Carne Angus do consumidor, refor-
çando a importância da qualidade 
e da segurança alimentar. E, é claro, 

Confraria SG Gramado

nos alegramos em podermos estar 
juntos desfrutando desses momen-
tos”, acrescenta. Ao todo, foram 
consumidos 200 quilos de carne 
por estação.

Segundo Fernando Schima-
noski, campeão do BBQ Brasil, só-
cio-proprietário da De Los Galtchos 
e curador da Confraria SG, o evento 
superou as expectativas. “Nós fize-
mos os primeiros nove eventos um 
pouco menores e agora a gente re-
solveu investir e apostar na retoma-
da dos festivais de churrasco.
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O 
Programa Carne Angus 
Certificada segue na es-
trada, reunindo produtores 

para palestras informativas em 
todos os cantos do país. Em 15 
de março foi a vez de São Mi-
guel das Missões, no interior do 
RS, onde mais de 40 produtores 
rurais acompanharam a palestra 
da gerente nacional do Progra-
ma, Ana Doralina Menezes

A dirigente apresentou aos 
criadores o trabalho realizado 
pelo programa de certificação 
da Angus, além de discorrer 
sobre a atuação da Associação 
Brasileira de Angus em busca 
do constante melhoramento 
dos rebanhos da raça. Entu-
siasta da participação feminina 
na pecuária, ela também ainda 
falou sobre a influência das mu-
lheres no agronegócio.

O encontro, no Sindicato 
Rural do município, além de 
permitir a aproximação da An-
gus com os produtores, inclu-
sive com alguns sócios da As-
sociação, promoveu a troca de 
experiências sobre a pecuária. 

O tradicional evento gaúcho 
Redomão na Lagoa voltou com 
tudo no final de janeiro deste 
ano. Depois de ter sua progra-
mação presencial interrompida 
pela pandemia de Covid-19, a 
promoção das cabanhas Cala 
Bassa e Firmeza, na Estância 
da Lagoa, em Aceguá, RS, reu-
niu dezenas de criadores em um 

– Em uma moranga in-
teira, corte a tampa superior, 
regue com um pouco de azei-
te de oliva na parte interna e 
enrole em papel de alumínio, 
levando à brasa por duas ho-
ras;

– Em uma panela com o 
fogo baixo, misture um pote 
de cream cheese, gorgonzo-
la e queijo gruyere. Tempere 
com um pouquinho de adobo 
e sal e misture a polpa da 

O prato do chef Perico
abóbora cozida até atingir a 
consistência de um purê;

– Em uma panela de ferro 
pré-aquecida por 20 minutos, 
despeje um fio de azeite de 
oliva e acomode o short ribs 
Angus (tem que ser Angus ga-
rante Perico);

– Quando começar apare-
cer o sangue em cima, vire e 
tempere com sal da parrilla;

– Quando a carne estiver 
pronta, salgue o outro lado e 
sirva com o purê de abóbora, 
farofa e chimichurri.

Carne Angus aproxima criadores

Muita carne Angus no Redomão na Lagoa
grande momento de confrater-
nização e de muita Carne Angus 
Certificada.

O ápice da programação 
ocorreu no dia 29 de janeiro. 
Neste ano, as finais das provas 
de cavalos Crioulos e as festi-
vidades foram concentradas no 
mesmo dia. Logo após a disputa 
e o leilão, foi a vez do Concurso 

de Culinária MasterChef Izolina 
chamar a atenção das famílias 
reunidas. A disputa foi acirrada 
e as habilidades do renomado 
chef Perico foram premiadas 
com uma diferença de apenas 
meio ponto. O prato vencedor 
deste ano foi o Short Rib de car-
ne Angus certificada, acompa-
nhado por purê de moranga.

“Participo do Re-
domão há uns oito anos 
e acredito que seja um 
dos maiores eventos do 
gênero realizado em 
uma estância. Acam-
pamos todos os anos às 
margens do rio Negro, 
onde famílias crioulis-
tas de vários lugares do 
Brasil e estrangeiras se 
encontram para viver o 
mundo do cavalo”, co-
mentou Perico, desta-
cando a hospitalidade 
dos anfitriões Marcelo 
e Roberta Moglia.

Presente ao encontro, a ge-
rente nacional do Programa 
Carne Angus Certificada, Ana 
Doralina Menezes, representou 
a Associação Brasileira de An-
gus, apoiadora do evento. “É 
um encontro de famílias. Está-
vamos todos com muita sauda-
de desses momentos”, salien-
tou, lembrando que, por ser um 
local aberto e pela adoção de 
medidas de higiene, a segurança 

Fotos: Alexandre Teixeira/Divulgação

dos participantes foi garantida.
Como já é costume, o Pro-

grama Carne Angus Certificada 
forneceu os cortes para a grande 
final da disputa do MasterChef 
Izolina. Neste ano, o corte esco-
lhido, o Short Rib, é uma peça de 
dianteiro que foi preparada pelas 
quatro equipes finalistas na gre-
lha com acompanhamentos diver-
sos. Na sequência, a programação 
contou com boa música na dispu-
ta do The Voice Redomão.

“Eles ficaram bastante felizes 
com a nossa presença. Mas nós 
também saímos gratos em po-
der conhecer mais sobre o tra-
balho que eles vêm realizando e 
em poder contribuir com a ex-
pansão de seus negócios, apre-
sentando dados positivos sobre 
a raça e a carne Angus e tiran-
do suas dúvidas”, observou Ana 
Doralina. Após a palestra hou-
ve a tradicional degustação de 
Carne Angus Certificada prepa-

rada pelo assador Rodrigo Var-
gas através do Cuatro Gaúchos 
Empório de Carnes.

A presidente do Sindicato 
Rural de São Miguel das Mis-
sões, Glaucia Medeiros de Fa-
rias Ferigolo, disse na ocasião 
que a palestra foi de grande 
valia para os produtores e que 
Ana apresentou o tema de uma 
maneira esclarecedora. “Os 
produtores estavam ansiosos 
em conhecer o processo para 

se conseguir obter os benefícios 
da Carne Angus Certificada”, 
acrescentou.

Cabanha Cehdros
Associado à Angus desde 

2009, o criador Cléber Beal, da 
Cabanha Cehdros, de São Mi-
guel das Missões e de Capão do 
Cipó, RS, presente no evento, 
enfatizou que foram relatadas 
de forma clara as informações 
sobre a raça Angus, a comer-

cialização, o manejo e o bem-
estar animal, assim como dados 
informativos e programas que 
a raça oferece, como o Carne 
Angus Certificada. “Nós produ-
tores rurais ficamos honrados e 
gratos com a visita e palestra 
da Dra. Ana Doralina. Essa é 
uma prática que nos aproxima 
como produtores dos progra-
mas da Angus, fortalecendo 
ainda mais essa parceria”, disse 
o criador.

Fotos: Sindicato Rural de São Miguel das Missões/Divulgação

Ana Doralina 
apresentou 
trabalho de 
certificação 
da Associação 
Brasileira de 
Angus
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onde trocamos ideias em prol 
do futuro da carne na perspec-
tiva de mercado”, enfatizou 
o presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski.

Ao visitar a feira, ele esteve 
reunido com criadores e autori-
dades da região para troca de 
ideias sobre a raça em jantar 
de confraternização no dia 9 

de janeiro. “Ouvimos e conver-
samos com os produtores de 
novilho gordo que fornecem 
para o Programa Carne Angus 
Certificada sobre as ações da 
raça, procurando identificar e 
entender seus gargalos e refor-
çamos o compromisso da enti-
dade para com o setor”, relatou 
o dirigente.

 O presidente da Padrão 
Beef, Lindonez José Rizzoto, re-
forçou a relevância da partici-
pação do frigorífico em um dos 
maiores eventos do Brasil. “Foi 

A 
degustação de Carne An-
gus Certificada, junta-
mente com a exposição de 

animais da raça Angus fizeram o 
sucesso do estande da Associa-
ção Brasileira de Angus durante 
evento Show Rural Coopavel, 
realizado de 7 a 11 de feverei-
ro, em Cascavel, PR. Pecuaris-
tas e visitantes da feira fizeram 
fila no estande da Angus para 
degustar o sabor único e a ma-
ciez da Carne Angus, produzida 
pela Padrão Beef Cooperativa 
Agroindustrial de Produtores de 
Carnes, parceira do Programa 
Carne Angus Certificada. Mais 
de 150 quilos de carne foram 
servidos em cortes preparados 
no ponto: maminha, entranha, 
peito, alcatra, fraldinha, ancho, 
bananinha e chorizo foram ofe-
recidos com acompanhamentos 
como farofa, vinagrete, geleia de 
abacaxi e chimichurri. O estande 
da Angus foi o único com degus-
tação no evento.

A equipe do Programa 
Carne Angus Certificada re-
alizou uma gira por frigorífi-
cos parceiros e propriedades 
com sistemas intensivos no 
Paraná. De 4 a 8 de abril o 
time visitou a Cooperalian-
ça, em Guarapuava, PR, e 
a Padrão Beef Cooperativa 
Agroindustrial de Produto-
res de Carnes, em Cascavel, 
PR, além de propriedades 

Sucesso da carne Angus na Coopavel

Produtores, indústria
e consumidores
Com organização pelo Nú-

cleo de Criadores de Angus do 
Oeste do Paraná, da Angus, do 
Frigorífico Argus, de São José 
dos Pinhais, PR, e da Padrão 
Beef, de Cascavel, o estande 
reuniu numa única ação produ-
tores, indústria e consumidores. 
“Foi uma oportunidade ímpar, 

de grande importância para 
nós estarmos presentes na Co-
opavel, principalmente ao lado 
da Associação Brasileira de 
Angus”, disse. Segundo Reno 
Paulo Kunz, presidente do Nú-
cleo de Criadores de Angus, em 
função dos últimos dois anos de 
pandemia de Covid-19, os cria-
dores tiveram dificuldades em 
manter os animais preparados 
para exposições. Por isso, nes-
ta edição, além de exemplares 
puros, optou-se por apresentar 
também exemplares meio-san-
gue preparados para o abate 
como forma de valorizar a for-
ça da Carne Angus Certificada. 
“Trouxemos animais que fica-
ram em confinamento fazendo 
a terminação para o abate da 
Carne Angus Certificada”, ex-
plicou o dirigente. Ao todo, 16 
animais de três propriedades 
marcaram presença no evento: 
da Angus Rio da Paz, de Cas-
cavel, PR, Angus da Limeira, 
de Pinhão, PR e Sítio VMK, de 
Campo Bonito, PR.

