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A Expointer 2022 vem para fazer história. 
Depois de dois anos em que a exposição foi reali-
zada sem a plenitude de sua programação, desta 
vez a ideia é superar expectativas. A raça Angus 
chega com agenda intensa tanto na área técnica 
quanto em julgamentos e eventos sociais.

A grande novidade vem com o lançamento 
dos novos selos de seleção, um instrumento de-
senvolvido em parceria com o Promebo e com a 
Embrapa, que busca simplificar a vida do sele-
cionador e do usuário. Os rótulos “Adaptação” e 
“Performance” juntam-se ao Seleção Qualidade 
de Carne formando uma trinca que garante corte 
certeiro dentro desses grupos de características. 
É importante que se diga que os selos não substi-
tuem a análise pontual das DEPs, mas ajudam, e 
muito, a tornar o processo de escolha de acasala-
mentos mais objetivo.  

Quem for a Esteio neste mês de agosto e início 
de setembro também poderá conferir uma amos-
tra ímpar da genética Angus e Ultrablack do Bra-

Uma nova Expointer
sil. Mas, prepare-se: as pistas de julgamento de 
argola e rústicos prometem disputas fortes. Neste 
ano, tivemos aumento de 22,6% nos exemplares 
Angus inscritos e de 53,8% nos Ultrablack. Essa 
é uma grata surpresa que demonstra o interesse 
dos criadores pelo retorno aos eventos mesmo 
com as limitações sanitárias que restringiram, em 
parte, a presença de criatórios em função do sta-
tus sanitário da febre aftosa.

O Programa Carne Angus também chega com 
novidades. Além da apresentação do vídeo do pro-
jeto Top Produtor e do anúncio dos vencedores da 
primeira edição da premiação nacional, a agenda 
inclui lançamento de cartilha técnica de fomento 
ao Selo Sustentabilidade e o evento ATM Agro, 
que tratará do futuro da gestão dos criatórios 
Angus. Um programa que nos enche de orgulho 
a cada semestre, ampliando o aproveitamento das 
carcaças abatidas e levando carne de excelência 
ao consumidor nacional e no estrangeiro.

A Expointer deste ano também será a última 

da atual diretoria e temos orgulho em entregar 
aos associados uma grande mudança: nossa nova 
sede no Parque de Exposições Assis Brasil. Após 
uma reforma que durou praticamente dois meses, 
a Casa da Angus terá mais espaço para o sócio, 
para as equipes de trabalho e diretoria e mais 
mesas no restaurante para abrigar os amantes da 
carne Angus. E esse é o grande trunfo da Expoin-
ter: uma feira que reúne gerações, criadores de 
diferentes regiões e integra produtor, consumidor 
e parceiros em uma grande celebração que, neste 
ano, com certeza, brindará a todos com um verda-
deiro show da pecuária nacional.

Sejam todos bem-vindos à Casa da Angus e 
sintam-se convidados para nosso evento de inau-
guração e entrega de prêmios na quarta-feira 
(31/08) a partir das 19h.

Nos vemos lá!
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Por Eduardo Fehn Teixeira 

Um mar de possibilidades
Sumário de Touros e Ventres

>>>

N
este contexto o novo 
Sumário de Touros e 
Ventres 2022/2023, 

lançado por antecipação este 
ano em junho na sede da Asso-
ciação Nacional de Criadores 
(ANC) – Herd Book Collares, 
em Pelotas, RS, representa 
um verdadeiro mar de possi-
bilidades. No Sumário, o se-
gundo com dados genômicos, 
os criadores encontram para 
agregar ao melhoramento de 
seus animais todas as carate-
rísticas genéticas necessárias 
ao sucesso de seus rebanhos, e 
muito mais.

O lançamento do estudo 
este ano contou com um pro-
videncial evento especial, que 
reuniu criadores, técnicos e 
representantes de associações 
de raça que receberam, em pri-
meira mão, as publicações que 
reúnem escores de exempla-
res Angus e das demais raças 

Mais do que nunca é preciso avaliar e selecionar 
os animais de acordo com as melhores condições 
para o seu desenvolvimento, produção e apronte 
e observando sempre os interesses do mercado. 
Assim, investir em genéticas corretas e realizar 
os acasalamentos capazes de melhorar o rebanho, 
injetando neles características avaliadas como 
necessárias, é uma tarefa que exige empenho, 
informação e que vem se confirmando como 
ferramenta de lucro e otimização de performance 
no dia a dia da pecuária.

avaliadas pelo Programa de 
Melhoramento de Bovinos de 
Carne – Promebo (Ultrablack, 
Brangus, Canchim, Charolês, 
Devon, Hereford e Braford). 
E neste evento, além da de-
talhada apresentação do pro-
duto pelos técnicos da ANC, 
criadores e técnicos tiveram a 
oportunidade de fazer pergun-
tas e esclarecer suas dúvidas, o 
que foi considerado altamente 
positivo pelo setor. Tanto o de-
bate quanto a antecipação do 
lançamento foram avaliadas 
como medidas muito positivas.

Registro da
evolução genética
Para o presidente da Asso-

ciação Brasileira de Angus, Ni-
valdo Dzyekanski, o Sumário é 
o livro que registra a evolução 
genética da raça Angus, para 
onde nós estamos indo, quais 
touros estamos usando, quais 
animais estão se destacando. 
E com a evolução genética, 
muito rápida – e é isso que nós 
queremos – o Sumário acaba 
sendo um marco daquele mo-
mento na história da raça. Por 
isso ele é muito importante, é 
um guia onde nós vemos o que 
estamos fazendo, o que esta-
mos melhorando, para onde es-
tamos indo na seleção de nosso 
gado.

Ferramenta fundamental
ao melhoramento genético
“O Sumário vem se conso-

lidando como uma ferramenta 
essencial na seleção genéti-
ca”, aponta o presidente do 
Conselho Deliberativo Técnico 
da ANC e inspetor técnico da 
Angus, Flávio Montenegro Al-
ves. “O pecuarista confia nas 
informações do Sumário e tem 
suas decisões cada vez mais 
balizadas nas informações 
técnicas presentes ali”, desta-
ca Fernando Flores Cardoso, 
pesquisador, Chefe Geral da 
Embrapa Pecuária Sul e con-
sultor de genética do Promebo. 
Segundo ele, os dados ajudam 
a entender a realidade do mer-
cado e também o que ele está 
demandando.

Para a Associação Brasi-
leira de Angus, a seleção de 
animais superiores por meio de 
Diferenças Esperadas de Pro-

gênie (DEPs) e da moderna 
genômica saiu dos laboratórios 
e da área da pesquisa e é con-
firmada ao analisar o resulta-
do econômico de criatórios da 
raça. Uma ação que deve se 
fortalecer com a expansão da 
genotipagem dos rebanhos An-
gus, feita a partir de 2021.

“O sumário de touros e 
ventres é um importante ins-
trumento para a seleção, uma 
vez que ele apresenta, objeti-
vamente, a melhor estimativa 
do valor genético dos animais 
para características de impor-
tância econômica relacionadas 
à produção de carne”, define 
o vice-presidente técnico da 
Associação Brasileira de An-
gus, Marcio Sudati Rodrigues. 
Segundo ele, hoje temos o su-
mário on-line da raça Angus 
no Origen, atualizado semanal-
mente, à disposição dos sele-
cionadores e usuários da raça, 

de uma forma dinâmica assim 
como são as DEPs! Através 
da consulta podemos filtrar os 
reprodutores que possuem as 
melhores DEPs (atualizadas), 
para as características que 
procuramos e assim, utilizan-
do esta genética, introduzir ou 
disseminar os genes que busca-
mos nos nossos rebanhos!

Já para o gerente de Fo-
mento da Angus, Mateus Piva-
to, não há um reprodutor ideal 
para todas as propriedades, 
mas a raça Angus é “uma Fer-
rari” que, se abastecida e cor-
retamente “guiada”, é capaz 
de acelerar muito o lucro dos 
criatórios. E um combustível 
extra para quem quer aprimo-
rar a seleção é o novo sistema 
Origen. De acordo com Pivato, 
por meio dele, o criador tem 
on-line, até no celular, os da-
dos de todos os reprodutores 
disponíveis através do site da 
ANC.

O técnico da Angus explica 
que investir em melhoramento 
é um projeto que traz resulta-
do tanto no curto quanto no 
longo prazo. “É assim que se 
usa DEP na prática. Analisan-
do os dados dos pais e vendo 
o melhoramento obtido com os 
terneiros já na primeira gera-
ção”. Além dos ganhos diretos, 
investir em um touro melhora-
dor deixa marcas no rebanho. 
Segundo Pivato, a genética de 
um reprodutor impacta por 
muitos anos a história e a qua-
lidade do rebanho da proprie-
dade. Por isso, com a tempo-
rada de reprodutores à vista, 
a hora é de ser certeiro na es-
colha dos touros e dos futuros 
acasalamentos. E aí entra em 
campo o Sumário de Touros 
e Ventres, que vai direcionar 
essas escolhas de forma mais 
acertiva e com maior acurácia.

Dados é o que não faltam 
Silvia Freitas

Fotos: Divulgação
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no sumário. Com o apoio da 
superintendente da ANC, Sil-
via Freitas, e do coordenador 
do Promebo, Laerte Rochel, a 
seguir estão dados que arre-
galam os olhos dos criadores e 
técnicos mais capacitados.

Raça Ultrablack
Animais avaliados até a 

atualidade: o banco de dados 
da raça Ultrablack é formado 
por 882 animais, destes, 296 
são da geração 2020. A raça 
teve um aumento de 59% no 
número de animais avaliados 
em comparação com a geração 
2019.

Tiveram avaliação de car-
caça realizada 155 animais 
até o dia 25 de julho. Compa-
rada com a geração 2019, a 
geração 2020 teve um aumen-
to de 118% a mais de animais 
com avaliação de carcaça. E 
são 26 criadores associados ao 
Promebo da raça Ultrablack.

Raça Angus
A raça Aberdeen Angus 

possui 2.208 animais com o 
Selo Seleção Qualidade de 
Carne. Segundo o gerente de 
Fomento da Angus, mais do 
que atestar a excelência da 
carne entregue aos consumi-
dores, a Associação Brasileira 
de Angus chancela a qualidade 
dos animais que dão origem 
aos produtos através deste 
selo. Lançado oficialmente em 
novembro de 2020, o projeto 
reconhece machos e fêmeas da 
raça Angus com melhor equi-
líbrio em dados genéticos de 
carcaça. “Funciona como um 
indicativo que auxilia os pro-
dutores a entregarem carcaças 
com qualidade e padronização 
à indústria e, consequentemen-
te, produtos Premium com ain-
da mais marmoreio, sabor e 
suculência aos consumidores”, 

explica o técnico.
Para estampar o selo no re-

gistro genealógico de seus ani-
mais, as propriedades devem 
integrar o Promebo e realizar 
avaliação de carcaça por ul-
trassonografia. A Associação 
seleciona por meio da análise 
de dados genéticos os animais 
que estejam no grupo dos 20% 
melhores para Índice Bioeco-
nômico de Carcaça (IBC) e 
para Percentagem de Gordura 
Intramuscular (GIM), além 
de terem DEPs positivas para 
Área de Olho de Lombo (AOL), 
Espessura de Gordura Subcu-
tânea (EGS) e Espessura de 
Gordura na Picanha (EGP8).

Ou seja, se seus animais 
têm essas características, é 
uma indicação de que os mes-
mos podem vir a ter essa chan-
cela. O Selo Seleção Qualidade 
de Carne faz parte do grupo 
de chancelas da Angus, com-
posta pelos selos Angus, Angus 
Gold e Angus Sustentabilidade 
e visa oferecer ao produtor a 
oportunidade de selecionar 
seus animais para produção de 
carne de alta qualidade desde 
o início do sistema produtivo.

Atualmente são 185 cria-
dores associados ao Promebo 
da raça Aberdeen Angus. O 

banco de dados é único, não 
havendo uma separação dele 
para a publicação do Sumário. 
O que permite a entrada dos 
animais nos sumários são cri-
térios que os mesmos precisam 
atender.

Na lista geral de touros pais 
da raça Angus, estão listados 
785 touros, apresentados nas 
tabelas de “Touros ordenados 
por Índice Final e ordenados 
por Índice Desmama”, deven-
do esses animais atenderem 
aos critérios determinados.

Um touro pai entra no su-
mário depois de atender uma 
série de critérios, conforme a 
segue.