Foto: Géssica Moraes/Divulgação
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Carne Angus faz gira no Paraná
que entregam animais para 
o Carne Angus e trabalham 
com sistema de confinamen-
to. Durante a gira, a Angus 
ainda visitou pontos de ven-
da em Curitiba, Guarapuava 
e Cascavel.

“A gira permitiu a apro-
ximação com produtores e 
intensificou a relação com os 
frigoríficos parceiros. Tam-
bém visitamos propriedades 

com sistemas intensivos de 
forma sustentável com o ob-
jetivo de uma maior articu-
lação e agregação de valor 
à Carne Angus Certificada”, 
disse a gerente nacional do 
programa, Ana Doralina Me-
nezes.

A vice-presidente da Coo-
peraliança, Adriane Azevedo, 
destacou que é sempre im-
portante poder trocar ideias 
com a equipe da Angus e 
mostrar o andamento do tra-
balho do frigorífico. “Fica-
mos felizes em receber a vi-
sita da Angus pela primeira 
vez em nossa nova unidade 
industrial depois da inaugu-
ração. Encontros como esse 
fortalecem a parceria e pro-
movem o crescimento do pro-
jeto Carne Angus”, afirmou.

Para o presidente da Pa-
drão Beef Cooperativa, Lin-
donez Rizzoto, visitas como 
a da Angus são importantes 

e servem, em alguns casos, 
para a correção de rumos, 
implantação de sugestões ou 
simplesmente para a compro-
vação de que o caminho certo 
está sendo trilhado. “Em se 
tratando da parceria com a 
Angus, a visita dos técnicos 
foi importante para a asserti-
vidade da parceria, mostran-

do onde e como vamos avan-
çar para ambos alcançarmos 
os objetivos traçados.

Além da gerente nacional, 
acompanharam as visitas o 
subgerente do Carne Angus, 
Maychel Borges, a assistente 
de marketing da Angus Jan-
dora Alvim e a técnica Fran-
cielle Soares Gonçalves.
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A
valiação dos efeitos 
das altas temperaturas 
nos animais de origem 

britânica, com foco na raça 
Angus, quer encontrar ca-
racterísticas que permitam 
selecionar exemplares mais 
resistentes ao calor.

A justificativa da pes-
quisa é de que há mais de 
100 anos adaptada ao Sul 
do país, a raça bovina Aber-
deen Angus, de origem bri-
tânica, que tem uma das 
carnes mais cobiçadas pelo 
consumidor no mundo, apre-
senta uma limitação para a 
criação de animais puros no 
Brasil, especialmente nas 
áreas geográficas de clima 
quente. 

Assim, o trabalho pre-
tende avaliar e identificar 
os efeitos de altas tempe-
raturas em novilhas da raça 
Angus, e encontrar caracte-
rísticas que permitam sele-
cionar exemplares mais re-
sistentes ao calor.

Mas há controvérsias so-
bre a afirmação de que a raça 
Angus não suporta ou não se 
adapta bem ao calor, e por isto 
não vai bem no Centro-Oeste e 
norte brasileiros. Segundo al-
guns criadores, de modo geral 
isso pode ser um fato, porém 
especialmente na região da 
Fronteira Oeste gaúcha (e tam-
bém em outras áreas das regi-
ões centrais e da campanha do 
Rio Grande do Sul), historica-
mente ocorrem temperaturas 
extremas, tanto em frio quanto 

Condições extremas no Sul
em calor, e o gado Angus suporta 
bem, há muitos anos, e conforme 
esses tradicionais criadores, isto 
precisa ser considerado pelos 
pesquisadores.

Exemplo dessa realidade é 
que no dia 27 de fevereiro deste 
ano, a cidade de Uruguaiana, na 
Fronteira Oeste gaúcha, regis-
trou um novo recorde de tem-
peratura mais alta do estado 
gaúcho: por volta das 15 horas 
o Instituto Nacional de Metere-
ologia registrou nada menos de 
42,9 graus centígrados. Foi a 

maior temperatura registrada 
no Rio Grande do Sul, superan-
do a marca anterior que era de 
42 graus centígrados, registro 
feito na cidade gaúcha de Ja-
guarão em primeiro de janeiro 
de 1943.

Anualmente os verões gaú-
chos marcam temperaturas 
escaldantes e os invernos re-
gistram inclusive nevascas no 
Estado. E é bom lembrar que a 
região de Uruguaiana é oficial-
mente o berço da raça Angus 
no Brasil.

Foto: Divulgação/Angus

Pesquisa de adaptação ao calor
Parceria Angus/UFPel
A pesquisa, uma parceria 

da Associação Brasileira de 
Angus com a Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), 
teve a amostra de dados co-
letados por estudantes da 
UFPel entre os dias 3 e 11 
de janeiro deste ano. Os alu-
nos recolheram informações 
de 100 animais da Fazenda 
da Barragem, em Dom Pedri-
to, na Região da Campanha 
gaúcha, sendo 50 exempla-
res Angus pretos e 50 Angus 
vermelhos. Foram medidas 
as temperaturas interna e 
externa das novilhas, taxa 
de ofegação e característi-
cas de comportamento como 
ruminação, cio e hábitos ali-
mentares. Os exemplares fo-
ram divididos por cor e com-
primento do pelo. A medição 
de temperatura, para avaliar 
os efeitos do estresse térmi-
co, foi feita a cada meia hora 
por termômetro colocado na 
área genital e por termogra-
fia infravermelha.

Os resultados do estu-
do ainda devem demorar 
alguns meses para serem 
divulgados. Isto porque os 
dados coletados em 2022 
serão cruzados com medi-
ções feitas a partir de agos-

to do ano passado em outras 
propriedades do Rio Grande 
do Sul.

Já existem pistas
Coordenador da pesqui-

sa, o professor da UFPel 
Rafael Mondadori, que inte-
gra o grupo Fisiopatologia e 
Biotécnicas da Reprodução 
Aplicada (Fibra), diz que já 
há pistas de quais animais 
são mais tolerantes ao ca-
lor. Segundo ele, as novilhas 
vermelhas e com pelo liso 

foram as que demonstraram 
suportar melhor o estresse 
térmico. Mondadori relata 
que a ideia é encontrar nes-
te estudo parâmetros que 
permitam testar um número 
maior de bovinos, mapeando 
traços e características que 
poderão ser utilizados pelos 
criadores futuramente na 
seleção genética.

“Queremos selecionar 
animais economicamente 
viáveis adaptados ao clima 
do Brasil Central, com mais 
sangue Angus, uma vez que 
cresce o interesse do con-
sumidor por uma carne de 
melhor qualidade”, diz o 
professor.

Trabalho traz
mais informações
O proprietário da Fazen-

da da Barragem, Fernando 
Flores Cardoso (que é pes-
quisador e dirigente da Em-
brapa Pecuária Sul), cujo 
plantel de Angus é de 600 
cabeças, está acostumado a 
participar de experimentos 
com a raça, como os testes 
de eficiência alimentar e de 
resistência ao carrapato. 
Para ele, as características 

de termotolerância podem 
integrar no futuro o Progra-
ma de Melhoramento de Bo-
vinos de Carne (Promebo), 
beneficiando a todos os cria-
dores. Os traços fenotípicos 
que ele acredita que vão se 
sobressair na questão da 
resistência às altas tempe-
raturas, são os relacionados 
ao pelame do animal, tanto 
em comprimento quanto em 
relação à cor. “Vai ser um 
dado interessante no apri-
moramento genético”, diz 
Cardoso.

Já Mateus Pivato, geren-
te de Fomento da Angus, vê 
a nova pesquisa como mais 
um passo para ampliar e 
favorecer a adaptação da 
raça num país tropical como 
o Brasil. Pivato afirma que 
a identificação da termoto-
lerância vai se somar a ou-
tras informações que a raça 
já dispõe, como as oriundas 
dos testes de eficiência ali-
mentar, para oferecer ao 
mercado mais animais de 
qualidade. A pesquisa iné-
dita, acrescenta Pivato, co-
loca a Angus mais uma vez 
“na vanguarda tecnológica 
da pecuária brasileira”. 
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Visando dar o start na ge-
ração de dados para que 
futuramente seja possível 

selecionar animais com menor 
perda de energia ingerida e que 
tenham o menor impacto am-
biental possível, a Associação 
Brasileira de Angus dá início 
neste ano à medição de meta-
no ruminal de reprodutores da 
raça. A ação fará parte da Pro-
va de Eficiência Alimentar 2022 
(PEA), tradicional teste realiza-
do anualmente pela Angus em 
parceria com a Embrapa Pecu-
ária Sul, de Bagé, RS.

“É algo novo e que se soma 
à seleção por eficiência alimen-
tar. Estamos convencidos de 
que a mensuração de metano é 
mais uma informação essencial 
para alcançarmos uma pecuá-
ria cada dia mais sustentável”, 
frisou o presidente da Associa-
ção Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski.

A prova de 2022 teve início 
em 13 de abril e se desenvolve 
até 27 de julho, avaliando ani-
mais de sobreano, nascidos entre 
15/07/2020 e 15/10/2020, com 
peso mínimo sugerido de 300 kg 
e desempenho genético de per-

Medição de metano na prova 
de eficiência alimentar

centil até 30% para índice final 
do Programa de Melhoramento 
de Bovinos de Carne (Promebo). 
Os touros serão mantidos em re-
gime de confinamento durante 
a realização do teste, com ali-
mentação à vontade. Durante a 
prova os pesquisadores farão a 
medição do metano.

Em fase de adaptação
Os 28 animais inscritos en-

traram na fase de adaptação 
alimentar e às instalações da 
Embrapa no dia 18 de abril. 

São oriundos de 16 diferentes 
propriedades gaúchas. Após o 
fim da adaptação, os touros são 
mantidos em regime de confi-
namento durante a realização 
do teste, que deve ter duração 
de 70 dias, com alimentação à 
vontade. Segundo o gerente de 
Fomento da Angus, Mateus Pi-
vato, a seleção de animais quan-
to à eficiência alimentar ganhou 
força nas propriedades, o que se 
espera que ocorra com a emis-
são de metano ruminal. “Nossa 
expectativa é que com o passar 

dos anos, os criadores passem a 
analisar cada vez mais os exem-
plares para essas característi-
cas e tenhamos rebanhos mais 
eficientes e, consequentemente, 
uma pecuária mais lucrativa e 
sustentável”, reforça.