Touros pais índice final
1) Deve possuir um Índice 

Final (INDF) cujas DEPs que 
o compõem tenham fonte de 
informação própria, da progê-
nie ou genômica;

2) Deve ter 20 ou mais fi-
lhos avaliados à desmama;

3) Deve possuir ao menos 
um filho há 6 (seis) anos no 
máximo, e este deverá ter in-
formação para GND ou PN ou 
GDS;

4) Deve ter ao menos um 
filho avaliado ao sobreano ou, 
ele mesmo, ter peso ajustado 

ao sobreano.

Touros pais
índice à desmama
1) Deve possuir um Índice 

de Desmama (INDD);
2) Deve ter 10 ou mais fi-

lhos avaliados à desmama;
3) Deve possuir ao menos 

um filho nascido no ano ante-
rior;

4) Não deve possuir filhos 
nascidos em anos diferentes do 
ano anterior;

5) Não deve existir no su-
mário de touros pais por INDF.

Touros pais índice
bioeconômico de carcaça
1) Deve possuir um Índi-

ce Bioeconômico de Carcaça 
(IBC);

2) Deverá ter informação 
para GND, CS, GDS, AOLS, 
EGSS, EP8S e GIMS;

3) Deve satisfazer todos os 
critérios do sumário de touros 
pais por INDF ou satisfazer 
todos os critérios do sumário 
de touros pai por INDD.

Touros pais
índice adaptação
1) Deve possuir os índices 

INDD, INDF e INDA;
2) Deverá ter informação 

para PMD, PMS e CC;
3) Deve satisfazer todos os 

critérios do sumário de touros 
pais por INDF ou satisfazer 
todos os critérios do sumário 
de touros pais por INDD.

Atualmente temos no Pro-
mebo/Sumário um banco de 
dados com 318.066 animais 
avaliados da raça Angus. Fo-
ram avaliados da geração 
2020, 8.552 animais. 

A raça Angus vai ao encon-
tro do que há de melhor e mais 
tecnificado em termos de me-
lhoramento genético na atua-
lidade e os criadores da raça 
têm papel fundamental neste 
processo, pois é com o apoio de 
cada um que os novos projetos 
têm sequência e são capazes 
de entregar resultados com 
acurácia, fundamentais para o 
aumento da eficiência produti-
va e reprodutiva.

A evolução é nítida em 
ganho de peso na desmama, 
desmama/sobreano, nas carac-
terísticas de carcaça, área de 
olho de lombo, espessuras de 
gordura e marmoreio.

Neste “segundo Sumário 
genômico”, não há comparati-
vo com o do ano passado, pois 
o sistema sobrepõe os dados. 
Mas no sumário 2022/2023 
temos 347 machos e 96 fême-
as com genômica incorporada 
no banco de dados do Prome-
bo. Contamos com um banco 
de 7.473 animais com genô-
mica.

Tiveram avaliação de car-
caça 3.620 animais da gera-
ção 2020 e um total de 30.330 
animais avaliados até hoje.

Sobre as vacas líderes 
no sumário, temos que:
- Vacas em atividade, ou 

seja, com pelo menos uma cria 
avaliada por ano;

- Devem apresentar, no mí-

Fotos: Gabriel Olivera/Angus

Fotos: Divulgação/Angus
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Selecionadores aprovam o novo Sumário

>>>

Angelo Bastos Tellechea Luis Felipe Cassol

nimo, três produtos com ava-
liação genética completa à 
desmama e ao sobreano;

- Apresentarem Índice Des-
mama positivo (deca 1 a 5);

- Estarem classificadas 
como deca 1

- Ter decas para os ganhos 
GD e GS de 1 a 6;

- Ter decas para os escores 
de Conformação à desmama e 
ao sobreano de 1 a 7.

Sobre a importância do 
criador ter essa informação 
dos touros e vacas lideres, dos 
touros e vacas jovens, o que 
torna esses animais destaca-
dos? Para as propriedades 

portadoras de animais líderes, 
serve como comprovação do 
trabalho de seleção feito, pois 
animais destacados como lí-
deres ou mesmo as fêmeas e 
touros jovens são resultados 
da aplicabilidade da seleção, 
ou seja, quando há o descar-
te de animais menos produti-
vos e a retenção daqueles que 
apresentam melhores números 
para as características de in-
teresse, obtém-se animais que 
agregarão na produtividade de 
cada rebanho.

A tecnologia na verda-
de é o resultado gerado pelo 
próprio Promebo, através da 

interpretação dos relatórios 
gerados e principalmente da 
empregabilidade destes resul-
tados na retenção e descarte 
dos animais. Destaca-se como 
tecnologia empregada, o au-
xílio da ultrassonografia de 
carcaça e da genômica, as 
quais vieram para entregar 
resultados mais objetivos e 
com maior acurácia.

Sobre o número de ani-
mais da safra geração 2020 
que foram registrados e quan-
to por cento desta geração foi 
avaliada no Promebo e quan-
to tem genômica? Foram re-
gistrados 14.311 animais dos 

livros PO e PC da geração 
2020, onde cerca de 60% 
desse número teve avaliação 
comunicada ao Promebo, e 
o número de animais avalia-
dos da geração 2020: 8.552 
animais possuem avaliação e 
977 animais possuem genô-
mica 

O percentual dessa popu-
lação com ultrassonografia 
de carcaça e o tamanho desse 
banco de ultrassonografia de 
carcaça? Tiveram avaliação 
de carcaça feita, 3.620 ani-
mais da geração 2020 e um 
total de 30.330 animais ava-
liados até hoje.

Sumário de
vacas líderes
- Vacas em atividade, ou 

seja, com pelo menos uma cria 
avaliada por ano;

- Devem apresentar, no mí-
nimo, três produtos com ava-
liação genética completa à 
desmama e ao sobreano;

- Apresentarem Índice Des-
mama positivo (deca 1 a 5);

- Estarem classificadas 
como deca 1

- Ter decas para os ganhos 
GD e GS de 1 a 6;

- Ter decas para os escores 
de Conformação à desmama e 
ao sobreano de 1 a 7.

Veja a seguir os comen-
tários de vários criadores de 
Angus e de Ultrablack sobre 
o novo Sumário. Dá pra dizer 
que a aprovação é unânime, 
embora há quem chame a 
atenção para o fato de ainda 
existirem muitos criadores 
que simplesmente ignoram 
os dados de performance e 
o que apontam os pesquisa-
dores e técnicos e preferem 
fazer suas escolhas de touros 
através do vistaço ou da fo-
tografia. “Isto é uma lástima, 
avalia o titular da Fazenda 
Santa Cecília, em Santiago, 
Fernando Gonçalves. Segun-
do ele, depois de todos esses 
anos de meticulosos estudos e 
agora inclusive com as DEPs 
genômicas, ainda tem muita 
gente que segue no passado.

Mas Gonçalves faz ques-
tão de afirmar que o sumário 
deste ano é o melhor trabalho 
já feito até agora pela ANC. 
Ele destaca as parcerias com 
a Embrapa Pecuária Sul e 
com a Associação Brasilei-
ra de Angus. “Já são 285 
mil produtos avaliados em 
ganho de peso do nascimen-
to à desmama. São milhares 
de terneiros, 7.514 reprodu-
tores, 123 mil vacas, é um 
trabalho consistente e em 
termos de gado europeu não 
há nada parecido. Essa base 
de dados ampla traz tranqui-
lidade acertiva para todos os 
criadores. Nas característi-
cas avaliadas, o destaque fica 

do nascimento ao sobreano, o 
pelame é importante, os da-
dos referentes à carcaça e 
sua qualidade, o marmoreio 
que é um diferencial das ra-
ças Angus e também da Ul-
trablack. E todos os índices 
são importantes. O sumário é 
uma ferramenta que, se bem 
utilizada, vai agregar quali-
dade ao que se produz. Mas 
a mentalidade de certos cria-
dores é coisa triste e por isso 
ainda temos muitos bois de 
bolas”, comenda o criador.

Pacote de dados e DEPs
“Estamos num momento 

de comemorar e usufruir de 
todas as melhorias e avanços 
no que eu chamaria de pacote 
do melhoramento genético”, 
sai dizendo a selecionado-
ra Susana Macedo Salvador, 
da Cia Azul Agropecuária, 
de Uruguaiana, RS. Susana, 
médica veterinária que por 
mais de uma vez já ocupou 
o cargo de diretora técnica 
da Associação Brasileira de 
Angus, diz que hoje temos a 
possibilidade de consultar on- 
line o mérito genético de um 
reprodutor atualizado sema-
nalmente graças ao Origen ou 
site do Gensys. Dispomos de 
informações Genômicas que 
nos permitem ser mais asser-
tivo nas decisões pela maior 
acurácia da informação.  
Além de termos uma grande 
diversidade de características 
capazes de atender o objetivo 

de cada produtor. “O Sumário 
de Touros e Ventes é tudo isso, 
traz as informações que pre-
cisamos para as tomadas de 
decisão no melhoramento ge-
nético de nosso rebanho. Que 
o uso adequado deste Sumá-
rio “potencializado” venha a 
contribuir ainda mais para o 
aumento da nossa produtivi-
dade”, sintetiza a seleciona-
dora.

Tradição e inovação
Para o veterinário e téc-

nico de campo com base em 
Santa Vitória do Palmar Le-
andro da Silveira Hackbart, o 
Sumário como sempre é uma 
ferramenta importantíssima, 
que a cada edição se reno-
va com informações sempre 
atualizadas para nosso uso e 
dos criadores na área de sele-
ção de rebanhos. “O Sumário 
funciona também como um 
balizador, tanto para avaliar-
mos o trabalho realizado até 
então, quanto para projetar-
mos futuros acasalamentos, 
identificarmos quais os me-

lhores reprodutores a partir 
das características que bus-
camos para cada rebanho”, 
diz Hackbart, que também é 
integrante do Conselho Técni-
co da Angus.

“Ele nos mostra as ten-
dências da raça e funciona 
como um espelho do que se 
vem fazendo dentro da raça 
Angus e ao mesmo tempo nos 
dá as informações críveis para 
fazermos as necessárias pro-
jeções. A preocupação, tanto 
da Angus quando da ANC, é 
com a evolução do melhora-
mento genético e a renovação 
dos critérios de avaliação, 
ao mesmo tempo que agora 
se insere nesse Sumário as 
avaliações genômicas, que é 
uma tendência mundial, o que 
se tem de mais moderno. O 
Sumário é ao mesmo tempo 
tradicional como também é 
invador”, descreve o técnico.   

Informações valiosas
Entendo que a Angus vem 

avançando muito na área de 
seleção genética nos últimos 

anos, e o Sumário de Touros e 
Ventres deste ano está ainda 
mais aperfeiçoado, apresen-
tando informações valiosas 
para as tomadas de decisão 
na área de seleção, obser-
va o criador Luis Henrique 
Martins Vitral. Um dos dire-
tores da Cabanha Cachoeira 
do Campo, em Serra do Sali-
tre, região de serra de Minas 
Gerais, ele destaca que olha 
com cuidado e consulta mui-
to o Sumário para ver quais 
são os touros e também as 
fêmeas que estão sendo mais 
usados no aperfeiçoamento 
da raça e que nos trazem as 
características que buscamos 
para o melhoramento de nos-
so rebanho. “Consideramos 
que os cruzamentos que são 
utilizados no Sul do Brasil 
são um pouco diferentes dos 
que usamos aqui no Sudeste 
e no Centro-Oeste. E no Su-
mário temos hoje também as 
valiosas informações genômi-
cas, que nos permitem maior 
assertividade em nossas deci-
sões”, diz Vitral.

Fernando Gonçalves

Fotos: Divulgação/Angus
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Genômica é o futuro da seleção

>>>

Ulisses Amaral Luiz Henrique Vitral

Ultrassonografia é uma importante ferramenta de seleção

Aprimorar a seleção
“O Sumário é uma indis-

pensável ferramenta de sele-
ção genética para os criado-
res de Angus, principalmente 
para os produtores de touros 
multiplicadores de genéti-
ca, que é o nosso caso”, diz 
o sócio administrador da 
Cabanha Santa Amélia, de 
Santa Vitória do Palmar, RS, 
o médico Maurício A. Gol-
dbaum Júnior. “Nós utiliza-
mos o Sumário para definir 
os acasalamentos, aprimorar 
a seleção e também nos vale-
mos dele para divulgar nossos 
touros jovens, que serão ofer-
tados ao mercado na prima-
vera subsequente”, sintetiza 
o criador.

Avanços do rebanho
“O Sumário de Touros e 

Ventres representa em nú-
meros e estatísticas os avan-
ços que estamos fazendo no 

rebanho Angus brasileiro”, 
resume o técnico e criador 
Luis Felipe Cassol, à frente 
da Cabanha da Corticeira, 
em Quaraí, RS, e da central 
de sêmen Solução Genética, 
em Santa Maria, RS. Sele-
cionador e técnico dedicado, 
orientador de vários cria-
dores de Angus, Brangus e 
Ultrablack no Brasil, Felipe 
faz questão de dizer que o 
Sumário mostra os avanços 
das raças em todos os senti-

dos, estratificando inclusive, 
touros melhoradores para 
diferentes características, 
auxiliando os criadores de 
diferentes regiões, com di-
ferentes manejos e necessi-
dades a escolher os animais 
mais adequados para cada 
projeto de seleção e produ-
ção.

Desde 1989
“Somos com certeza dos 

mais antigos criadores e uti-
lizar o Sumário de Touros e 

Ventres da Associação Na-
cional de Criadores (ANC) – 
Herd Book Collares em nosso 
trabalho contínuo de seleção 
da raça Angus na Cabanha 
Umbu, em Uruguaiana, RS”, 
afirma o tradicional criador 
da raça Angelo Bastos Telle-
chea.

Segundo ele, desde 1989 
a Umbu tem suas produções 
avaliadas pelo Promebo, e 
os dados que decorrem são 
utilizados na avaliação das 
gerações e na busca pelo 
continuado e necessário 
melhoramento genético do 
plantel. “É isso que temos 
feiro e é isso que pretende-
mos continuar fazendo”, diz 
o criterioso selecionador.

A genômica
é um bebê
A campo, os criadores 

vão aos poucos colhendo na 
prática os benefícios da ge-

nômica. O pecuarista Ulisses 
Amaral, da Cabanha Santa 
Joana, de Santa Vitória do 
Palmar, RS, aprova e elogia 
o novo sumário recém lança-
do. E ele confia nos avanços 
que ainda virão. “A avalia-
ção genômica é um bebê e 
estamos começando a usar 
os dados do Promebo, enga-
tinhando. Mas, no médio e 
longo prazos, me parece que 
o processo de melhoramento 
por meio da genômica é ir-
reversível”, lembrando que 
a genômica é algo comple-
mentar aos programas de 
melhoramento genético em 
curso. Contudo, o seleciona-
dor está confiante que há ca-
racterísticas que hoje nem se 
imagina e que serão alvo de 
seleção de gado de corte no 
futuro graças a ela. “Quem 
iniciar nela mais cedo, mais 
cedo vai colher os frutos”, 
salientou.

Entre as prioridades de 
seleção dos rebanhos Angus 
no Brasil estão os ganhos de 
peso, conformação, pelame e 
características de carcaça. 
Por exemplo, ao avaliar lo-
tes de terneiros oriundos de 
touros diferentes, constatou-
se que uma diferença de 10 
quilos na DEP de Ganho de 
Peso Nascimento a Desmama 
(GND) do pai podem resultar 
em uma oscilação de mais de 
5% no lucro com seus produ-
tos. Entre as tendências ge-
néticas da raça ainda estão 
aumento da Área de Olho de 
Lombo (AOL), fator ligado 
à produção de cortes de alto 
valor agregado, e da precoci-
dade, atrelada à facilidade de 
terminação.

O ano de 2021 ficará 
marcado na história da raça 
Angus como o início de uma 
nova era na seleção nos re-
banhos do Brasil. A rodagem 
das primeiras Diferenças Es-
peradas de Progênie (DEPs) 
enriquecidas com dados genô-
micos abre um mundo de po-
tencialidades. A certeza é que 
a inédita DEP de Resistência 
ao Carrapato e o aumento de 

acurácia dos dados de animais 
jovens são condições que co-
locam os pioneiros desse pro-
cesso à frente de seu tempo. 
“É um feito que marca nossa 
gestão. Estamos apenas co-
meçando, mas há um universo 
de potencialidades a serem ex-
ploradas”, reafirma o criador 
e presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski.

Entusiasta da seleção, o 
presidente do Conselho Téc-
nico da Angus, Márcio Sudati, 
vem liderando o projeto cons-
ciente da força que o estímulo 
à pesquisa trará à pecuária de 
corte. O programa busca no-
vas DEPs de difícil mensura-
ção, algumas que devem sair 
do forno nos próximos anos, 
como DEPs de termotolerân-
cia e a de docilidade. Também 
há pesquisas sendo alinhadas 
para o desenvolvimento da 
DEP de eficiência alimentar 
para animais participantes de 
provas práticas e, em breve, 
até para aqueles que ficaram 
na fazenda.

“Estou muito satisfeito. A 
genômica evoluiu muito bem 
porque fizemos ela rodar den-

tro de uma população de re-
ferência brasileira e com ani-
mais avaliados no Promebo. 
Esse é o diferencial da nossa 
para outras genômicas fei-
tas pelo mundo, porque está 
baseada na nossa seleção de 
reprodutores e reflete como a 
Angus anda dentro do país”, 
frisou Sudati. Confiante de 
que a genômica se tornará ro-
tina das fazendas, assim como 
aconteceu com a ultrassono-
grafia de carcaça.

A genômica Angus do Bra-
sil foi oficialmente lançada em 
junho, durante a apresentação 
do Sumário do Programa de 
Melhoramento de Bovinos de 
Carne (Promebo). A publica-
ção editada pela Associação 
Nacional de Criadores Herd-
Book Collares (ANC) em par-
ceria com a Embrapa Pecuá-
ria Sul era aguardada desde 
2012, quando a Associação 
Brasileira de Angus deu início 
à formação da população de 
referência. Com ela, os dados 
já disponíveis no Promebo ti-
veram um ganho de cerca de 
25% em precisão em animais 
jovens sem filhos avaliados e 
21% para touros jovens com 

menos de 20 filhos. O trabalho 
considerou dados de 4.902 
animais genotipados, escore 
bem acima da largada da Ar-
gentina, que trabalhou com 
2 mil animais, e dos Estados 
Unidos, que começou com 2,2 
mil cabeças. “Temos um ca-
minho longo a ser percorrido, 
mas, sem dúvida, a roda está 
girando e, quando a roda gira, 
a coisa evolui”, resumiu o ge-
rente de Fomento da Angus, 
Mateus Pivato.

E, se depender do interes-
se dos criadores, a genômica 
irá deslanchar nos rebanhos 
Angus do Brasil. Para se ter 

uma ideia, só no segundo se-
mestre do ano – após o lan-
çamento oficial do projeto –, 
a Angus atestou a genotipa-
gem de mais 1.093 animais, 
o que permitiu fechar 2021 
com 5.995 animais na base de 
dados da raça. A meta é que 
o número triplique até 2023, 
quando termina o acordo fir-
mado com a Embrapa para 
condução dessa primeira fase 
da pesquisa. Responsável pela 
metodologia da genômica An-
gus, o geneticista e chefe da 
Embrapa Pecuária Sul, Fer-
nando Flores Cardoso, esti-

Fotos: Divulgação/Angus
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Visita à Fazenda Cachoeira do Campo
Nos dias 9 e 10 de junho a 

diretoria da Associação Bra-
sileira de Angus visitou a Fa-
zenda Cachoeira do Campo, 
em Serra do Salitre, região de 
serra de Minas Gerais. “Fica-
mos com uma impressão muito 
positiva do que vimos por lá. 
Eles contam com uma seleção 
de Angus de mais de 20 anos, 
com animais muito adaptados 
àquela região. Foram selecio-
nando, incorporando ao plantel 
os mais resistentes e adapta-
dos e tem hoje uma base de um 
plantel muito rústico, adaptado 
ao cerrado mineiro”, disse no 
presidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski.

Segundo ele, na área de se-
leção do rebanho Angus utili-
zam todos os dados do Prome-
bo, dados de genômica e todas 
as Deps que são possíveis hoje 
para fazer os acasalamentos, 
buscando melhoramento gené-
tico em cima desse plantel base 
rústico e com alta performan-
ce, que eles formaram nesse 
período todo. “É um gado de 
muita qualidade e preparado 
para subir para o Brasil Cen-
tral, enfrentar climas mais 
quentes, gado que pelechea fa-
cilmente, que está acostumado 
com pasto, criado a campo. E 
nos chamou a atenção também 
a qualidade dos Ultrablack, 

que também são muito bons. 
Está de parabéns a família 
Martins pelo trabalho reali-
zado na Cachoeira do Campo, 
especialmente buscando ani-
mais corretos e com grande 
adaptabilidade”, descreveu o 
dirigente.

O grupo da Angus foi recebi-
do pelo criador Luiz Henrique, 
um dos diretores da Cachoei-
ra do Campo. “Ficamos muito 
honrados pela visita do presi-
dente da Angus e sua comitiva. 
Tivemos produtivas conversas e 
eles puderem conhecer mais de 
perto nosso trabalho de mais 
de duas décadas de criação e 
seleção do Angus mais adap-

tado ao Brasil Central, sem 
perdas da performance que 
caracteriza a raça. Toda a Fa-
mília da Cachoeira do campo 
agradece!”, disse o criador.

Além do presidente, a comi-
tiva da Angus esteve formada 

pelo diretor e técnico Flávio 
Montenegro Alves, o gerente 
de Fomento Mateus Pivato, o 
técnico de Fomento João Vei-
ga, o diretor Márcio Sudati 
Rodrigues e o técnico Ricardo 
Teixeira Paletta.

Origen, o Sumário on-line

ma que, em dois anos, 50% 
dos reprodutores avaliados no 
Promebo terão DEPs enrique-
cidas. “Além da aceleração do 
progresso genético nas carac-
terísticas já contempladas no 
Promebo, a genômica permite 
aos selecionadores desenvol-
verem linhagens com maior 
adaptação tropical. Um Angus 
brasileiro, tropicalizado, de 
pelo curto, mais resistente ao 
carrapato, mais adaptado ao 
calor, mantendo as suas tradi-
cionais características produ-
tivas e de qualidade de carne. 
Isso será certamente um dife-
rencial tanto para competir 
no mercado interno com a ge-
nética importada, quanto uma 
oportunidade para ascender 
ao mercado internacional”, 
ponderou.

Se os números gerais im-
pressionam, isso reflete a 
união do banco de genótipos 
da Angus, de instituições de 
pesquisa, empresas parceiras 
e da base de dados de criató-
rios que cederam suas geno-
tipagens à associação. Só na 
DEP de Resistência ao Carra-
pato, por exemplo, a predição 
iniciou-se com 1.696 deles já 
genotipados e 3.964 fenótipos 
por meio de contagens dos pa-
rasitas a campo, número que 
deve dobrar nos próximos dois 

anos.
O processo agrega ganho 

consistente de acurácia em 
dados de animais jovens sem 
filhos. O mesmo se pode dizer 
do upgrade iminente na sele-
ção de fêmeas não paridas. 
Com a genômica, é possível 
prever dados de reprodutores 
sem filhos com acurácia equi-
valente à obtida após 8 a 10 
filhos nascidos e avaliados.

E já tem gente aproveitan-
do. Não foram poucos os cria-
dores que estamparam o selo 
de genotipagem nos catálogos 
de seus leilões e obtiveram di-
ferencial de preço na Prima-
vera 2021. Caminho sem volta 
para quem quiser ter reprodu-
tores em centrais uma vez que 
as empresas fazem questão de 
apresentar em seus catálogos 
animais com alta acurácia. 
“Não há mais espaço para a 
contratação de touros para as 
centrais de inseminação que 
não estejam genotipados”, 
alerta Marcio Sudati Rodri-
gues. Por essa ótica o presi-
dente do Conselho Técnico da 
Angus explica que a genômica 
também pode ser vista como 
um estímulo à qualificação e 
comercialização de genética 
nacional uma vez que eleva a 
confiabilidade dos dados dos 
reprodutores nacionais.

Estímulo à genotipagem
de animais de argola
A Associação Brasileira 

de Angus apresenta em 2022 
um novo projeto de estímulo 
à genotipagem de animais de 
argola. A proposta é conceder 
um vale-genotipagem a todo 
criador que levar seu repro-
dutor já genotipado a uma 
exposição. O bônus poderá ser 
utilizado em qualquer animal 
do rebanho e terá o custo do 
teste pago pela entidade. O 
transporte de amostras e pos-
tagens fica a cargo do criador.