Pesquisadora da Embrapa 
Pecuária Sul e uma das coorde-
nadoras da prova, Renata Suñé 
detalha que nessa fase inicial 
os animais passarão por adap-
tação ao convívio com reprodu-
tores oriundos de diversos siste-
mas produtivos, a alimentação 
nos cochos e, principalmente, 
a adaptação do rúmen na nova 
dieta. “A adaptação permite 
homogeneizar as condições dos 
animais antes de começarem a 
prova”, acrescenta.

De acordo com o coordena-
dor da PEA e analista da Em-
brapa Pecuária Sul, Roberto 
Collares, “a raça Angus tem se 
destacado nas avaliações re-
ferentes à eficiência alimentar, 
demonstrando sua excelência 
na transformação da dieta ofe-
recida em carne de qualidade”. 
A empresa vem desenvolvendo, 
há vários anos, trabalhos de pes-
quisa na área de melhoramento 

animal em reprodutores jovens 
e metodologia moderna para a 
identificação de importantes ca-
racterísticas, como a eficiência 
alimentar.

Neste ano, além de contar 
novamente com a parceria da 
Meat Science Consultoria nas 
avaliações de carcaça por ul-
trassonografia dos animais, a 
prova terá apoio da Socil Nutri-
ção Animal na parte nutricional.

Participam da prova exem-
plares da GAP Genética e Rin-
con Del Sarandy, de Uruguaiana 
(RS); Cabanha Santo Antão e 
Fazenda Reconquista, de Ale-
grete (RS); Cabanhas Santa 
Joana, Estância Tradição, Ca-
banha Santa Amélia e Granja 
Mangueira, de Santa Vitória 
do Palmar (RS); além de Ca-
banha São Xavier, de Tupanci-
retã (RS), Cabanha Espinilho, 
de Cruz Alta (RS), Cabanha La 
Coxilha, de Cacequi (RS), Agro-
pecuária Pitangueira, de Queve-
dos (RS), Cabanha Santa Né-
lia, de Jaguarão (RS), Fazenda 
da Barragem, de Dom Pedrito 
(RS), Fazenda Zambeze, de São 
Sepé (RS) e AGS Agropecuária, 
de Sentinela do Sul (RS).

No dia 9 março, foi realiza-
da a primeira reunião on-line 
do Grupo de Trabalho (GT) do 
Metano, do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa). Criado durante 
a Convenção das Nações Uni-
das Sobre Mudanças Climáti-
cas, após a adesão do Brasil 
no Pacto do Metano, o Grupo 
tem a finalidade de ampliar o 
debate, harmonizar conceitos e 
traçar uma estratégia para mi-
tigação de metano na agrope-
cuária brasileira. O tema tem o 
apoio da Associação Brasileira 
de Angus, que inclusive incluiu 
em sua tradicional prova de 
eficiência alimentar a medição 
de metano ruminal de reprodu-
tores da raça, visando iniciar 
a geração de dados para que 
futuramente seja possível se-
lecionar animais com menor 

Os criadores de Angus agora podem ter acesso a uma série de infor-
mações relevantes relacionadas ao setor pecuário e ao agro. Isso se tor-
nou possível porque a partir de janeiro deste ano a Associação Brasileira 
de Angus deu início a uma parceria com o Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada - Cepea/Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz” (Esalq), que é uma unidade da Universidade de São Paulo 
(USP), situada em Piracicaba, SP.

Trata-se de um dos mais importantes centros de estudos aplicados ao 
setor agropecuário do país.

Caso tenha interesse em participar como colaborador do Projeto Pe-
cuária de Corte do Cepea, e obter maiores informações de como este 
projeto funciona, bem como ter acesso exclusivo a indicadores pecuários, 
clique em https://angus.org.br/wp-content/uploads/2022/01/cartaaceite-
colaboradorcepea-associacaobrasileiraangus.pdf para acessar o link.

A participação e acesso às informações são totalmente gratuitos e o 
Cepea se compromete em manter o sigilo das informações coletadas, não 
divulgando os nomes de quem as informou ou procurou por elas.

Qualquer dúvida faça contato com a Angus pelo fone 51.33289122, 
e fique sempre bem informado a partir de fontes confiáveis.

Parceria Angus
Cepea/Esalq

Mapa reúne Grupo do Metano
perda de energia ingerida e que 
tenham o menor impacto am-
biental possível. A prova 2022 
(PEA) teve início em 13 de 
abril e se desenvolve até 27 de 
julho em Bagé, RS. “Estamos 
convencidos de que a mensu-
ração de metano é mais uma 
informação essencial para al-
cançarmos uma pecuária cada 
dia mais sustentável”, defende 
o presidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski.

Parceria com o Mapa
Presente na reunião do Gru-

po de Trabalho do Metano, re-
presentando a Associação Na-
cional de Criadores Herd-Book 
Collares (ANC), a superinten-
dente de registros da entidade, 
Silvia Freitas, salientou a impor-
tância de ser parceira do Mapa 
nessas causas: “Com o apoio do 

Programa de Melhoramento de 
Bovinos de Carne (Promebo), 
os criadores conseguem realizar 
o melhoramento genético dos 
rebanhos de suas propriedades, 
resultando em animais mais efi-
cientes, que produzem mais em 
menos tempo. Assim, podemos 
conseguir excelentes resultados 
dentro desse acordo firmado em 
nível mundial”, enfatizou a téc-
nica. 

Contribuir com a agenda 
ambiental é uma das pautas 
tanto da Angus como da ANC, 
que desde 2021 possui a certi-
ficação ISO 140001, norma que 
especifica os requisitos de um 
Sistema de Gestão Ambiental e 
permite a uma organização de-
senvolver uma estrutura para a 
proteção do meio ambiente e rá-
pida resposta às mudanças das 
condições ambientais.
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C
om a meta de identifi-
car genes relacionados 
à resistência à Babe-

siose Bovina, o Instituto de 
Zootecnia (IZ-APTA), da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento de São Pau-
lo, SP, realiza parceria com 
o criador de bovinos das ra-
ças  Angus e Ultrablack Re-
nato Segura Ramires Jr, da 
Agropecuária 3E, em José 
Bonifácio, no interior pau-
lista. Com financiamento 
da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP), o estudo 
visa caracterizar, por meio de 
análise transcriptômica por 
RNAseq, a suscetibilidade de 
bovinos Angus puros (100% 
taurino), Ultrablack (82% 
Angus e 18% Brangus) e Ne-
lore (100% zebu), frente às 
infecções naturais por Babe-
sia bovis. Os animais da raça 
Angus e Ultrablack que par-
ticipam da pesquisa foram 
cedidos por Renato Ramires, 
que é o atual presidente do 
Núcleo Angus de SP.

No Brasil, muitos pro-
dutores optam pelo uso de 
animais taurinos puros (Bos 
taurus taurus) e seus cruza-
mentos com zebuínos (Bos 
t. indicus) por apresentarem 
maior capacidade produtiva 
e maior resistência e rustici-
dade. “Mas, um dos principais 

Parceria com criador identifica 
resistência à Babesiose Bovina

entraves, ao utilizar bovinos 
com alto grau de sangue tau-
rino, está na suscetibilidade 
às parasitoses, devido ao cli-
ma tropical e subtropical”, 
explica o geneticista Rodrigo 
Giglioti, da Unidade de Refe-
rência Laboratorial em Bio-
tecnologia Animal, do Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimen-
to de Genética e Biotecnolo-
gia do IZ.

A Agropecuária 3E tra-
balha com o mercado de ge-
nética da raça Angus. “Co-
mercializamos touros para 
cruzamento, sêmen e em-
briões para melhoramento 
genético de rebanhos e ago-
ra tenho a oportunidade de 
abrir a porteira para que a 
pecuária possa se beneficiar 
com os resultados importan-
tes desta pesquisa”, ressalta 
Ramires. Ele diz que a par-
ceria com o Laboratório do 
IZ veio no momento certo. 
“O rápido diagnóstico sobre 
quais dos parasitos atacaram 
o animal - Babesia ou Ana-
plasma - vai auxiliar muito o 
criador a identificar o tipo de 
agente logo no início dos sin-
tomas e evitar o uso incorreto 
de medicamentos que levam à 
resistência e ineficácia dos 
produtos utilizados e, con-
sequentemente, prejuízos no 
bolso e na produção”, argu-
menta o criador.

A tristeza parasitária bo-
vina transmitida pelo carra-
pato é considerada um enor-
me vilão para taurinos, e 
ocorre com menor frequência 
em zebuínos. “Temos sérias 
dificuldades para identificar 
rapidamente qual o agente da 
doença que acomete o bovino, 
logo nos primeiros sintomas, 
e agora com esses estudos 
poderemos ter diagnósticos 
extremamente rápidos e ver a 
frequência da babesiose e da 
anaplasmose”, reforça Rami-
res.

Os impactos gerados pelas 
babesioses e anaplasmose bo-
vina não são apenas a morta-
lidade, mas também abortos, 
perda de peso, queda das pro-
duções de carne e leite, e me-
didas de controle, causando 

grande impacto no comércio 
internacional de bovinos.

 
O carrapato e a Tristeza
Dentre as parasitoses que 

acometem os rebanhos bovi-
nos brasileiros, as principais 
são as infestações pelo car-
rapato bovino Rhipicephalus 
microplus, transmissor bioló-
gico dos agentes que causam 
a Tristeza Parasitária Bovina 
(TPB). “Esta doença inclui 
dois protozoários Babesia bo-
vis e B. bigemina e a Ricket-
tsia Anaplasma marginale”, 
explica Rodrigo.

Nos bovinos, ambas as es-
pécies de Babesia são trans-
mitidas exclusivamente pelo 
carrapato do bovino. Assim, a 
babesiose é considerada uma 
doença endêmica em regiões 
onde a ocorrência do carra-
pato bovino é constante.

No Brasil, os agentes da 
TPB são considerados uma 
das principais enfermidades 
que acometem os rebanhos 
bovinos e são responsáveis 
por causarem importantes 
perdas econômicas na indús-
tria pecuária de regiões tro-
picais e subtropicais do mun-
do. No País, a predominância 
de clima tropical e subtropi-
cal favorece a ocorrência do 
carrapato vetor, que direta-
mente interfere nas taxas de 

inoculações dos agentes da 
TPB nos bovinos.

Segundo Rodrigo Giglioti, 
dentre as duas espécies da 
babesiose bovina, a B. bovis 
é considerada a principal, de-
vido a sua maior patogenici-
dade. “Sua infecção tem um 
início rápido e as infecções 
primárias geralmente são fa-
tais em bovinos suscetíveis, 
representada por disfunções 
ou falhas cerebrais, renais e 
pulmonares”, descreve o téc-
nico.