Segundo o gerente de 
Fomento da Angus, Mateus 
Pivato, a ideia é viabilizar 
a obtenção de dados de me-
lhoramento de animais de 

argola. Atualmente, por não 
serem manejados dentro de 
grupos contemporâneos, esses 
exemplares não possuem da-
dos comparativos capazes de 
integrar a base do Promebo. 
“A genômica é uma forma de 
introduzir os reprodutores de 
argola criados a galpão den-
tro da base do Promebo. Uma 
vantagem gigante para pro-
prietários e usuários”, com-
pletou Pivato.

Dica para começar 
Como todo processo ino-

vador, é preciso sempre dar o 
primeiro passo para começar. 
A recomendação é que o sele-
cionador que pretende reali-
zar a genômica inicie fazendo 

um filtro com base nos dados 
do Promebo.

Selecione 50% dos touros 
superiores ao sobreano, aque-
les que se imagina que perpe-
tuarão sua genética no plantel 
e envie amostras para geno-
tipagem. Mesma lógica vale 
para as fêmeas. Selecione uma 
fatia de 20% a 30%, depen-
dendo da taxa de reposição de 
cada propriedade, das melho-
res novilhas de cada geração, 
aquelas com potencial para 
ingressar em sua reposição 
anual ou em seu programa de 
transferências de embriões e 
solicite o teste.

Como participar
Segundo a superintenden-

te da Associação Nacional de 
Criadores (ANC) – Herd Book 
Collares, para os criadores de 
Angus, que já realizam seus 
registros na ANC, para partici-
par e ter os animais avaliados, 
basta enviar para a entidade 
as avaliações de desmame dos 
animais, que assim já é possível 
gerar o primeiro relatório.

Lembrando que o Prome-
bo tem início bem antes da 
desmama, já no acasalamento 
dos animais, portanto é impor-
tante buscar assessoria dos 
avaliadores logo na decisão de 
ingressar no programa.

Foto: Leticia Szczesny/Divulgação
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racterização racial, mas tinha 
mais pelo também, ao passo 
que o gado americano eram 
animais de pelo mais fino, mais 
curto, mas perdendo em carac-
terização racial, com vacas de 
cabeças mais compridas, mais 
alongadas. Mas na prática, 
atualmente, esse pensamento 
não tem mais validade, diz. 
“Hoje a melhor vaca que eu te-
nho, que é a vaca número 1 da 
Natura e número 2 do Prome-
bo, é uma fêmea 100% sangue 
argentino, de pelo fino, curto 
e que produz terneiros excep-
cionais. Acredito que nas duas 
origens de gado, tanto argen-
tino quanto americano existem 
animais que não pelecham e 
animais que pelecham muito 
bem. Tudo é uma questão de 
estudo e escolha dos criadores, 
observa o dirigente da Angus.

Conforme Márcio, é claro 
que selecionando esses animais 
de pelo curto, fino e brilhante 
durante os períodos quentes, 
e prestando atenção também 
na resistência ao carrapato, 
teremos um gado adaptado 
aos trópicos, uma genética de 
exportação mundial a partir 

Adaptação significa 
conforto e maior produção

Tão ou mais importante que o ganho de peso, 
a conformação e as características de carcaça 
é o pelame, uma característica percebida e 
trabalhada nos mercados mais exigentes do 
mundo. É uma das características importantes 
dos animais de produção. o conforto térmico do 
animal impacta diretamente em seu bem-estar 
e no seu desenvolvimento.

>>>

M
uitos são os fatores que 
levam à otimização dos 
resultados na produção 

em pecuária de corte. Assim 
como cada propriedade é úni-
ca, cada região e microclima 
exigem um animal perfeita-
mente adaptado, que assim vai 
exprimir sua potencialidade 
em maximização de resultados 
produtivos em carne de quali-
dade.

Mais do que nunca é preciso 
avaliar e selecionar os animais 
de acordo com as melhores 
condições para o seu desenvol-
vimento, produção e apronte 
e com foco nos interesses do 
mercado. Assim, investir numa 
genética capaz de melhorar o 
rebanho é uma tarefa que exige 
empenho, muita informação e 
que vem se confirmando como 
ferramenta certeira de lucro 
na pecuária.

Para a Associação Brasi-
leira de Angus, a seleção de 
animais superiores por meio de 
Diferenças Esperadas de Pro-
gênie (DEPs) saiu dos labora-
tórios e é confirmada ao anali-
sar o resultado econômico de 
criatórios da raça. Uma ação 
que deve se fortalecer com a 
expansão da genotipagem dos 
rebanhos Angus, a partir de 
2021, e com o advento das 
DEPs  genômicas.

Entre as prioridades de se-
leção dos rebanhos Angus no 
Brasil estão o ganho de peso, 
conformação, características 
de carcaça e uma característi-
ca percebida e trabalhada nos 

mercados mais exigentes do 
mundo, que no Brasil já vem 
sendo estudada e avaliada há 
mais de 20 anos, e que mais 
recentemente passou a prender 
a atenção de técnicos e cria-
dores: o pelame. É uma das 
características importantes 
dos animais de produção. Tudo 
é uma questão de equilíbrio e 
bom senso. O conforto térmico 
do animal impacta diretamen-
te em seu bem estar e na eleva-
ção de seu desenvolvimento e, 
por consequência, de sua pro-
dução. Aliás além dos Estados 
Unidos, que começou há pouco 
mais de três anos, o Brasil é o 
único país do mundo que avalia 
essa característica do Angus.

Capacidade 
de pelechamento 
Para Márcio Sudati Rodri-

gues, vice-presidente técnico 
ou diretor técnico da Associa-
ção Brasileira de Angus, mais 
importante do que o animal ter 
pelo fino e curto é a capacidade 
de pelechamento desse animal 
na primavera/verão. No inver-

no quando é frio, o animal tem 
um pelo mais comprido, mais 
denso, porque é uma questão 
de proteção contra a tempera-
tura baixa, que é uma caracte-
rística do gado europeu.

“Os animais que não pele-
cham na primavera/verão de-
vem ser descartados do reba-
nho”, alerta Sudati Rodrigues. 
Segundo ele, o animal precisa 
estar adaptado às condições 
de clima tropical e subtropical. 
E a hora de selecionar animais 
pelo pelame é na primavera, 
quando o criador deve obser-
var se o animai realmente tro-
ca o pelo espesso do inverno 
pela pelagem fina e curta, bri-
lhante, ideal para as tempera-
turas do verão.

Ele afirma que nesse pro-
cesso de seleção o criador deve 
usar as DEPs de pelagem ou 
de adaptabilidade que existem 
no Promebo para a escolha 
dos touros pais que repassam 
essa característica visando os 
acasalamentos. Marcio lembra 
que há não muito tempo existia 
o pensamento de que o gado 
Angus argentino era um gado 
que tinha mais raça, mais ca-

dessas características tão de-
sejadas por países que criam 
Angus em regiões tropicais e 
subtropicais. 

Segundo a Superintenden-
te da Associação Nacional de 
Criadores (ANC) – Herd Book 
Collares, para a formação de 
um banco de dados sobre pe-
lame, as primeiras análises de 
DNA, as primeiras coletas de 
pelos enviados pelos criadores 
ao Promebo visando o desen-
volvimento das DEPs para pe-
lame foram realizadas no ano 
2.000. Atualmente o total de 
animais avaliados para pela-
me na desmama é de 109.825 
exemplares. E o total de ani-
mais avaliados para pelame ao 
sobreano é de 91.212.

O gerente de Fomento da 
Angus, Mateus Pivato, observa 
que a característica de Pelame 
é de fundamental importância 
na seleção da raça Aberdeen 
Angus do Brasil. Uma infor-
mação de muita consistência 
no Promebo e que deve ser 
selecionada de forma massiva 
pelos criadores através do uso 
da informação das DEPs para 
Pelame. A seleção deve ser fei-
ta desde a escolha dos repro-
dutores até o acasalamento 
dirigido com o intuito de am-
plificar este mérito genético 
dentro dos rebanhos nacionais.

Tempo quente
“O avanço da pecuária para 

regiões de clima tropical, tem-
peraturas elevadas, e alta inci-
dência de endo e ectoparasitas, 
torna necessária a seleção de 
animais mais adaptados a es-
tas condições, principalmente 
se tratando de bovinos de ori-
gem taurina. Na raça Angus as 
características pelame mere-
cem atenção quando o assunto 
é adaptação. O pelame está as-
sociado ao isolamento térmico, 
eficiência evaporativa e atribu-
tos a termorregulação, e conse-

Marcio Sudati Rodrigues

Fotos: Divulgação/Angus
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quentemente, com índices pro-
dutivos e reprodutivos, além 
da significativa relação com 
infestação por ectoparasitas, 
principalmente carrapatos”, 
começa dizendo o pesquisa-
dor e chefe geral da Embrapa 
Pecuária Sul e colaborador 
do Promebo, Fernando Flores 
Cardoso.

O desempenho produtivo 
de um animal pode ser expli-
cado pela composição do seu 
genótipo, do ambiente e pela 
interação entre estes dois 
fatores, observa o pesquisa-
dor. “Os ganhos em acurá-
cia e redução do intervalo 
de gerações que os valores 
genéticos genômicos propor-
cionam, entre outras vanta-
gens, tem despertado grande 
interesse dos pesquisadores e 
profissionais que trabalham 
não só com genética animal, 
mas também com produção 
animal em geral, pois permi-
tem a aceleração dos ganhos 
genéticos dos programas de 
melhoramento, que geral-
mente, praticam avaliações 
genéticas apenas por meio 
de dados fenotípicos e de pe-
digree”, diz Cardoso.

Características fenotí-
picas como pelame são de 
extrema importância para a 
adaptação em bovinos, prin-
cipalmente nas  chamadas 
raças britânicas, caso da An-
gus. De difícil mensuração e 
com ganhos pouco expressi-
vos quando selecionada por 
métodos tradicionais, estas 
características começam a 
ganhar destaque para o uso 
da seleção genômica. As 
características de compri-
mento de pelo e densidade 
são importantes para a ter-
morregulação nos bovinos. 
Conforme o pesquisador, as 
condições térmicas adversas 
ocorrem no ambiente normal 
dos animais, causando-lhes 
estresse e levando-os a re-
duções no desempenho, como 
resultado da diminuição na 
saúde e na higidez. Dentro 
de certos limites, os animais 
podem se ajustar fisiológica, 

comportamental ou imunolo-
gicamente de modo a susten-
tar a homeostase orgânica e 
minimizar as consequências 
adversas. Neste processo de 
ajuste, entretanto, podem ser 
afetadas as funções menos 
vitais ao organismo, como 
o desempenho (produção e 
reprodução) e o bem-estar, 
quando a duração dos estres-
sores ambientais excedem a 
capacidade compensatória 
dos animais, geneticamente 
determinada. 

Trocas térmicas
e a reprodução
O pelame é um fator es-

sencial nas trocas térmicas 
organismo versus ambiente. 
A estrutura física de suas fi-
bras e a camada de ar arma-
zenada no pelame promovem 
isolamento térmico e pro-
teção contra a radiação so-
lar direta, explica Fernando 
Cardoso. Os diversos tipos de 
pelame, além de envolver iso-
lamento térmico, eficiência 
evaporativa e atributos ter-
morreguladores (entre tipo 
de pelame e sudação), podem 
ser associados com produ-
ção, ganho de peso, reprodu-
ção e outras características 
não ligadas diretamente à 
termorregulação, aponta.

“O estresse térmico exerce 
efeito sobre o aparelho re-
produtor feminino, reduzindo 
as taxas de concepção e au-
mentando o intervalo do par-
to à concepção. Os principais 
efeitos deletérios do estresse 
térmico sobre a reprodução 
ocorrem de duas formas. Pri-
meiro, o comprometimento 
do sistema reprodutivo du-
rante a regulação da tempe-
ratura corporal subsequente 
ao estresse térmico inclui a 
redistribuição do fluxo san-
guíneo e o bloqueio endócrino 
via hipotálamo, o que afetam 
direta e indiretamente os pro-
cessos reprodutivos. As falhas 
na regulação da temperatura 
podem afetar diretamente a 
função reprodutiva, por le-
sões nos tecidos, especial-
mente os do embrião antes da 
implantação, e pela exposição 
à hipertermia materna”, ob-
serva Fernando Cardoso.

O pelame e 
os carrapatos
Além de influenciar na 

termorregulação, o pelame 
apresenta significativa rela-
ção com infestação por eco-
toparasitas, principalmente 
carrapatos, sendo que animais 
que apresentam pelame maior 
tendem a apresentar maiores 
infestações. “O carrapato Rhi-
picephalus microplus destaca-
se como o principal causador 
de prejuízos através de perdas 
por anemia, lesões na pele, 
bem como a transmissão de 
doenças, principalmente babe-
siose e anaplasmose. A aplica-
ção de acaricidas é o principal 
método empregado no con-
trole deste parasita, porém o 
uso contínuo e indiscriminado 
vem causando resistência aos 
principais compostos quími-
cos utilizados. A detecção de 
animais geneticamente mais 
resistentes à infestação por 
carrapatos apresenta-se como 
uma forma alternativa e eficaz 
de controle”, alerta o pesqui-
sador Fernando Cardoso, em-
bora o pelame não interfira de 
forma importante nas infesta-
ções por carrapato.

O desconforto
e a produção
As características do pela-

me são um importante indica-
tivo de adaptação dos bovinos, 
dada a sua importância para 
a termorregulação. O compri-
mento e densidade das fibras, 
e a camada de ar armazenada 
no pelame estão diretamente 
ligados ao isolamento térmico 
e a proteção contra a radia-
ção solar. “Desta forma, os 

diversos tipos de pelame po-
dem ser associados a caracte-
rísticas produtivas e reprodu-
tivas, uma vez que durante o 
processo de ajuste fisiológico, 
comportamental e imunológi-
co que os animais realizam ao 
serem expostos as condições 
térmicas adversas, são afeta-
das funções menos vitais ao 
organismo como as de desem-
penho em produção”, explica 
Fernando Cardoso.

Ele insiste que a seleção 
dos bovinos para caracte-
rísticas ligadas a produção 
e adaptação é fundamental 
para garantir o sucesso de 
uma raça. “O padrão racial é 
uma característica seleciona-
da por criadores e monitorada 
pelas associações de raças a 
fim de garantir que os animais 
estejam dentro do padrão ca-
racterístico da raça, sendo 
para isso avaliados mediante 
a observação das caracterís-
ticas específicas da raça. As 
características peculiares de 
cada raça também devem es-
tar associadas ao desempe-
nho produtivo e adaptação, a 
fim de garantir animais que 
conservem o padrão racial e 
sejam produtivos nos mais di-
ferentes ambientes”, comenta. 

O advento
da genômica
Os recentes avanços na 

biologia molecular e bioinfor-
mática possibilitaram, além 
do uso de informações feno-
típicas e de pedigree, como já 
ocorria nos métodos tradicio-
nais, também o uso de infor-
mações genômicas, tornando 
possível assim a estimação 

de parâmetros genéticos de 
forma mais acurada. Segundo 
Cardoso, a detecção de milha-
res ou milhões de SNPs e as 
inovações nas tecnologias de 
sequenciamento de DNA e de 
genotipagem de marcadores 
moleculares difundidas na úl-
tima década, resultaram em 
reduções drásticas nos custos 
de geração de dados para a 
seleção assistida por marca-
dores em escala genômica, a 
qual é denominada seleção 
genômica.

Herdabilidade
Para pelame a desmama 

além das variâncias genéti-
ca aditiva direta e residual, 
também foram estimadas as 
variâncias para efeito mater-
no e de ambiente permanente 
materno, sendo encontrados 
baixos valores de herdabilida-
de materna por ambos os mé-
todos. “Apesar dos valores es-
timados para a herdabilidade 
materna serem de baixa mag-
nitude, os efeitos de variância 
materna e de ambiente perma-
nente materno devem ser con-
siderados em características 
que são avaliadas a desmama 
visando reduzir a possibilida-
de de superestimação da vari-
ância genética aditiva direta 
e, consequentemente, da her-
dabilidade direta”.

Estudos desenvolvidos 
indicam que as variâncias 
genéticas aditivas diretas 
estimadas para PmSOBR e 
PmDESM são próximas, po-
rém os valores de variâncias 
residuais são maiores para 
PmSOBR indicando maiores 
efeitos não genéticos, como 
efeitos ambientas, que inter-
ferem sobre a característica 
ao ser avaliada ao sobreano. 
Os valores de herdabilidade 
encontrados para a caracte-
rística a desmama não dife-
rem dos encontrados ao so-
breano, estando todos dentro 
de um desvio padrão. As her-
dabilidades encontradas são 
consideradas de média a alta 
magnitude e superiores das 
relatadas, de 0,27 em animais 
cruzados Romosinuano, Brah-
man e Angus. 

Estudo realizado estima 

Foto: Gabriel Olivera/Angus
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valores de herdabilidade para 
as características que com-
põem o pelame: espessura de 
revestimento (0,26), compri-
mento do pelo (0,39), número 
de pelos (0,08), diâmetro do 
pelo (0,12) e taxa de trans-
piração (0,10). Considerando 
que a avaliação de pelame no 
presente trabalho foi reali-
zada mediante atribuição de 
escores visuais, as caracterís-
ticas estudadas que mais se 
correlacionam com a avalia-
ção feita, o comprimento de 
pelo e a espessura de revesti-
mento, são as que apresenta-
ram maiores valores de herda-
bilidade, e apesar de inferiores 
são próximas das estimadas 
para o rebanho estudado. Por 
outro lado, para a raça Angus,  
avaliaram o crescimento do 
pelame em novilhas de sobre-
ano no final do inverno e no 
verão, encontrando valores de 
herdabilidade de 0,21 para 
peso de pelame e 0,09 para 
comprimento de pelo. 

Os valores superiores para 
herdabilidade de pelame es-
timados no presente estudo, 
quando comparados com os 
demais estudos em diversas 
raças e com diversas caracte-
rísticas que compõem o pela-
me, podem ser, em parte, expli-
cados pelo maior número de 
animais utilizados e maior va-
riância genética aditiva, além 
de fatores como raça, ambien-
te e métodos de estimação. A 
utilização de escores visuais 
para seleção de animais para 
pelame trará ganhos genéticos 
para a característica, podendo 
ser selecionada tanto na des-
mama, quanto ao sobreano. 

O pelame (PM) é expres-
so numericamente, através da 
coleta de escores visuais, atri-
buídos pelos avaliadores téc-
nicos quanto ao comprimento 
e espessura do pelo, onde se 
buscam DEPs com valores 
mais baixos ou negativos, pois 
representam a capacidade de 
adaptação do animal ao meio 

ambiente.
Pelo curto e liso caracte-

riza animais com maior adap-
tação. Esta característica é 
avaliada através de escores de 
1 a 3: Animais com pelo longo 
e lanoso 3, condição interme-
diária 2 e animais com pelo 
curto e liso 1.

Genética
Angus é top
A pecuária brasileira é 

uma atividade que apresenta 
extrema importância no Bra-
sil e no mundo. A precocidade 
de terminação e a produção 
de carne com qualidade são 
buscas constantes na bovino-
cultura de corte, sendo ca-
racterísticas que se destacam 
principalmente em animais de 
raças taurinas. Dessa forma, a 
utilização da raça Angus em 
cruzamentos com zebuínos 
vem crescendo no país, tor-
nando fundamental a busca 
por animais mais adaptados 
ao clima tropical, que podem 

ser obtidos pela seleção base-
ada no pelame. Apesar da im-
portância que o comprimento 
e tipo de pelo representam na 
capacidade de adaptação de 
animais a regiões tropicais, 
poucos trabalhos foram reali-
zados com características não 
convencionais como o pelame, 
visando determinar sua varia-
bilidade genética em bovinos 
de corte. Além disso, deter-
minar as relações genéticas 
existentes entre o escore de 
pelame atribuído na desmama 
e ao sobreano com outras ca-
racterísticas consideradas na 
seleção, como as relacionadas 
ao crescimento, composição 
corporal e reprodução, tor-
nam-se fundamentais quando 
o objetivo é a maximização 
dos ganhos genéticos.

As tendências genéticas 
serão obtidas para avaliar a 
adequação dos critérios de 
seleção adotados, auxiliando 
em um redirecionamento das 
características incluídas nos 

índices de seleção, se neces-
sário. De modo semelhante, o 
conhecimento das respostas 
esperadas à seleção para ca-
racterísticas importantes em 
cada população torna possível 
o desenvolvimento de progra-
mas de melhoramento genéti-
co com foco específico nos ob-
jetivos dos criadores de cada 
raça e região, considerando 
suas particularidades. Cabe 
destacar que, os resultados ob-
tidos com a presente proposta 
fornecerão novas informações 
sobre a utilização efetiva do 
pelame e demais caracterís-
ticas na seleção de animais 
da raça Angus criados no sul 
do Brasil. Consequentemente, 
novas estratégias de seleção 
poderão ser implementadas 
visando melhorias no desem-
penho de bovinos dessa e de 
outras raças europeias, bem 
como de animais cruzados 
com raças zebuínas, propor-
cionando um melhor assesso-
ramento aos pecuaristas.
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tem precocidade não só repro-
dutiva, mas de crescimento e de 
terminação. Graças à composi-
ção genética com a raça Angus, 
tem a capacidade de produção 
de carne de alta qualidade e 
pode ser abatido no Programa 
Carne Angus Certificada, po-
dendo, inclusive, alcançar boni-
ficações.

Atributos qualitativos
Com seu mix Angus x ze-

buínos, a Ultrablack possui os 
atributos qualitativos concedi-
dos pela Angus à carne e con-
serva a rusticidade típica dos 
zebuínos, tão necessária para 
enfrentamento de altas tempe-
raturas e ectoparasitas no Cen-
tro Oeste do Brasil.

O uso da genética Ultrabla-
ck é visto como uma excelente 
alternativa para aproveitamen-
to das vacas F1 Angus no cru-
zamento industrial. Na prática, 
a Ultrablack® constitui uma 
alternativa para manutenção 
do grau de sangue Angus, que 
tem se configurado como ideal 
para o Brasil, conciliando qua-
lidade de carne, rusticidade e 
heterose

Criadores aprovaram
A Raça Ultrablack surge 

da necessidade de conciliação 
da demanda por qualidade de 

O 
banco de dados da raça 
Ultrablack no Prome-
bo é formado por 882 

animais - 296 são da geração 
2020. A raça teve um aumen-
to de 59% no número de ani-
mais avaliados em comparação 
com a geração 2019. Tiveram 
avaliação de carcaça realizada 
155 animais até o dia 25 de ju-
lho. Comparada com a geração 
2019, a geração 2020 teve um 
aumento de 118% de animais 
com avaliação de carcaça. E 
são 26 criadores da raça asso-
ciados ao Promebo.

A Associação Brasileira de 
Angus recebeu delegação para 
registro da raça Ultrablack no 
Brasil em 2017, e já contabi-
liza 113 criadores inscritos, 
71 criadores já com animais 
registrados espalhados pelos 
seguintes estados brasileiros: 
52% no Rio Grande do Sul, 
18% em São Paulo, 15% em 
Santa Catarina, 10% no Pa-
raná e 5% em Minas Gerais. 
Nos registros de animais são 
atualmente 2.838 exemplares, 
sendo 74 animais Ultrablack 
de segunda geração. A distri-
buição dos registros no país é a 
seguinte: 72% no Rio Grande 
do Sul, 12% em Minas Gerais, 
7% em Santa Catarina, 6% 
em São Paulo e 3% no Paraná.

Apesar de ainda nova, a 
raça já confirma nos leilões as 

Ultrablack em alta
resultado do cruzamento entre o Angus e o 
Brangus, o que lhe proporciona 81,25% de 
sangue Angus e 18,75% de sangue zebuíno, o 
sintético ultrablack vem despertando a atenção 
dos criadores Brasil afora em cruzamentos 
industriais e alcançando boas médias nos leilões 
onde é ofertado, o que mostra total aceitação 
do mercado. uma das características da raça 
é manter as qualidades da carne Angus na 
carcaça, aliada à rusticidade do zebu, e com essa 
genética poder se adaptar sem dificuldades em 
regiões de climas mais quentes, como o Brasil 
central, resistindo também aos ectoparasitas.

perspectivas bastante anima-
doras no cenário da pecuária 
nacional, segundo informam 
os especialistas. O uso da ge-
nética Ultrablack vem sendo 
uma excelente alternativa para 
o cruzamento com as fêmeas 
F1 Angus. Resultado dos cru-
zamentos industriais entre An-
gus e o zebu, cruzando-se as 
fêmeas F1 com o Ultrablack, 
resulta num animal com 2/3 
de sangue Angus, garantindo 
as vantagens para produção de 
carne de qualidade, inclusive 
para abate no Programa Carne 
Angus Certificada.

O Ultrablack surgiu em 
1993 na Fazenda Cow Creek 
Ranch, no Alabama, EUA. Em 
1996 os primeiros animais fo-
ram comercializados no mer-
cado americano e dois anos 
depois, a International Brangus 
Breeders Association (IBBA) 
comprou a marca. Os regis-
tros foram iniciados em 2005 
e nesse mesmo ano as cria-
ções começaram na Austrália, 
registrando enorme sucesso e 

cumprindo os objetivos de pro-
dução.