Cruzamento é a saída
O uso dos cruzamentos 

de raças taurinas com ze-
buínas é uma estratégia que 
visa melhorar a produção, e 
ao mesmo tempo aumentar a 
resistência dos animais às pa-
rasitoses. “Essa alternativa 
está atraindo muito o interes-
se de produtores brasileiros 
com o objetivo de aumentar a 
eficiência de seus rebanhos”, 
destaca Rodrigo. Contudo os 
prejuízos gerados com as in-
festações pelo carrapato ve-
tor e os agentes da TPB são 
um dos fatores que limitam 
o aumento da produtividade 
por meio da introdução de 
animais taurinos e seus cru-
zamentos nos sistemas de 
criação.

“Diante disso, reforça-se 
ainda mais a necessidade de 
conduzir estudos voltados 
à identificação de bovinos 
mais resistentes às babesio-
ses”, aponta o pesquisador. 
Para ele a seleção para a 
resistência à babesiose em 
bovinos de raças taurinas 
ou cruzados pode ser uma 
alternativa para facilitar o 
controle da doença e, conse-
quentemente, estimularia o 
encorajamento de criadores 
a aumentarem a produção 
dos seus rebanhos ao utiliza-
rem animais mais resistentes 
e mais produtivos.

Renato Ramires: pesquisa em parceria com o IZ-APTA em São Paulo
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A partir 
deste ano, to-
dos os animais 
de argola parti-
cipantes de ex-
posições que já 
estejam geno-
tipados e com 

P
ara promover o intercâm-
bio de ideias entre a enti-
dade e os criadores sobre 

o mercado de sêmen Angus e 
o fomento ao uso de reprodu-
tores de genética nacional, a 
diretoria da Associação Brasi-
leira de Angus realizou visitas 
nos dias 11 e 12 de abril à VPJ 
Pecuária, em Mococa, SP, e à 
Casa Branca Agropastoril, em 
Silvianópolis, MG. As visitas 
também serviram para progra-
mar a reciclagem do corpo téc-
nico da Angus e o treinamento 
dos técnicos para orientação 
aos criadores em Ultrablack. 
Esses eventos vão ocorrer nas 
duas propriedades nos dias 7 e 
8 de junho.

“Precisamos estar sem-
pre buscando aprender junto 
com os pecuaristas e essas 

Referências em sêmen e reciclagem de técnicos
visitas permitiram também 
que conferíssemos de perto 
o trabalho que vem sendo 
realizado por essas duas im-
portantes propriedades, que 
têm alguns de seus reprodu-
tores em coleta”, observou o 
presidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski. Acompanhado 
pelo diretor da Angus Flá-
vio Montenegro Alves e do 
gerente de Fomento da en-
tidade, Mateus Pivato, nas 
visitas Dzyekanski destacou 
que o trabalho que vem sen-
do feito por essas cabanhas 
deve servir de fomento para 
a genética Angus nos reba-
nhos. “Essas fazendas são 
referências que devem ser 
utilizadas de exemplo para 
outros criadores a fim de 
conquistarmos ainda mais o 

mercado de comercialização 
de sêmen”, disse o dirigente.

O dirigente ficou impressio-
nado com a qualidade dos ani-
mais da raça Ultrablack, tanto 
das fêmeas como dos machos, 
nas propriedades. “Fiquei mui-
to feliz, vendo o resultado des-
ses exemplares a campo. Eles 
têm agregado aos rebanhos 
como mais uma ferramenta 
para a produção de carne de 
qualidade”, acrescentou.

Atualmente a VPJ Pecuá-
ria, comandada por Valdomiro 
Poliselli Jr., tem 25 touros em 
centrais de inseminação distri-
buídas por todo o país. Paulo 
de Castro Marques, proprietá-
rio da Casa Branca, detém um 
banco genético próprio com 
animais da Casa Branca e de 
diversos criatórios.

Fotos: Mariza Marinalva Alves dos Santos/Divulgação

Foto: Luiz Cláudio Glauser/Divulgação

Fomento a animais genotipados em exposições
DEPs genômicas, o proprie-
tário/criador ganha uma ge-
notipagem gratuita para seus 
animais. Assim, por exemplo, 
o criador que leva 10 animais 
para a mostra – 5 já com 
DEPs genômicas que estarão 
informadas no catálogo, ele 

ganha de presente mais cin-
co avaliações genômicas para 
fazer em qualquer animal de 
sua fazenda.

Essa foi uma demanda 
dos criadores encaminhada 
ao Conselho Técnico e acata-
da pela Diretoria da entidade 

com o intuito de estimular os 
expositores de argola a tam-
bém utilizarem a avaliação 
genômica em seus animais de 
exposições.

“Essa é uma forma de es-
timular que esses animais de 
argola tenham, além da ques-

tão fenotípica, também dados 
de desempenhos genéticos. 
Juntando genótipo mais fe-
nótipo em uma pista para a 
escolha dos melhores exem-
plares”, observa o gerente de 
Fomento da Angus, Mateus 
Pivato.

Eliane Slucki e Maria de Lamare receberam Nivaldo na Casa Branca

Equipe da VPJ recebeu visitantes da Angus em Mococa 
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O uso de tecnologias como 
IATF, aposta na recria e no 
intensivismo, deram rápida 
resposta, com alta produção 
de carne por hectare

É 
o que comprova a Estân-
cia G’Martin (@gw_ne-
lore_angus), de Uber-

lândia, MG. Comandada pelo 
pecuarista Gusthavo Wagner, 
a partir de Inseminação Arti-
ficial a Tempo Fixo (IATF) de 
sêmen Angus selecionado em 
matrizes Nelore, a proprieda-
de desmama 1.050 quilos de 
bezerro por hectare. 

Com o avanço do uso da 
inseminação e da utilização 
de genética Angus no cruza-
mento com Nelore – o chama-
do casamento perfeito, vários 
criatórios vem ultrapassando 
a casa dos mil quilos de be-
zerro por hectare/ano. A mar-
ca é mais do que o dobro do 
obtido em sistemas de pastejo 
tradicional ou em semi-confi-
namento.

O trabalho de Gustha-

Produtividade máxima
com cria intensiva

vo Wagner é um expressivo 
exemplo de quem tem colhido 
resultados máximos, muito 
acima da média, com a produ-
ção de bezerros meio-sangue 
Angus em sistema de cria in-
tensiva. “Se tenho bons dados, 
tenho decisões concretas. Se 
tenho uma boa nutrição, que 
conversa com a estrutura e 
com a capacidade e a neces-
sidade dos animais, estou ga-
rantindo índices de produtivi-
dade. E obviamente, se tenho 
um excelente manejo, estou 
cuidando de algo que pode 
afetar essas duas linhas para 
trás, como stress do animal e 
questões sanitárias”, objetiva 
o criador.

Wagner, que também é 
economista, recentemente de-
cidiu ser um participante ati-
vo da Associação Brasileira 

de Angus na modalidade de 
Sócio Produtor - aquela que 
também engloba usuários da 
genética Angus.

Início com 50 vacas
Com operação inicial há 

cerca de cinco anos com ape-
nas 50 vacas, hoje a proprie-
dade trabalha com 180 ma-
trizes aptas à reprodução em 
33 hectares, produzindo cinco 
bezerros por hectare. Quando 
comparada a produção agrí-
cola – como soja e milho, por 
exemplo -, onde toda área é 
produtiva, a pecuária no geral 
tem média de 0,3 bezerros por 
hectare – 175 quilos de bezer-
ro por hectare -, explica Wag-
ner. “Uma área muito grande, 
mas que tem baixa eficiência. 
A nossa ideia foi buscar alta 
eficiência, com grandes mar-
gens”, explicou.

Para isso, leva em consi-
deração as DEPs dos animais 
na hora de selecionar o sêmen 
dos reprodutores nas baterias 
oferecidas pelas centrais. Ca-
racterísticas como Peso ao 
Desmama, Tamanho ao Nas-
cimento, Ganho de Peso, Área 
de Olho de Lombo, Estrutura 
de Carcaça, são essenciais, se-
gundo ele, para que os animais 
resultem no melhor gado para 
o criador, para recria e ge-
rando carcaças corretas para 
abate, premiando o consumi-
dor final.

Aposta na recria
Antes de chegar à conclu-

são sobre o melhor sistema 
para a propriedade, Wagner 
conta que a família apostou 
em recria, engorda, produ-
ção de leite e até mesmo na 
criação de ovinos. Vendo que 
a cria foi a que melhor apre-
sentou resultados, o produtor 
foi buscar inspirações na pro-
dução de outros países como 
Estados Unidos e Austrália, a 
fim de chegar a um protoco-

lo que se encaixasse às suas 
necessidades. Considerado 
um case de sucesso na produ-
ção de bezerros, hoje a pro-
priedade trabalha 100% em 
sistema intensivo e vê os efei-
tos da eficiência na ponta do 
lápis, operando com margens 
entre 25% e 30%.

Segundo o criador, a raça 
Angus tem se adaptado ex-
tremamente bem ao sistema 
de cria intensiva na fazenda. 
“Podemos ver não só a adap-
tabilidade do sêmen na ques-
tão reprodutiva, mas também 
no resultado do bezerro, que 
responde muito bem den-
tro do sistema”, acrescen-
ta. Além de destacar-se em 
adaptabilidade e precocidade 
alimentar, a raça Angus con-
tribui nos excelentes índices 
de prenhez das matrizes, hoje 
em 85% em IATF em touro 
zero. “O Angus no cruzamento 
industrial é o animal de pon-
ta, de carne a ser consumida, 
dado esse casamento perfeito 
de rusticidade do Nelore jun-
tamente com as capacidades 
genéticas e depósito de carne 
que esse animal tem”, sinteti-

za o pecuarista.
Conforme relata, todos os 

meses os animais são levados 
ao curral, para avaliação de 
características e seleção com 
destaque ao peso, e tudo é 
planilhado para tomada de 
decisões e como dado impor-
tante para futuras produções.

Produtividade crescente
A pecuária brasileira vem 

despontando em índices de 
produtividade de carne pre-
mium muito acima do obti-
do na última década. Para o 
gerente de Fomento da Asso-
ciação Brasileira de Angus, 
Mateus Pivato, a raça Angus 
se encaixa muito bem em sis-
temas mais intensivos, onde 
a eficiência é o ponto chave 
para a tomada de decisões. 
“Ele está intensificando de 
uma forma bastante inteli-
gente, analisando cada vari-
ável dentro da equação para 
tomada de decisões corretas 
e a Angus, devido a sua efici-
ência, principalmente no cru-
zamento industrial, se torna 
peça chave nesse sistema”, 
ressalta. 