Pontos altos
Que a raça possui diversos 

benefícios aos criadores, isso 
já está comprovado; mas quais 
atributos que a tornam diferen-
ciada? Veja a seguir algumas 
características da raça para 
que você conheça um pouco 
mais da Ultrablack e saiba 
como melhor utilizá-la em seu 
plantel.

Alguns atributos do Ultra-
black são os principais respon-
sáveis pelo sucesso e rápido 
crescimento da raça no Brasil. 
Um deles é a padronização do 
rebanho - Com 81,25% da ge-
nética de Angus, o Ultrablack 
pode ter algumas variações de 
características, mas a tendên-
cia é que mantenha a chamada 
padronização do rebanho. Em 
termos fenotípicos, ele é identi-
ficado por ter uma quantidade 
maior de pele na barbela, a ore-
lha é mais pesada e pontiagu-
da. Pelo curto e liso. Na anca, 
há um ângulo diferente do An-

gus, que é resultado da influên-
cia zebuína. No chanfro, pode 
ter uma característica mais re-
tilínea, mais fina. Ter um pouco 
mais de pele na região do um-
bigo e do prepúcio também são 
características que chamam 
atenção.

Por influência da genética 
zebuína, o animal apresenta 
uma destacada rusticidade, po-
dendo ser utilizado em áreas de 
clima mais quente e árido, sem-
pre com o objetivo da produção 
de carne de qualidade. Por con-
ta do choque de sangue entre 
taurinos e zebuínos (heterose), 
é um animal que apresenta ex-
celente rendimento de carcaça 
e adaptabilidade, garantindo 
desenvolvimento destacado em 
diversos sistemas de produção, 
desde os mais intensivos aos 
mais extensivos.

Podendo ser selecionado 
para baixo peso ao nascer, o 
exemplar tende a apresentar 
facilidade de parto, o que é im-
portante para o acasalamento 
com fêmeas F1 (Angus x Ze-
buíno), as quais são utilizadas 
em idades jovens devido a sua 
precocidade sexual. Por outro 
lado, tem bons índices de ga-
nho de peso à desmama, o que 
acelera o processo produtivo e 
encurta o ciclo.

Com a boa capacidade de 
ganho de peso, o Ultrablack 

Com 81,25% de sangue Angus 
e máximo 18,75% zebuíno, 
o Ultrablack é considerado 
terminal para carne >>>

Por Eduardo Fehn Teixeira 

Foto: Eduardo Rocha/Angus
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penha bem em nível de proprie-
dade, produzindo bem, seja na 
comercialização de sêmen ou 
nas coberturas a campo. “Os 
selecionadores estão vendo 
que a Ultrablack tem potencial 
para crescer como raça e con-
solide seu espaço no mercado 
de reprodutores.

O pecuarista Renato Ra-
mires acertou quando disse lá 
no início que o Ultrablack iria 
bombar. Titular da 3E Agrope-
cuária, de José Bonifácio, SP e 
criador de Angus há 20 anos, 
Ramires investiu no Ultrabla-
ck porque viu e acreditou no 
futuro desse sintético. “Eu 
vejo uma continuidade dessa 
raça no mercado porque ela 
vai dar muita flexibilidade no 
criatório, principalmente para 

carne e rusticidade para aten-
der ao ambiente restritivo do 
Brasil Central em termos de 
temperatura e presença de ec-
toparasitas. 

Para o criador Luiz Henri-
que Martins Vitral, da Cabanha 
Cachoeira do Campo, em Serra 
do Salitre, MG, o Ultrablack 
agrega a precocidade e qualida-
de da carne do Angus à rusti-
cidade do Zebu, para enfrentar 
bem o calor e os carrapatos 
“A raça ainda é uma novidade 
e tem uma oferta bem abaixo 
da demanda que já vem alcan-
çando nos leilões, e estamos 
contabilizando uma boa valo-
rização”, comenta Luis Felipe 
Cassol, diretor da central Solu-
ção Genética em Santa Maria 
e titular da Cabanha da Corti-
ceira, em Quaraí, RS. Para ele, 
o grau de sangue desse animal 
interessa a um grande número 
de criadores e este é um projeto 
da Angus, para que o sintético 
venha a atender uma demanda 
crescente. “A Angus apostou 
que o Ultrablack poderia ser 
uma grande alternativa para 
o cruzamento com as novilhas 

meio sangue no Brasil Central 
e acertou. O resultado é um 
animal com 65% de sangue 
Angus, com a precocidade do 
Angus, mas com qualidade de 
carne muito superior ao meio 
sangue”, explica Cassol. 

Para ele, em muitos locais, 
principalmente por questões de 
clima e dos carrapatos, há uma 
restrição pelo Angus puro e por 
outro lado restrição pelo Bran-
gus por ter um grau de sangue 
mais azebuado. Com uma va-
lorização que foi e voltará a 
ser destaque ainda maior em 
vários leilões da primavera, a 
nova raça já conquista cria-
dores e cruzadores em várias 
regiões do país. Ela também 
mantém as características de 
precocidade e qualidade da 
carne do Angus e acrescenta a 
rusticidade do zebu, com mais 
aptidão para enfrentar o calor 
e os carrapatos. “Se não fos-
se pela questão sanitária e de 
adaptação o pessoal seguiria 
usando o Angus, então o Ul-
trablack por ser um 80/20 de 
sangue, acaba sendo uma boa 
opção”, avalia o Luis Felipe.

“Esta safra de reproduto-
res Ultrablack vai fazer ainda 
mais sucesso na temporada de 
leilões, porque a raça já é mais 
conhecida e porque estamos 
num bom momento de merca-
do”. A citação é do gerente de 
Fomento da Angus, Mateus Pi-
vato, alegando que a raça vem 
tendo uma boa aceitação dos 
criadores e do mercado, com 
médias muito interessantes de 
preços. “Em todos os remates 
que tiveram oferta dessa raça 
as médias foram boas. A raça 
vai consolidando seu lugar no 
mercado de reprodutores”, 
comenta Mateus. Para ele, o 
primeiro passo já foi superado, 
que é o de ter um mercado com-
prador que valorizou a raça. A 
nova raça já mostra que desem-

cruzar com as meio sangue 
Angus que são muito preco-
ces”, diz. 

Destaque em leilões
“Onde a gente levou o Ul-

trablack ele foi destaque nos 
leilões”. A afirmação é de Vas-
co Antônio da Costa Gama Fi-
lho, da Cabanha Tradição Azul, 
de Rosário do Sul e Quaraí, RS. 
Esse sucesso vem despertando 
cada vez mais o interesse dos 
criadores”, lembra Vasco An-
tônio. “No início muita gente 
não estava acreditando muito 
na raça, mas nós apostamos e 
investimos. Acredito que ele vai 
ocupar uma fatia importante 
do mercado, mas sem prejudi-
car outras raças, porque tem 
lugar para todas, ele vem para 
somar”, avalia ele.

Outra cabanha que está 
apostando no Ultrablack é a 
Estância Chalé, de Cachoeira 
do Sul, RS, propriedade de Ri-
cardo Lara. Uma das pioneiras, 
a Chalé iniciou a criação de Ul-
trablack em 2017 e já realizou 
boas vendas de touros, obtendo 
valores muito interessantes.

Angus cresce em cruzamentos no Paraná

Equipe da Angus 
liderada por Nivaldo 

Dzyekanski, teve a 
presença de Flávio 
Montenegro Alves, 

Mateus Pivato, 
João Pedro Veiga e 

Vinícius Alves Faria

Fotos: Divulgação/Angus

Foto: Eduardo Rocha/Angus

No dias 29 e 30 de julho 
uma comitiva da Associação 
Brasileira de Angus visitou 
criadores de Angus e usuários 
da raça no Paraná. O grupo era 
formado pelo presidente da An-
gus, Nivaldo Dzyekanski, pelo 
diretor e inspetor técnico Flávio 
Montenegro Alves, pelo geren-
te de Fomento Mateus Pivato 
e pelo técnico de fomento João 
Pedro Veiga, acompanhados 
pelo técnico da Angus naquela 
região Vinícius Aquino Alves 
Faria. Destaque para a visita, no 
dia 29, na Fazenda Triunfo, pro-
priedade dos criadores Mayron 
e Marina Agner Kreusher, em 
Guarapuava, PR.

É uma fazenda que utiliza a 
base de fêmeas meio sangue An-
gus e produz bezerros utilizando 
cruzamentos com Ultrablack 
e Brangus. “Trata-se de um 
projeto bem detalhado, muito 
técnico, dentro dos parâmetros 
zootécnicos, com total controle 
de dados e acompanhamento 
constante do desenvolvimento 

dos terneiros”, relatou Mateus 
Pivato.

Neste mesmo dia, na parte 
da tarde, a comitiva se deslocou 
para o confinamento pertencen-
te ao cooperado da CooperA-
liança, produtor Alfredo Zsabo. 
Neste confinamento existiam 
produtos da Fazenda Triun-
fo, terneiros filhos de Brangus 
e Ultrablack em fêmeas meio 
sangue Angus, que agora serão 
acompanhados até o abate na 
cooperativa, que integra o Pro-
grama Carne Angus Certifica-
da. Os animais foram revisados 
pelos integrantes do grupo da 
Angus, que no local também pu-
deram conversar e trocar ideias 
com outros criadores da raça.

Já no dia 30 a comitiva An-
gus se deslocou para acompa-
nhar o leilão Angus da Limeira, 
propriedade do criador Ricardo 
Fernandes, também em Guara-
puava. Pela manhã revisaram a 
tourada e à tarde acompanha-
ram o leilão até o final. No local 
tiveram a oportunidade de con-

versar com inúmeros criadores 
e usuários da raça daquela e de 
outras regiões do país.

Na avaliação do presiden-
te da Angus, a gira foi muito 
produtiva e mostrou o grande 
desenvolvimento da raça no 
Paraná. “Nos encontramos es-
pecialmente com cruzadores 
com Angus e com Ultrablack 
que usam inclusive zebuínos 
nesses cruzamentos. Criadores 
que cruzam na F1 Angus com 

Nelore, Angus novamente e Ul-
trablack, com resultados extra-
ordinários. Produtores estão 
muito contentes com a terneira-
da produzida, com pesos ao des-
mame, com ganhos de peso que 
chamam a atenção”, descreveu 
Nivaldo.

E sobre o leilão Angus da 
Limeira, os encontros com cria-
dores foram muito animados e 
proveitosos e o remate um gran-
de sucesso, fixando R$ 25 mil 

de média nas novilhas e nos tou-
ros média de R$ 58 mil. “Tive-
mos a oportunidade de perceber 
a potencialidade e o desenvolvi-
mento da raça Angus naquela 
região do Brasil, com todos os 
touros do leilão Limeira sendo 
vendidos para criadores daque-
la zona e também a importância 
para os produtores do progra-
ma Carne Angus e do trabalho 
realizado pela parceira Coope-
rAliança”, afirmou Nivaldo.
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Equipe da Carne em treinamento

I
ncansável para manter e 
elevar a qualificação de 
seus técnicos que atuam nas 

unidades frigoríficas na certifi-
cação da carne Angus em todo 
o país, a gerência do Programa 
Carne Angus Certificada reali-
zou nos dias 27 e 28 de julho 
mais um treinamento e atua-
lização da equipe. O formato 
virtual permitiu a participação 
de 58 profissionais que não 
precisaram se deslocar de suas 
bases espalhadas do Rio Gran-
de do Sul ao Pará. E o grande 
sucesso do evento foi sua rea-
lização na forma de batalhas, 
onde foram formados grupos 
que apresentaram seus traba-
lhos nas várias áreas, permi-
tindo a participação de todos, 
numa ampla troca de experi-
ências.

O treinamento teve como 
objetivo nivelar o conhecimen-
to dos técnicos em relação às 
práticas dos processos de cer-

tificação, preparar os novos 
profissionais para atuarem nas 
indústrias frigoríficas e per-
mitir a troca de experiências 
entre todos. Os profissionais 
foram divididos em equipes 
e desafiados a montar uma 
apresentação sobre um tema 
relacionado à rotina de certi-
ficação realizada por eles em 
seu dia-a-dia, e expor aos de-
mais tecnicos. Com temáticas 
envolvendo denúncia e vare-
jo, auditorias, sistemas e RH, 
padrão racial, visita técnica e 
sustentabilidade, desossa, aba-
te; industrializados e Angus 
Gold, as equipes batalharam 
entre si, passando de etapa em 
etapa até ser conhecido o gru-
po vencedor, eleito por todos os 
participantes atraves de voto. 
Os campeões trouxeram em 
sua apresentação informações 
sobre industrializados. O grupo 
vice-campeão foi o que discor-
reu sobre denúncia e varejo.

Técnicos curtiram
e cresceram
Alifer de Souza Costa, 

que atua como assistente de 
controle de qualidade no Fri-
gorífico Marfrig em Tangará 
da Serra, no Mato Grosso, é 
um dos que foi surpreendido 
positivamente e vibrou com o 
formato de competição com 
batalhas criado para o trei-
namento. “Isso foi muito bom 
e muito interessante, nos mo-
tivando apresentar algo ino-
vador com vistas a ganhar o 
prêmio. Nos fez avaliar de-
talhes de nosso trabalho, que 
foi acompanhado por todos 
possibilitando tirar possíveis 
dúvidas dos colegas e também 
nossas. Foram momentos mui-
to positivos que, com a sepa-
ração dos grupos possibilita-
ram conhecer nossos colegas 
e como são feitos os trabalhos 
nas várias áreas de atuação”, 
descreveu Alifer.

“O treinamento, no modo 
como foi realizado, com as 
batalhas entre equipes, foi ex-
tremamente válido para mim 
e acredito que também para 
todos os colegas”, disse Lu-
ana Nayara Santos, que atua 

como assistente de controle de 
qualidade no Frigorífico ARG, 
em Contagem, Minas Gerais. 
Segundo ela, que se forma esse 
ano em medicina veterinária, 
atuando como técnica do Car-
ne Angus está adquirindo mui-
to conhecimento de sua área 
de interesse, que é a da pro-
dução de alimentos, inspeção 
e controle de qualidade. “Esse 
treinamento e estar atuando 
no Carne Angus é de extrema 
importância para mim, me 
acrescentando conhecimentos 
sobre a área que quero atuar 
por toda minha vida profissio-
nal”, destacou Luana.

“Foi muito bom porque 
tivemos a oportunidade de 
conhecer nossos colegas de 
outras regiões e saber o que 
e como eles fazem seu traba-
lho”, avaliou Camila Melga-
rejo Silva, técnica de controle 
de qualidade que trabalha no 
Frigorífico Argus, em São José 
dos Pinhais, no Paraná. Segun-
do ela, o treinamento aproxi-
mou toda a equipe, e trocando 
experiências com nossos cole-
gas, aprendemos bastante.   

Já para o técnico de con-
trole de qualidade Delcides dos 

Santos Filho, que atua no Fri-
gorífico Marfrig em Mineiros, 
em Goiás, os grupos formados 
para as batalhas foram fundo 
em seus temas, trazendo para 
todos no treinamento infor-
mações valiosas sobre seus 
trabalhos e suas regiões, com 
diversidade nas apresenta-
ções. “Tanto os veteranos no 
trabalho quanto os novatos 
puderam confirmar conceitos 
e experimentar novos apren-
dizados, todos importantes 
para o trabalho”, observou. 
Delcides lembrou que o agro 
está em permanente evolução, 
e que através de treinamen-
tos como esse os profissionais 
conseguem acompanhar essa 
evolução e trabalhar para que 
os consumidores tenham à dis-
posição produtos cada vez com 
maior qualidade.

Criatividade
Segundo a gerente nacio-

nal do Programa Carne Angus 
Certificada, Ana Doralina Me-
nezes, as equipes se destaca-
ram por sua criatividade, apre-
sentando vídeos e simulações 
que evidenciaram a realidade 
vivida por cada técnico. “A 
ideia é que eles compartilhem 
entre si suas atividades diárias 
e como superam os desafios 
que surgem, fazendo com exce-
lência o processo de certifica-
ção dentro da indústria”, expli-
ca Ana. O treinamento deve ter 
sequência no segundo semestre 
por meio de workshops sobre 
assuntos específicos relaciona-
dos ao trabalho dos profissio-
nais na indústria.

Além de nivelar conhecimentos, 
o treinamento contribui para 
a solução dos desafios que 
surgem no dia-a-dia

desafiados a montar uma apresentação sobre 
um tema do processo de certificação, os 58 
profissionais que atuam junto às unidades 
frigoríficas receberam treinamento sob comando 
da gerente nacional do Programa carne Angus 
certificada, Ana doralina Menezes. A prática 
agradou a todos e os trabalhos envolveram todo 
o sistema de produção de carne de qualidade. e 
novos workshops virão no segundo semestre...

Alifer Souza Costa Camila Melgarejo Silva Delcides dos Santos Filho Luana Nayara Santos

A gerente nacional do Programa Carne Angus, Ana Doralina Menezes, conduziu o treinamento online

Fotos: Divulgação/Angus
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expedição, “foram observadas 
propriedades focadas em in-
vestimento de infraestrutu-
ra para geração de sombra 
aos animais, investimento em 
gestão familiar forte, a posi-
ção das mulheres na gerência 
de boa parte das funções das 
propriedades, investimento em 
pesquisa e energia solar”. Na 
Agropastoril Paschoal Cam-
panelli, em Altair, SP, chamou 

A 
primeira etapa do Confi-
na Brasil, promovida pela 
Scot Consultoria com 

apoio da Associação Brasilei-
ra de Angus e várias empresas 
e entidades do segmento, vi-
sitou 20 propriedades no in-
terior paulista e no Triângulo 
Mineiro. Nesta primeira fase, 
realizada no início de Julho, 
conta o subgerente nacional 
do Programa Carne Angus, 
Maychel Borges, foram obser-
vados dois pontos importantes: 
a alta tecnologia empregada 
nos sistemas intensivos, bem 
como a presença da genética 
Angus em grande percentual 
nos confinamentos visitados 
pelo grupo. 

Ainda em Julho, o Confina 
Brasil teve mais uma etapa 
de visitas a empreendimentos 
do Centro-Oeste, estando pro-
gramados outros roteiros nas 
demais regiões brasileiras. “É 
bonito de se ver o investimento 

Pelo segundo ano con-
secutivo, o Fórum Pecuá-
ria Brasil, promovido pela 
Datagro no dia 14 de Ju-
lho, em São Paulo, fez uma 
verdadeira radiografia do 
segmento pecuária bovina 
de corte. Entre os temas 
mais trepidantes, a susten-
tabilidade e a qualidade do 
produto final. Mais de 20 
palestrantes divididos em 
sete painéis discutiram as 
perspectivas e novas opor-
tunidades para a pecuária. 
Durante o evento, foram 
discutidos os desafios da 
descarbonização, a presen-
ça da carne brasileira no 
mundo, o mercado do boi 
gordo e a retomada da li-
quidez, bem como os desa-
fios para a intensificação 
da pecuária, visando ao 
abastecimento mundial.

Angus e
sustentabilidade
Integrante do painel 

Confina Brasil, uma radiografia
em sistemas muito tecnificados 
e a presença da raça Angus, 
sempre de olho na qualida-
de do produto final”, destaca 
Maychel. Segundo Maychel, os 
produtores estão muito satis-
feitos com o emprego do An-
gus em confinamento, elogian-
do o ganho de peso, os índices 
zootécnicos e o desempenho fi-
nal. “Vale destacar que os sis-
temas estão calcados na qua-
lidade da carne, voltados para 
mercados exigentes, inclusive 
as exportações para a China 
e demais mercados internacio-
nal”, assinala. Vários estabele-
cimentos – como uma unidade 
exemplar no Triângulo Mineiro 
– estão buscando animais de 
alta qualidade, investem em 
boas instalações, água fres-
ca, sombreamento, de forma a 
otimizar resultados. Maychel 
Borges observa que muitos 
destes sistemas obtém remu-
neração diferenciada, excelen-

tes bonificações por qualidade 
na rede frigorífica credencia-
da, atingindo valores capazes 
de aumentar as margens do 
negócio. “Isso nos deixa muito 
orgulhosos, de que estamos no 
caminho certo, levando a gené-
tica Angus a quem deseja fazer 
bons negócios e produzir carne 
de qualidade”, assinala.

Nesta primeira etapa, ob-
servaram os organizadores da 

atenção o estudo dos benefícios 
do sombreamento na produti-
vidade animal, o que também 
ficou evidente na Agropecuária 
Brunozzi, de Campina Verde, 
MG. Os confinadores perce-
beram que o investimento em 
bem-estar animal traz, além 
de maior conforto para o gado, 
produtividade e lucratividade 
maiores ao negócio.

No Confinamento Planal-
to, em Conceição das Alagoas, 
MG, chamou atenção a forte 
presença feminina. As filhas 
do fundador do negócio estão 
à frente do confinamento, além 
de um grande número de mu-
lheres na operação de pá car-
regadeira, no trato, na gestão 
ou mesmo como vaqueiras. 
Isto porque as filhas convence-
ram o pai de que as mulheres 
têm capacidade de entregar o 
mesmo, ou até mais do que os 
homens, o que pode ser com-
provado durante a visita.

Fórum Pecuária Brasil
Mercado da Agropecuária 
e papel das Associações de 
Classe, a gerente nacional 
do Programa carne Angus, 
Ana Doralina Menezes, 
apresentou as ações e pro-
gramas desenvolvidos pela 
Angus. “Abordamos desde 
o desenvolvimento genéti-
co, a genômica, novidades 
como Deps para carrapa-
tos, os selos de qualidade 
dos animais, a Carne Certi-
ficada, o selo Angus Gold, 
o Selo Sustentabilidade. 
Enfim, todas as ações e 
programas desenvolvidos 
pela Angus para dentro 
e para fora da proprieda-
de”, resumiu Ana Dorali-
na. Segundo ela, foi muito 
importante mostrar a um 
qualificado público nacio-
nal todas as ferramentas 
que a Angus coloca à dis-
posição do produtor, sem-
pre em busca de maiores e 
melhores resultados para o 
seu sistema de produção.

O produtor precisa
entender as demandas
O Fórum busca inserir 

o produtor neste complexo 
mercado em que se trans-
formou o mundo após um 
longo período da pandemia 
de Covid-19, agravado ago-
ra pela Guerra da Ucrânia 
e suas consequências no 
mercado de commodities e, 
em especial, da carne bovi-
na. “Se falou sobre siste-
mas produtivos, qualidade 
de produto, ferramentas, 
mercado, indústria, todas 
as questões que desafiam o 
produtor rural, com ênfase 
especialmente à sustenta-
bilidade em toda a cadeia 
produtiva da carne”, salien-
tou a gerente do Programa 
Carne Angus Certificada. 
“O produtor precisa cada 
vez mais entender o merca-
do, utilizando sua expertise 
de produção para suprir as 
demandas”, assinalou Ana 
Doralina.

Três estações de carne An-
gus certificada serviram mais 
de 660 quilos de carne Angus 
durante o festival Churrascada, 
que depois de dois anos voltou 
a reunir admiradores da arte do 
churrasco. O festival recebeu 3 
mil pessoas no dia 7 de agosto, 
em São Paulo, SP, para degus-
tar diferentes cortes e acom-
panhamentos preparados por 
chefs e assadores renomados do 
Brasil e do exterior.

“A retomada da Churrasca-
da foi muito positiva, reunindo 
um público que aprecia experi-
ências gastronômicas diferen-
tes. Foi um evento maravilhoso, 
celebrando a arte do churras-
co”, avaliou a gerente nacional 
do Programa Carne Angus Cer-
tificada, Ana Doralina Menezes.

O público que passou pelas 
bancadas Angus pode degus-
tar coxão de sol com pirão de 
queijo reino jong, stinco defu-
mado com purê de gruyère e 
parmesão faixa azul e shoulder 
acompanhado de sarrabulho. Os 
chefs Beethoven Picui, Daniel 
Lee e Fabrício Goulart coman-
daram as estações que serviram 
cortes das linhas Best Beef An-

Churrascada em SP

gus, do Frigorífico Silva, Bassi 
Angus (Marfrig) e Carapreta.

“Nesta edição, as banca-
das Angus eram bem diferentes 
umas das outras. O consumidor 
pode apreciar desde o churrasco 
gaúcho, passando por uma carne 
de sol tradicional nordestina, até 
um assado com toque australia-
no”, disse Ana Doralina.

Segundo o sócio e curador 
da Churrascada, Gustavo Bot-
tino, o público pode perceber 
um pouco de cada cultura do 
país nos preparos. “Para onde 
eu olhava só via sorrisos de 
gente muita satisfeita e esse 
é o maior presente para quem 
se dedica por um ano inteiro 
para uma festa de 10 horas", 
assinalou. 