Fotos: Gusthavo Wagner/Divulgação
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Irrigação é custo ou investimento?
Técnica traz segurança para a produção agrícola

Jornalista, diretor da Agropress 
Marketing & Comunicação

Por Nelson Moreira

A
rroz no Rio Grande do 
Sul, café no cerrado mi-
neiro, fruticultura em São 

Paulo e nordeste são culturas 
onde a técnica de irrigação já 
faz parte do planejamento da 
fazenda. Muitas delas, como o 
arroz, por exemplo, dependem 
da irrigação para existir. As 
outras passaram a adotar esta 
tecnologia para garantir a pro-
dução e aumentar a produtivi-
dade. A questão é básica: sem 
água, não se vive. 

De acordo com o Atlas da 
irrigação lançado pela Agên-
cia Nacional de Águas e Sa-
neamento Básico, ANA, atual-
mente 8,2 milhões de hectares 
brasileiros são irrigados, dos 
quais, 64,5% (5,3 milhões de 
hectares) com água de manan-
ciais e 35,5% (2,9 milhões de 
hectares) fertirrigados com 
água de reuso. De acordo com 
o levantamento, há um poten-
cial de irrigar 55 milhões de 
hectares e a perspectiva é che-
gar em 2040 a 12,4 milhões 
de hectares. Da área irrigada 
atual, 96,2% são ocupados 
pelo setor privado e 3,8% por 
projetos públicos. 

Conforme publicado no site 
da CropLife, em Boas Práticas 

Agronômicas, a 
irrigação é uma 
técnica de for-
necimento de 
água que, quan-
do utilizada em 
conjunto com 
demais práti-
cas, permite 
alcançar máxi-
ma produção. 
A técnica per-
mite aumentar 
a produtividade 
por área, redu-
zir perdas na 
produção, mini-
mizar os riscos 
climáticos e 
meteorológicos 
(seca e estia-
gem) e auxiliar na aplicação de 
insumos (fertirrigação). A prá-
tica consiste no fornecimento 
artificial de determinada quan-
tidade de água ao solo em uma 
área específica e no momento 
certo para criar umidade ide-
al para o desenvolvimento das 
culturas. A escolha do método 
ideal deve levar em conta as-
pectos como clima, topografia, 
solo, cultura que será irrigada, 
disponibilidade financeira e 
tecnológica do produtor.

Benefícios da irrigação
Quando bem planejada e 

executada, a irrigação:
- Aumenta a produção agrí-

cola (de 2 a 3 vezes superior à 
produção da agricultura de se-
queiro, que depende da chuva);

- Aumenta a oferta e regu-
laridade de disponibilização de 
alimentos e outros produtos 
agrícolas;

- Melhora a qualidade e pa-
dronização dos produtos agrí-
colas;

- Possibilita a exploração 
agrícola em áreas localizadas 
de regiões de clima árido ou 
semiárido;

- Permite abertura de novos 

mercados, inclusive no exterior;
- Diminui custos de produ-

ção e viabiliza maior rentabili-
dade;

- Moderniza sistemas de 
produção estimulando introdu-
ção de novas tecnologias;

- Proporciona o aumento da 
diversidade de culturas.

O que saber para implantar
um sistema de irrigação
Ter um sistema de irrigação 

em uma propriedade depende 
de uma concessão pública. No 
Brasil, a Agência Nacional de 
Águas é o órgão emissor de tal 
concessão. Mas existem os ór-
gãos estaduais, nomeados para 
tal tarefa. Para ter a autoriza-
ção para implantar o sistema 
de irrigação é necessário cum-
prir os requisitos da agência. 
Esses requisitos dizem respeito 
principalmente à disponibilida-
de hídrica local e buscam ga-
rantir a qualidade e o controle 
na utilização das águas.

Uma vez feito isso, é possí-
vel requerer linhas de crédito 
para montar um sistema de 
irrigação. Não basta ter uma 
fonte de água como rios, açu-
des, barragens ou poços arte-
sianos. A água disponível para 
irrigação também tem que ser 
de boa qualidade. Para saber se 
essa água é adequada, análises 

são feitas para determinar te-
ores de sais, materiais em sus-
pensão e a presença de agentes 
patogênicos. Esses fatores po-
dem afetar a escolha do siste-
ma de irrigação e da cultura a 
ser implantada.

A qualidade da água a ser 
usada na irrigação é feita por 
meio de análises em laborató-
rios em instituições credencia-
das.

O tipo de solo, o relevo, a 
disponibilidade de água, o cli-
ma, a cultura e o manejo de ir-
rigação são outros pontos que 
devem ser levados em conta 
na hora da escolha do melhor 
sistema de irrigação. É impor-
tante consultar um engenheiro 
agrônomo antes da escolha e 
eventual instalação do sistema 
de irrigação.

“A história mostra que 
a maioria dos povos antigos 
sempre buscaram se estabe-
lecer perto de fontes de água 
e, quando não tinham, faziam 
como os romanos que constru-
íram quilômetros de aquedutos 
para o seu uso e para a produ-
ção agrícola, porque sem água, 
não se vive”, finaliza o diretor 
geral da Rivulis, Guilherme 
Souza. 
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S
egundo dados da Câmara 
Americana de Comércio 
no Brasil – Amcham, “o 

primeiro trimestre de 2022 mar-
cou um novo recorde no comér-
cio entre Brasil e EUA. A análise 
inédita do Monitor do Comércio 
Brasil-EUA da Amcham Brasil 
mostra que o intercâmbio co-
mercial entre os dois países cres-
ceu e atingiu US$ 19 bilhões, 
maior valor já registrado para 
o período. As exportações bra-
sileiras para os EUA cresceram 
35,9%, atingindo o valor inédito 
de US$ 7,6 bilhões no trimestre. 
Esse aumento foi puxado princi-
palmente pelas vendas de petró-
leo bruto, carne bovina, café não 
torrado, ferro gusa e produtos de 

Desde o número zero, a 
Revista DBO acaba de com-
pletar 40 anos de publicação 
ininterrupta, certamente uma 
data a comemorar, especial-
mente porque se tornou uma 
publicação de referência no 
mercado jornalístico dedicado 
à pecuária de corte. A publi-
cação surgiu por solicitação 
dos leiloeiros Daniel e Odemar 
Costa, com o objetivo de divul-
gar o trabalho da dupla de ir-
mãos no mercado de remates. 
O terceiro irmão, o jornalista 
Demétrio Costa, já então com 
ampla experiência em reda-
ções, foi encarregado de redigir 
o informativo durante noites e 
madrugadas disponíveis.

Demétrio atuava no meio 
jornalístico desde os 15 anos, 
quando se tornou redator do 
jornal falado Primeira Hora, 
da Rádio Bandeirantes, em São 
Paulo. Durante 18 anos, acu-
mulou experiência, atuando em 
diversos veículos e assessorias 
de imprensa do mercado pau-
lista. Nesta época, em 1982, 
se dispôs a dedicar fins de se-
mana e eventuais madrugadas 
para preparar textos para o 
número zero do Informativo 

Revista DBO Rural: 40 anos

DBO, um jornal tablóide de 
12 páginas. O objetivo era de 
servir como veículo de divulga-
ção da leiloeira que Odemar e 
Daniel planejavam criar. Daniel 
atuava na Leiloeira Remate e 
Odemar, pela Programa, com 
extensa agenda de pregões.

Entusiasmo nunca faltou 
ao trio de irmãos, já que Da-
niel rapidamente vendeu os 
anúncios necessários para ban-
car o número zero, no formato 
tablóide, publicado em março 
de 1982, que foi distribuído 
inicialmente a um mailing de 
11,5 mil pecuaristas e enti-
dades agropecuárias, numa 
tiragem total de 14.500 exem-
plares. Colunistas e colabora-
dores foram arregimentados e 

levantados os dados sobre lei-
lões realizados e por acontecer, 
sustentando o trabalho jorna-
lístico de Demétrio, que está 
no comando até hoje. 

São 497 edições ao longo 
de 40 anos, período em que a 
pecuária brasileira partiu de nú-
meros modestos – R$ 10 bilhões 
em 1997 - para um PIB atual 
próximo de R$ 750 bilhões. O 
segmento de leilões, portanto, 
sustentou o crescimento da re-
vista DBO Rural, que deu visi-
bilidade à pecuária de corte, ao 
publicar todo tipo de reporta-
gem econômica, técnica, sobre 
bem-estar animal e sustentabi-
lidade, tornando-a uma publi-
cação completa no segmento de 
pecuária de corte.

Quer investir ou mandar seu filho
estudar nos Estados Unidos?

madeira.
Dentro desse panorama, é 

crescente o número de pessoas 
de olho em oportunidades no 
mercado externo (em especial 
nos Estados Unidos) e/ou que 
planejam uma educação mais 
avançada para seus filhos (das 
20 melhores universidades do 
mundo 16 estão nos EUA). Mas 
atenção. O especialista nesta 
área do direito, advogado Geor-
ge Cunha, chama a atenção para 
a complexidade dessas ações. 
Sócio fundador do escritório 
de Advocacia Internacional que 
leva seu nome, líder nessa área 
no Brasil, ele adverte que o pro-
cesso é complexo e demanda 
conhecimentos especiais e que 

para evitar surpresas desagra-
dáveis, o caminho é buscar as-
sistência especializada.

O visto EB5 é o visto de in-
vestidor americano que oferece 
a oportunidade a estrangeiros 
migrarem com suas famílias 
para os Estados Unidos de uma 
forma legal e permanente. A 
grande vantagem deste visto é 
que o investidor recebe de volta 
os recursos aportados no 5 ano 
e consegue regularizar todos os 
membros da família. No 5° ano 
pode solicitar a cidadania ame-
ricana.

“Desde 2013 somos o úni-
co escritório credenciado pela 
American Chamber of Commer-
ce -Amcham - para promover e 

divulgar o visto EB5 para bra-
sileiros interessados em migrar 
com suas famílias para os Es-
tados Unidos”, informa Cunha, 
que oferece total suporte aos 
brasileiros no processo de apli-
cação do visto EB5 sem qual-
quer custo para o investidor. 
“Oferecemos ainda, sem qual-
quer custo, a formatação da do-
cumentação pertinente a origem 
lícita dos recursos do investidor 
- “Source of Funds”, que é uma 
das peças fundamentais para o 
sucesso na aplicação. Você terá 
todas as informações e a segu-
rança jurídica necessárias”, ga-
rante. “Somos especializados 
em Direito Internacional priva-
do e temos escritórios parceiros 

em mais de 25 países, inclusive 
diversos parceiros nos EUA”, in-
forma o especialista.

Planejamento sucessório de 
bens no exterior (Estate plan-
ning), inventários no Brasil e 
no exterior, litígios internacio-
nais e total segurança jurídica 
na emissão de diversos vistos 
norte-americanos são apenas 
alguns dos serviços prestados 
pelo escritório, que tem sedes 
em São Paulo, SP e em Forta-
leza, CE. Para mais informações 
entre em contato através dos 
telefones: 11 993033675 ou 
11 27876385 ou visite os sites 
www.georgecunha.adv.br, www.
programaeb5.com.br ou www.
vistosamericanos.com.br

Os irmãos Daniel, Odemar e Demétrio Bilk Costa, criadores da DBO Rural

Escritos pela professora da 
Universidade Federal de Ron-
donópolis (UFR), Drª Helen 
Fernanda Barros Gomes, dois 
livros incluem dois títulos que 
foram produzidos como uma 
série que aborda a curiosidade 
infantil e tem como personagem 
principal uma garotinha chama-
da Anninha. Os livros são intitu-
lados “Anninha em … Será que 
a vaca quer acabar com o pla-
neta?” e “Anninha em … Será 
que os humanos precisam comer 
carne?”.

O objetivo é demonstrar 
que a pecuária não é a vilã ou 
a “arqui-inimiga” do meio am-
biente. Pelo contrário, produz de 
maneira sustentável e fornece a 
carne bovina de qualidade e cer-
tificada para o Brasil e o mundo. 
Ao todo, foram impressos 5 mil 
livros que serão distribuídos gra-
tuitamente nas escolas. A inicia-
tiva tem o apoio da Associação 
dos Criadores de Mato Grosso 
(Acrimat). 

Os livros trazem a estória de 
Anninha, uma criança curiosa e 
antenada nos programas de te-
levisão e redes sociais, que, de 
tanto ouvir que os bovinos estão 
acabando com o meio ambien-

te e que o melhor é não comer 
mais carne, decide questionar os 
pais. E, claro, surpreende-se com 
a verdade e com todo aprendiza-
do obtido durante as narrativas.

“Temos visto pessoas incen-
tivando a população a deixar 
de consumir carne. Dizem que 
comer carne está relacionado a 
maltratar os animais. Nós que 
trabalhamos com produção ani-
mal sabemos que não é essa a 
realidade, pelo menos não é a 
realidade que buscamos. Sem-
pre me preocupei em como essa 
informação chega e como de-
veria chegar para as crianças", 
conclui a professora.

A carne desmistificada
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N
o idioma guarani, "Bor-
boleta Azul" é traduzi-
da como Panambi. Pois 

este município surgiu, inicial-
mente, como um núcleo colo-
nial. Durante os dois primeiros 
períodos de imigração, estabe-
leceram-se nos campos de seu 
território colonos vindos de 
municípios gaúchos e muitas 
famílias da Itália e da Alema-
nha. Passando à categoria de 
município, em 1954, desmem-
brado de Cruz Alta, a região 
abriga a família Soldera que 
em 1963 chegou de Faxinal do 
Soturno e iniciou a sua história 
como pequenos produtores. 

Formados como engenhei-
ros agrônomos, na Universida-
de Federal de Santa Maria, os 
irmãos Soldera -  Adenir e Dil-
vani (Dídi como é mais conhe-
cido) - passaram a infância no 
município de Panambi e desco-

Irmãos Soldera: trabalho em família

briram, com o passar do tem-
po, que o destino deles era a 
vida no campo. “Desde quando 
tenho lembrança já começava 
a me integrar nas atividades 
rotineiras da agricultura. Eu e 
meu irmão, desde muito cedo, 
acompanhávamos o nosso pai 
nas lidas diárias”, descreve 
Dídi. Já falecido, o pai Gaspa-
rino Soldera e sua esposa, Mi-
raci, hoje com 81 anos, fizeram 
dos seus dias a tarefa de traba-
lhar muito e educar os filhos. 
Esta caminhada culmina nos 
tempos atuais, pelas mãos dos 
irmãos Soldera, onde o melhor 
resultado é alcançado, tanto 
na agricultura quanto na pecu-
ária, mesmo assim, o trabalho 
continua.

Três propriedades
Atualmente, eles admi-

nistram três áreas de terras, 
juntamente com as irmãs Ma-
rivane e Adenirse, localizadas 
em Panambi, Nova Ramada e 
Pirapó, todas no estado do Rio 
Grande do Sul. Adenir, hoje 
com 58 anos, nascido em Faxi-
nal do Soturno é casado e tem 
duas filhas adultas enquanto o 
seu irmão, Dilvani, nascido em 
Panambi há 53 anos, casado e 
com um casal de filhos, tam-
bém adultos, receberam he-
rança familiar de campo que, 
com o tempo, explica Adenir, 
foi aumentada em três vezes 
graças a muita dedicação. O 

envolvimento dos irmãos pode 
ser entendido como uma ação 
inteligente, sempre buscando 
assessoria tecnológica para 
o desenvolvimento otimizado 
na agricultura e na pecuária. 
Exemplo disso é o investimen-
to e a disposição de mostrar 
que os campos gaúchos têm 
potencial para garantir maior 
rentabilidade ao produtor ao 
realizarem experiências con-
troladas em busca de maior 
eficiência, e sempre estudan-
do formas de ampliar os ga-
nhos do sistema de integração 
lavoura-pecuária (ILP). A isso 
chamamos de sustentabilidade.

Sistemas de irrigação
Outro exemplo de ação in-

teligente foi a compra de al-
guns pivôs para irrigação de 
duas de suas terras, adquiridos 
durante a última edição da 
Expodireto Cotrijal, em Não-

Me-Toque, RS. Dilvani explica 
que a decisão do investimento 
tem como meta “amenizar os 
efeitos da estiagem que volta 
e meia acontece no estado e 
que, neste ano, abocanhou par-
te dos lucros do agronegócio”. 
Os equipamentos deverão ser 
instalados nas propriedades 
localizadas em Panambi e em 
Nova Ramada. “Aproveitamos 
o evento para verificar as má-
quinas que compramos. Essa 
nova aquisição é um grande 
passo para o futuro e para 
os resultados que teremos lá 
na frente”, disse confiante o 
sócio-proprietário da Cabanha 
Soldera. “Buscamos melhorar 
constantemente a qualidade 
genética dos nossos animais. 
Também queremos continuar 
crescendo em produtividade 
com a introdução da irrigação 
e com o projeto de diversifica-
ção da alimentação do reba-

nho”, diz Adenir. Além disso, 
outro objetivo dos irmãos é a 
introdução da nova geração da 
família nos negócios e a rea-
lização de um leilão solo em 
2022 ou 2023.

Carro chefe e a melhor raça
Dilvani diz que o carro che-

fe das suas propriedades sem-
pre foi o grão. Por isso, eles 
plantam soja, milho, trigo e 
nas épocas apropriadas como 
a que antecede no inverno, as 
pastagens são preparadas para 
atender a boiada no período de 
frio gaúcho. A experiência dos 
irmãos mostrou que era hora 
de investir na melhor raça: a 
Angus. Desta forma, eles co-
meçaram a “criação da raça 
a partir de 1993 em razão 
da demanda existente”, infor-
ma. Os empresários realizam a 
criação de Angus e Brangus na 
Cabanha Soldera.

Criadores, os irmãos come-
çaram a participar de exposi-
ções com o objetivo de divul-
gar a empresa e garantiram 
inúmeras premiações graças 
a qualidade do rebanho que 
também ganhou investimen-
to tecnológico, justificando os 
troféus conquistados.

Tendo os grãos como carro-
chefe, os irmãos Soldera 
investiram em Angus a partir 
de 1993, com grande sucesso 

Foto: Alex Garcia/Divulgação

Fotos: Carolina Jardine/Divulgação

Adenir e Dilvani Soldera comandam as ações no campo

Por Nicolau Balaszow

Investimento em irrigação e produtividade
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A 
Casa Branca Agropasto-
ril, Fazenda São Marco e 
Angus CMF venderam 79 

matrizes e reprodutores Angus, 
Brangus, Simental e Ultrabla-
ck, em leilão virtual, no dia 19 
de março. A média geral foi de 
R$ 19,6 mil para os machos e 
de R$ 17,2 mil para as fêmeas. 
Foram negociadas 13 fême-
as Angus por R$ 183 mil, 21 
machos Angus por R$ 469 mil, 
R$ 200 mil em fêmeas Ultra-
black e R$ 155 mil em machos 
da raça.  O faturamento total 
atingiu R$ 1.450.000,00. Des-
taque ao número de comprado-
res. Foram 35, de nove estados 
(BA, GO, MA, MG, MS, RJ, RS 
e SP). 

O lote mais valorizado foi 
o touro Angus PWM Capol 
3042 Power Surge, de ape-
nas 21 meses de idade, que 
teve 60% vendidos por R$ 
75.600,00 para Brahman Teen 
e Agropecuária Leopoldino, de 
São Carlos, SP. O reprodutor 
já foi contratado para coleta 
de sêmen.

O touro PWM Corvo 3049 
SPUR, que teve 50% de sua pro-
priedade vendidos para Daltro 
Noronha Barros (Cristina, MG), 

Realizado dia 7 de abril no formato virtual, a 15ª edição 
do Leilão Conexão Reconquista Angus, promovido pela Cabanha 
Reconquista, de Alegrete, RS, fixou média de R$ 17,85 mil para 
reprodutores da raça Angus. O pregão faturou R$ 357.800,00 
com a comercialização de 20 touros Angus Puros de Origem 
(PO), e ainda movimentou as pistas com a oferta de animais 
meio-sangue de parceiros da fazenda. Os machos tiveram média 
de R$ 13,50 o quilo vivo (kg/vv) e as fêmeas de R$ 12,75 kg/vv.

Segundo o proprietário da Reconquista, selecionador José 
Paulo Dornelles Cairoli, o leilãoteve compradores do Paraná e 
de Rondônia e vendeu exemplares recriados em solo paranaense, 
adaptados ao calor e a ectoparasitas. Cairoli destacou que se 
pode notar certa retração no comércio de animais cruzados. No 
entanto, reforçou que o resultado com os reprodutores puros foi 
dentro do esperado para a temporada.

O leilão foi transmitido pelo Canal do Boi, pela Central Leilões 
e pela Rural Business. As leiloeiras responsáveis foram a Central 
Leilões e a Rural Business. A assessoria ficou à cargo da Mamelle 
Serviços Agropecuários com Antônio Chaves Neto.

Casa Branca e parceiros 
fixam média de R$ 19,6 mil

foi contratado pela Select Sires.
A criadora Paloma Sá 

Queiroz (Formiga, MG) foi a 
maior compradora de fêmeas, 
levando para sua propriedade 
17 matrizes Angus, Ultrablack 
e Black Simental. E o maior 
comprador de machos foi José 
Daniel Camillo (Brotas, SP), 
que adquiriu seis reprodutores 
Black Simental.

Entre os animais mais valo-
rizados, a Angus CMF vendeu 
50% de CMF Ametista CIS 
UB FIV24, por R$ 57.000,00. 
O comprador foi Manoel Alí-
pio Albuquerque Jr., da MAAJ 
Agropecuária (Canudos, 
BA). O valor projetado de R$ 

104.000,00 é recorde para a 
raça Ultrablack.

“Foi um leilão diferenciado, 
com genética de alta qualidade 
à disposição do mercado, o que 
atraiu criadores de vários es-
tados do Sudeste, Sul, Centro-
Oeste e Nordeste. Estamos feli-
zes por renovar o compromisso 
da Casa Branca de contribuir 
para a evolução da pecuária 
brasileira, com produtividade, 
precocidade, fertilidade e fun-
cionalidade”, declarou Fabia-
na Marques Borrelli, diretora 
da Casa Branca Agropastoril.

Mais informações sobre a 
Casa Branca em www.casa-
brancaagropastoril.com.br

Conexão Reconquista faz 
média de R$ 17,85 mil

A Cabanha 4 Linhas, de 
Guaíba, RS, fixou média de R$ 
12,3 mil com a venda de ternei-
ras Ultrablack na 2ª edição do 
Leilão Genética de Produção, 
realizado no forma-
to virtual no dia 22 
de março. A média 
geral foi de R$ 8,4 
mil para a venda de 
animais das raças 
Angus, Brangus e 
Ultrablack. 

Segundo Álva-
ro Dumoncel, da 
4 Linhas, a equipe 
da propriedade fi-
cou satisfeita com 
o resultado, uma 

Cabanha 4 Linhas 
valoriza Ultrablack

vez que o setor atravessa um 
momento difícil, com um ano 
de fenômenos climáticos nega-
tivos causados pelo La Niña, 
com destaque à seca em gran-

O Leilão Bezerras de 
Futuro, promovido pela 
VPJ Pecuária no dia 9 
de abril comemorando 
os 30 anos de seleção da 
empresa de Valdomiro 
Poliselli Junior, faturou 
R$ 904,88 mil. Foram 
vendidas as 49 bezerras 
ofertadas e 20 embriões 
Ultrablack. Do total, R$ 
232,2 mil referem-se 
a exemplares da raça 
Angus. A Ultrablack respondeu 
por R$ 54,92 mil, sendo R$ 
38,52 mil com animais e R$ 
16,4 mil com embriões.

O interesse de novos inves-
tidores na pecuária aqueceu 
os negócios. O criador Fábio 
Bruno Chiavegatto, de Nique-
lândia (GO), foi o maior com-
prador do leilão ao investir R$ 
278,64 mil em exemplares An-
gus e Brangus.

Entre as fêmeas Aberdeen 
Angus, o destaque foi a be-
zerra do lote 07, VPJ Bebel 
Wall Street Fiv1369, arrema-
tada por R$ 36 mil por Sílvio 
Adriano da Silva Feltran, da 
Agro Feltran, de Pouso Alegre, 
MG. Iniciando na raça, o cria-
dor foi às compras de genéti-

Leilão VPJ
bezerras do futuro

ca de ponta para formar seu 
plantel Angus. Pelo mesmo va-
lor, também foi arrematada a 
bezerra VPJ Lyane Blackfoot 
IA1237 pelo criador Antônio 
Ricardo Beira, de Amparo, SP. 
Na raça Ultrablack, o destaque 
foi para o lote 51, VPJ UB Eva 
Fiv 043, negociado por R$ 24 
mil para o pecuarista Manuel 
Alípio Albuquerque Júnior, de 
Canudos (BA).

“Ficamos satisfeitos com 
os resultados dessa nova pro-
posta de comercialização de 
bezerras no início do ano. E o 
leilão confirma a forte deman-
da por fêmeas Angus, Brangus 
e Ultrablack no mercado brasi-
leiro”, frisou o criador Valdo-
miro Poliselli Junior.

de parte do Sul do país.
“Esse resultado nos mostra 

e nos anima em ver que a pecu-
ária de genética Angus continua 
com força e segue no caminho 

da melhoria das ra-
ças e da carne brasi-
leira para o mundo”, 
reforça Dumoncel. A 
propriedade é coman-
dada pelo treinador 
de futebol e cria-
dor, Mano Menezes 
e pela filha Camilla 
Menezes. O remate 
foi transmitido pelo 
Canal do Criador e 
teve Fábio Crespo no 
martelo.
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D
esenvolvido com alta tec-
nologia especificamente 
para produção de carnes 

de alta qualidade, o novo pro-
duto da linha Prime Beef Socil 
chega para revolucionar esse, 
que é um dos mais exigentes 
mercados dentro da pecuária 
nacional, oferecendo eficiência 
em marmorização, maior área 
de olho de lombo, com padro-
nização das carcaças e vertica-
lização do sistema de produção, 
o que a torna uma opção extre-
mamente diferenciada dentro do 
mercado prime.

Com o mercado de carnes 
gourmet e a demanda por solu-
ções inovadoras em alta, a Socil 
traz uma nova proposta com o 
objetivo de verticalizar, desde a 
nomenclatura até a valorização 
do produto, e descomoditizar a 
produção de carne, aumentando 
os rendimentos financeiros dos 
produtores. Além disso, o novo 
lançamento da marca busca 
melhorar a gestão através da 

Programa qualidade da carne Socil
Uma novidade que veio para revolucionar o mercado da pecuária nacional!

redução dos altos custos, oti-
mização dos investimentos com 
compra de animais e destina-
ção de dietas, melhor monitora-
mento e levantamento de dados 
para históricos que auxiliem na 
tomada de decisão do pecua-
rista (procedência, dieta e ma-
nejo) e otimização da precisão 
zootécnica, estratégias capazes 
de fidelizar o cliente ao progra-
ma e valorizar o produto final: 
a carne.

Por se tratar de um negócio 
em que os custos das matérias 
primas são elevados, o produtor 
precisa fazer com que seu produ-
to seja cada vez mais valorizado, 
o que exige mais tecnologia e 
qualidade nos serviços. A parce-
ria com a Associação Brasileira 
de Angus tem sido fundamental 
para a Socil nesse sentido, pois 
fez com que toda sua área de de-
senvolvimento de novos projetos 
e programas de nutrição se vol-
tassem a produção de carnes de 
qualidade. Assim, deu-se origem 

ao lançamento do novo produto 
da marca: Tech Sal Prime Beef 
Cria, um suplemento mineral 
para fase de cria, elaborado es-
pecialmente para quem produz 
carnes de alta qualidade.

O PRODUTO
Tech Sal Prime Beef Cria
Suplemento mineral
Indicação de Uso:
Suplemento mineral protei-

co adensado de baixo consumo 
para matrizes em reprodução, 
efetivo na melhoria de escore 
corporal, maximizando os índi-
ces reprodutivos para uma pe-
cuária de cria eficiente. Desen-
volvido especialmente para ser 
fornecido às matrizes promis-
soras de animais especializados 
em produção de carne de quali-
dade.

Diferenciais:
Balanceamento de macro e 

microminerais específicos para 
categoria de cria disponibilizan-

do em sua composição técnica 
microminerais quelatados, in-
cluindo cromo orgânico;

Apresenta em sua composi-
ção, aditivos promotores de efi-
ciência alimentar, potencializan-
do o desempenho animal à pasto 
devido o maior aproveitamento 
das pastagens;

Toda sua fonte de proteína 
proveniente de nitrogênio não 
proteico é derivada de ureia 
protegida, mantendo a saúde ru-
minal e da vaca em reprodução 
como um todo;

Possui fonte de proteínas 
verdadeiras, balanceando a re-
lação de proteínas degradáveis 
no rúmen e não degradáveis no 
rúmen;

Contém aporte de vitami-
nas A, D e E que proporcionam 
maiores índices reprodutivos, 
sendo bastante indicado para 
suplementação mineral das ma-
trizes em épocas reprodutivas 
como estação de monta;

Elaborado com farelos vege-

tais, que asseguram constância 
no consumo desuplemento mi-
neral de baixo consumo.

Consumo:
250 gramas para cada (UA) 

unidade animal equivalente a 
450 kg de peso vivo. Disponibi-
lidade de cocho: 3,0 metros de 
cocho para 50 animais, ou 5 - 6 
cm por animal.

Assista aovídeo comemorati-
vo de 80 anos da Socil e conhe-
ça um pouco mais da história 
de uma das marcas mais tradi-
cionais em nutrição animal do 
Brasil.
Link do vídeo: https://
www.youtube.com/
watch?v=nWNM83Uj-
84&t=2s
SOMOS A DIFERENÇA. SO-
MOS REFERÊNCIA. SOMOS 
SOCIL.
E-mail: contato@socil.com.br
Instagram: @oficialsocil
Facebook: @oficialsocil
Site: socil.com.br

O
s criadores já estão se pre-
parando para apresentar 
seus animais na 19ª edição 

da Expoutono de Uruguaiana, que 
será realizada de 11 a 15 de maio, 
no parque de exposições local. A 
promoção é do Núcleo Angus Três 
Fronteiras, com o apoio da Asso-
ciação Brasileira de Angus.

Considerada tradicionalmen-
te como uma prévia da Expointer, 
a mostra terá como jurado Javier 
de Ezcurra López, e será trans-
mitida ao vivo pela TV El Campo. 
Os julgamentos serão comenta-
dos para acompanhamento dos 
interessados.

Programação
No dia 13 de maio, às 12h en-

cerra-se a entrada de animais de 

Vem aí a Expoutono
de Uruguaiana

argola, às 14h ocorre a admissão 
dos animais de argola e às 20h 
o remate do Núcleo Três Frontei-
ras de Angus e Brangus.

No dia 14, às 12h, encerra-
mento da entrada dos animais 
rústicos, às 14h admissão dos 
rústicos e também o início dos 

julgamentos dos animais Angus e 
Ultrablack de argola.

E no dia 15, a partir das 9h, 
os julgamentos dos animais rústi-
cos Angus e Ultrablack.

Mais informações na Asso-
ciação Brasileira de Angus, pelo 
fone 51 3328-9122.

No fechamento desta edi-
ção do Angus@newS ainda 
estavam sendo contabilizadas 
as vendas da etapa de abril 
do Leilão Revolution, realiza-
do nos dias 24 e 25 de abril, 
com ofertas da Cia Azul, 
Estância Silencio e Tradição 
Azul. Num spoiler obtido em 
conversa com os organizado-
res e com a Parceria Leilões, 
consta que foi mais um gran-
de sucesso, com vendas prati-
camente totais das ofertas de 
Angus, Ultrablack, Brangus e 
Braford.

Segundo o coordenador do 

Sucesso no 
Leilão Revolution

evento, selecionador Reynaldo 
Titoff Salvador, da Cia Azul, 
de Uruguaiana, RS, o Revo-
lution comercializou mais de 
95% da oferta, com média 
geral de R$ 9.947,00 alcan-
çando faturamento superior a 
R$ 4,95 milhões. 

O Leilão Revolution este 
ano contará com três etapas. 
A segunda está programada 
para os dias 7 e 9 de maio e 
terceira, em junho, ainda não 
está marcada. A promoção 
tem o apoio da Programa e da 
Parceria Leilões, com Canal 
Rural e Lance Rural.



Angus@newS Março/Abril 2022 : Ano 23 : Nº 105
31

PARCEIROS

A 
alimentação sempre foi 
um dos maiores custos 
da pecuária, principal-

mente nas fases da recria e 
engorda.Por isso, garantir uma 
alta produtividade dos animais 
é um dos caminhos para equi-
librar esse custo. Graças a um 
conjunto de tecnologias desen-
volvidas nos últimos anos, po-
demos observar um aumento 
significativo nessa produtivi-
dade.  Exemplo disso, pode-
mos citar o uso de tecnologias 
voltadas à nutrição, como su-
plementos proteicos e energé-
ticos, a melhora na sanidade 
e, principalmente, na genética 
dos animais, tanto como uso do 
cruzamento industrial quanto 
com raças definidas. 

Outro fenômeno impor-
tantíssimo para o aumento da 
produtividade da pecuária nos 
últimos 20-30 anos foi o avan-
ço da agricultura no país. Ape-
sar de ter tomado muitas áre-
as que antes eram destinadas a 
criação de gado, a agricultura 
trouxe uma série de vantagens 
para a pecuária. A melhora 
nutricional, ou seja, uma maior 
disponibilidadenão só de grãos 
que entram na formulação das 
rações, mas também de resídu-
os e subprodutos da indústria 
que podem ser fornecidos aos 
bovinos, é um dos resultados 
positivos. Outro ponto impor-
tante é a melhoria da quali-
dade do solo que a agricultura 
proporciona para as pastagens 
plantadas após a colheita dos 
grãos, aproveitando a correção 
e aumento de fertilidade do 
solo. 

É também uma resposta ao 
avanço da agricultura, a pres-

Especialista em desenvolvimento de 
produto Corte da Genex Brasil

O efeito da seleção pelo Consumo 
Alimentar Residual sobre os rebanhos

são financeira que a atividade 
faz sobre as áreas de pecuá-
ria, obrigando os produtores a 
aumentarem a produtividade 
e eficiência dos seus sistemas 
produtivos. Afinal, ao compa-
rar uma pecuária chamada tra-
dicional com qualquer arren-
damento para agricultura,os 
baixos ganhos dessa pecuária 
fazem muitos pararem com a 
atividade e arrendarem suas 
áreas.

Somado a isso, temos a 
chamada integração lavoura-
pecuária, que aumentou e mui-
to o ganho por hectare das 
propriedades. Atualmente, a 
integração lavoura-pecuária é 
uma realidade, que nos propor-
ciona e nos força a intensificar 
a pecuária. 

Com todos esses avanços, 
o primeiro indicador zootéc-
nico que mudou na pecuária 
foi a idade de abate, passando 
de mais de 36 meses para no 
máximo 24 meses, um impacto 
muito grande na produtivida-
de e na melhora da qualidade 
da carne. Outra mudança foi a 
busca por carcaças mais pesa-
das e animais com um maior 
potencial de ganho de peso e 
crescimento. Essas caracte-
rísticas foram atingidas não 
só pelo cruzamento industrial, 
mas também pela melhora do 
potencial genético dos animais 
selecionados a partir de pro-
gramas de melhoramento ge-
nético, tanto em taurinos como 
em zebuínos.

A partir de tudo que foi de-
senvolvido, passamos a obter 
animais com potencial gené-
tico adequado a essa realida-
de produtiva, apesar de ainda 
termos muito trabalho a fazer, 
pois ainda há muito boi ruim 
comendo boa comida.

Mas, os desafios sempre 
aparecem, e agora nos depa-
ramos com um novo cenário. 
Além de um recente e grande 
aumento nos custos dos ali-
mentos, inviabilizando e dando 
prejuízo a muitos projetos de 

terminação, a pressão ambien-
tal sobre a atividade pecuária 
é uma crescente.

Somado à questão do des-
matamento, temos o uso dos 
recursos naturais e emissão 
de gases do efeito estufa. Por 
isso, nossa busca agora é não 
só por animais com alto poten-
cial de ganho, mas também por 
animais que sejam eficientes, 
e o conceito mais moderno no 
que diz respeito aos animais de 
maior eficiência biológica é o 
consumo alimentar residual 
(CAR). 

Por muito tempo, usamos 
como parâmetro de eficiência 
a conversão alimentar (kg de 
matéria seca consumida: kg de 
ganho), que se utilizada pen-
sando somente para animais 
em terminação faz sentido. 
Porém, quando pensamos nos 
sistemas de criação de bovinos 
como um todo, ou seja, nas três 
fases - cria, recria e engorda -, 
nos traz algumas consequên-
cias não desejáveis, principal-
mente por ser altamente cor-
relacionado a ganho de peso e 
peso à idade adulta.

Portanto, se levarmos em 
consideração a conversão ali-
mentar como parâmetro de se-
leção para eficiência alimentar, 
iremos aumentar o tamanho 
adulto dos animais. Se consi-
derarmos somente a fase da 
recria e engorda ou o cruza-
mento industrial, no qual tan-
to os machos e as fêmeas são 
destinados ao abate, não nos 
causa grandes prejuízos, pois 
esses animais não atingirão a 
idade adulta e as fêmeas não 
serão usados para reprodução.

A consequência negativa se 
dará para as vacas que com um 
maior tamanho à idade adulta. 
Essas vacas serão mais exigen-
tes e em ambientes ou anos de 
restrição alimentar, terão pro-
blemas reprodutivos. Então, 
qual a vantagem de utilizar o 
CAR para identificarmos os 
animais mais eficientes? 

O CAR é calculado pela di-

ferença entre o consumo real 
e a quantidade estimada de 
alimento que o animal deveria 
comer em função do seu peso 
vivo médio e da velocidade de 
ganho de peso. Dessa forma, 
animais mais eficientes tem 
um CAR negativo (consumo 
observado menor do que o 
predito para o ganho de peso 
observado) e os animais menos 
eficientes possuem CAR positi-
vo (consumo observado maior 
do que o predito para o ganho 
de peso em questão). Portan-
to, a seleção para CAR, pro-
vavelmente, seleciona animais 
de menor consumo e menor 
exigência para mantença, sem 
alterar o peso adulto ou o ga-
nho de peso (Koch et al. 1963; 
Basarab et al. 2003).

A grande dificuldade para 
identificar os indivíduos que 
possuem o CAR negativo é 
a necessidade de cochos que 
medem a quantidade de ali-
mento que cada animal ingere 
em determinado período. Tal 
equipamento, por ser caro, li-
mita a quantidade de animais 
testados.

Aí é que entra a tecnologia 
da seleção genômica, que mui-
to nos ajuda na seleção desse 
tipo de característica, pois os 
animais que passam por esse 
tipo de teste, tem seu fenóti-
po medido e uma DEP (Dife-
rença Esperada na Progênie) 
para o CAR definida, podemos 
genotipá-los e relacionar aos 
marcadores moleculares deter-
minados pela genômica. Desta 
forma, animais que não pas-
saram por testes de eficiência 
alimentar podem ter DEP ge-
nômica para tal característica.

Vários esforços estão sendo 
feitos para aumentar a quan-
tidade de animais testados e 
um banco de fenótipos e ge-
nótipos está sendo formado a 
partir das provas de eficiência 
alimentar, nas quais o CAR é a 
característica que posiciona os 
animais como elite e superior.

A Associação Brasileira de 

Angus, com a colaboração dos 
criadores que mandam seus 
animais para serem avaliados 
e em parceria com a Embrapa 
Pecuária Sul de Bagé, RS, vem 
executando a prova. Já passou 
pelo teste, aproximadamente, 
uma centena de touros, muitos 
deles contratados por centrais 
de inseminação artificial que, 
por sua vez, estão multiplican-
do essa genética para todo o 
Brasil. 

Dessa forma, por um lado, 
temos que a seleção pelo CAR 
resulta em animais que con-
somem menos alimento e que 
mantêm o ganho de peso espe-
rado – qualidade que, em um 
primeiro momento, trará be-
nefícios somente para as fases 
de recria e engorda. Mas, pen-
sando que a seleção pelo CAR 
também identifica animais 
com uma menor necessidade 
de energia de mantença (aque-
la usada para as atividades ba-
sais dos animais, como manter 
temperatura corporal, loco-
moção, respiração, etc), temos 
com ele a tendência de limitar 
o tamanho à idade adulta, ca-
racterísticas muito importan-
tes para os rebanhos de cria.

Se aproximadamente 70% 
de todo o alimento utilizado 
na pecuária (desde o nasci-
mento até o abate) é para as 
vacas que estão produzindo 
terneiros, e grande parte disto 
é somente para mantença des-
sa categoria, ao selecionarmos 
vacas com uma mantença me-
nor, iremos aumentar e muito 
a eficiência de toda a cadeia 
produtiva. Assim, diminuímos 
as necessidades do uso de re-
cursos naturais, como áreas de 
pastagem, e reduzimos a emis-
são de gases como o metano. 
E tudo isso sem prejudicar 
a necessidade cada vez mais 
crescente de produzir alimen-
tos baratos, seguros e de qua-
lidade!

Reinaldo 
Leopoldino
de Souza