Fotos: Divulgação/Angus
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E
m Podcast promovido 
pela Genex, parceira da 
Angus, os gerentes Ana 

Doralina Menezes e Mateus Pi-
vato fizeram uma ampla exposi-
ção sobre o funcionamento dos 
diversos programas que dão su-
porte à raça e promovem a ge-
nética e a produção de carne de 
qualidade. No áudio, intitulado 
“Como o Angus virou um fenô-
meno no Brasil”, disponível no 
canal da Genex no YouTube, os 
profissionais da Angus dialoga-
ram com a gerente de mercado 
corte da Genex, Juliana Ferra-
gute, e o especialista de desen-
volvimento de produto corte, 
Reinaldo Leopoldino.

Após uma detalhada expo-
sição sobre como a Associação 
Brasileira de Angus atende seus 
associados e promove a raça 
no País, o gerente de fomen-
to, Mateus Pivato, assinalou 
como são feitos os registros, 
por delegação do Ministério da 
Agricultura, junto à Associação 
nacional de Criadores. A ANC 
também é responsável pelo pro-
grama de melhoramento gené-
tico, o Promebo. Em parceria 
com a Embrapa, numa parceria 
público-privada, são realizados 
diversos projetos. Todas estas 
informações são linkadas, de 
forma que o mercado tenha se-
gurança na escolha da melhor 
genética para seus rebanhos, 
explicou Pivato.

Angus em Podcast da Genex

Outro aspecto abordado por 
Mateus foi a distribuição na co-
mercialização de sêmen, atin-
gindo as 27 unidades da federa-
ção. Os selecionadores estão no 
Sul e Sudeste, mas as vendas de 
sêmen estão distribuídas em ní-
vel nacional. “Isto é fantástico, 
mas também desafiador, para 
conseguir atender a todos”, sa-
lientou. Entre as importantes 
ferramentas de seleção, Mateus 
destacou a ultrassonografia, 
que já atinge a 65% dos repro-
dutores avaliados. A genômica, 
outra ferramenta de seleção, 
está em franca expansão, per-
mitindo acelerar a seleção, an-
tecipando dados de performan-
ce muito confiáveis. 

Mateus Pivato também ex-
plica no podcast como o produ-
tor pode registrar seus animais, 
fator importante para o desen-
volvimento genético do rebanho 
nacional. Animais identifica-
dos, registrados e com todo o 

detalhamento de performance 
vão encorpar o sistema Origen. 
“Apesar de ainda ser muito 
recente, o Origen contém uma 
enorme quantidade de dados, 
é atualizado todas as semanas, 
estando disponível online a to-
dos os criadores”, assinalou 
Mateus. Iniciado em 2021 com 
a avaliação genômica 4.902 
animais, hoje o Origen já con-
ta com mais de 7 mil animais 
avaliados, seguindo em franco 
crescimento, de forma a per-
mitir escolhas muito mais pre-
cisas, graças ao incremento da 
acurácia.

Além de ampliar o número 
de animais avaliados, o siste-
ma também está apresentando 
novas DEPs, como a do carra-
pato, com a avaliação genômi-
ca, buscando acrescentar novi-
dades a cada ano, ampliando a 
abrangência do melhoramento 
genético. Mateus salientou que 
a genômica vem se somar às 

DEPs tradicionais, como as 
de fenótipo. “Uma não exclui 
a outra, porque todos os dados 
são relevantes no processo de 
seleção", acentuou.

Selo representa qualidade
Já a gerente nacional do 

Programa Carne Angus, Ana 
Doralina Menezes, que inte-
gra o programa nos seus 19 
anos de existência, observou 
que o selo da carne já se mos-
tra uma garantia de qualida-
de. Após os percalços iniciais, 
muitas situações pareciam in-
viabilizar o programa. Mas a 
adesão de parceiros em toda 
a cadeia produtiva e a gradual 
remuneração por qualidade ao 
produtor deram solidez ao Pro-
grama. “Hoje o produtor está 
mais próximo do consumidor 
e possui mais informações das 
exigências do mercado. O con-
sumidor, por sua vez, reconhece 
o selo, sabe que é uma garantia 
de qualidade”, observou.

Ana Doralina Menezes sa-
lienta no podcast que os be-
nefícios atingem todos os in-
tegrantes da cadeia produtiva, 
desde o produtor de genética, 
valorizando seus touros e ven-

tres, como a cria, a recria, a 
rede frigorífica, o varejo e o 
consumidor. “Ainda que a sin-
tonia não seja perfeita, a inte-
gração existe e ainda há muitas 
diferenças a serem ajustadas”, 
assinala.

Outro fator de grande im-
portância no processo é que a 
Associação se tornou a certi-
ficadora oficial do Programa, 
atuando em 40 unidades frigorí-
ficas em 11 estados, com cerca 
de 58 profissionais envolvidos, 
processo auditado pela Thüv 
Rheinland. Há controle desde 
a avaliação do animal vivo, e 
em todo o processo industrial, 
certificando itens como idade, 
acabamento, conformação de 
carcaça, gordura subcutânea, 
marmoreio, maciez, suculência, 
etc, resultando em excelência 
no rendimento de carcaça. “A 
qualidade é um somatório que 
começa no campo, envolvendo 
alimentação, genética, sanida-
de, transporte, abate com prá-
ticas de bem-estar”, destaca a 
gerente. Graças a este controle, 
o Brasil já vendeu Carne Angus 
a 27 países. “Já mostramos que 
podemos competir no segmento 
Premium”, complementa. Ouça 
todo o podcast no Canal da Ge-
nex no YouTube ou usando este 
link:  https://www.youtube.com/
watch?v=YgCtOjKuRbM&list=
PLbbSIHEScfPV9UlwaHlKqt
AtQKM0bAYy0&index=9

As mais de 2 mil pessoas 
que participaram da 2ª edição 
do A Ferro e Fogo Binacional, 
em Sant’Ana do Livramento, na 
Fronteira Oeste do Rio Grande 
do Sul, tiveram a oportunidade 
de saborear cortes de carne An-
gus certificada, que fez sucesso 
no evento. Sant’Ana do Livra-
mento faz divisa com Rivera, no 
Uruguai, o que oportunizou o 
ingresso de uruguaios. O evento, 
realizado entre os dias 27 e 30 
de julho, integrou a programa-
ção do 7º Festival Binacional 
de Enogastronomia. 

A Ferro e Fogo Binacional
Ao todo, no dia 30 foram 

servidos cem quilos de carne 
Angus nos cortes de entranha, 
prime ribe, short ribe, costela 
do dianteiro e vazio do Frigorí-
fico Coqueiro, de São Lourenço 
do Sul, RS. A estação da An-
gus foi comandada pelos chefs 
Ana Paula Jacques, de Brasí-
lia, e Alcides Gomes, do RS, e 
pelo mestre assador Dennis, da 
Bahia. Os cortes foram servidos 
com quibebe como acompanha-
mento.

“É muito importante que 
estejamos voltando com os 

eventos presenciais, pois eles 
nos permitem a interação com 
o público, com produtores da 
região. E também nos possibi-
litam apresentar novos cortes 
aos consumidores. Neste even-

to, por exemplo, valorizamos 
cortes do dianteiro, que são, 
sim, uma opção para um chur-
rasco de qualidade”, garante a 
gerente nacional do Programa 
Carne Angus Certificada, Ana 

Doralina Menezes.
Idealizador do 

projeto A Ferro e 
Fogo, o chef e pro-
prietário do Para-
dor Hampel, em São 
Francisco de Paula, 
RS, Marcos Livi, ob-
servou que a Carne 
Angus fez sucesso 

junto ao público, que perce-
beu a diferença de qualidade 
entre as carnes e a qualidade 
dos cortes. “Quando você tem 
um produto incrível, o menos 
é mais. E foi exatamente o 
que a gente fez. Cuidamos em 
defumar algumas carnes para 
finalizá-las na parrilla no pon-
to certo. A carne Angus faz 
uma diferença incrível e foi o 
ponto alto do festival”, afir-
mou Livi, reforçando que ficou 
extremamente feliz de estar 
trabalhando com a Angus pela 
primeira vez.

Fotos: Divulgação/Angus
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ne, sistema de frio, uma correta 
certificação, além de submeter 
os cortes ao crivo da qualidade”, 
destacou. Segundo Ana Doralina, 
“a Angus atuou pela integração 
da cadeia produtiva, para entre-
gar ao mercado um produto de 
qualidade em quantidade”.

Outro desafio foi ampliar o 
aproveitamento de cortes: sair 
do mix tradicional de churrasco: 
vazio, entrecot, picanha e coste-
la. “Tivemos um incremento de 
11 kg a mais por carcaça, mos-
trando o quanto mais consegui-

O 
Angus trouxe o futuro da 
pecuária para o balcão do 
açougue, para a mesa do 

consumidor. Em 19 anos, foi esta 
evolução testemunhada pelos 
que ingressaram no Programa 
Carne Angus a partir de 2003, 
ano que marca o início deste ino-
vador e estratégico programa de 
qualificação da raça, através da 
premiação por qualidade. Este 
foi um dos temas centrais da Live 
proporcionada pelo Canal Agro-
bid Net, sob comando de Donário 
Lopes de Almeida, entrevistan-
do o presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, da gerente nacional 
do Programa Carne Angus, Ana 
Doralina Menezes, e do expert 
em carnes, Marcelo Bolinha Con-
ceição.

O presidente da Angus des-
tacou que o momento do agro-
negócio é muito bom. “O mundo 
está valorizando nossa carne, 
nossos grãos, de olho na quali-
dade da alimentação”, salientou 
Nivaldo. Mesmo que os insumos 
sejam hoje o calcanhar de Aqui-
les do agronegócio, os valores 

O futuro da pecuária no balcão

de remuneração do produtor 
continuam bons. “As exigências 
estão em permanente mudança 
e hoje estamos passando por 
um estágio de alta informação 
sobre qualidade. Nunca deixa-
remos de buscar qualidade. Os 
animais que serviam há 15, 20 
anos hoje já não servem mais de 
parâmetro. A era do Promebo, 
da genômica nos mostram ani-
mais superiores, que precisamos 
multiplicar, sempre para elevar 
a qualidade do nosso produto”, 
assinalou o presidente da Angus. 
Nivaldo Dzyekanski festeja a re-
tomada dos eventos presenciais, 
como a Expointer, oportunidade 
para rever amigos, confraterni-
zar, mostrar a genética e fazer 
bons negócios.

A gerente nacional do Pro-
grama Carne Angus, Ana Do-
ralina Menezes, destacou que o 
trabalho de certificação valori-
za a qualidade, uma extensão e 
complemento do que o produtor 
faz no campo. “Na indústria, al-
cançamos a qualidade num so-
matório de uma série de itens: 
boas práticas, bem-estar, higie-

mos agregar valor, aproveitando 
também os cortes de dianteiro”, 
acrescentou. Outro fator de incre-
mento é a qualificação no abate: 
“Em 2021 batemos nosso recor-
de, isto é, de cada 100 animais 
avaliados, 74 foram aprovados, 
gerando bonificações", assinalou. 

Também foi informação de 
destaque da “Live” a ampliação 
do mercado importador da car-
ne Premium brasileira. A maior 
parte deste volume de carne de 
qualidade é destinado a China, 
Singapura, Oriente médio, mer-
cado Premium internacional. 
“Por isso temos que participar, 
entender as demandas, buscar 
atender, melhorar sempre, por-
que este segmento é muito com-
petitivo”, disse. E neste particu-
lar, também a sustentabilidade 
é um diferencial. Já é possível, 
afirma, produzir animais em 
propriedades que garantem 
bem-estar, biossegurança, sani-
dade, controle de químicos, boas 
práticas de manejo, entre outros 
fatores. Para isso, a Angus dire-
ciona uma comunicação direta 
com o produtor e junto aos mer-
cados, levando o produto brasi-
leiro a mercados exigentes.

O expert em carnes, Marcelo 

Bolinha Conceição, destacou que 
até recentemente havia muita 
oscilação na qualidade da carne. 
“Todo açougueiro quer entregar 
qualidade ao cliente. E isto era di-
fícil há algumas décadas. Mas se o 
boi é de primeira, não há carne de 
segunda”, sentenciou o experiente 
profissional. Para o consumidor, 
maciez e suculência são requisitos 
fundamentais. A apresentação, o 
aroma e a quantidade e aspecto 
da gordura do produto também 
contam muitos pontos. Marcelo 
Bolinha considera muito impor-
tante a presença dos cortes de 
dianteiro no mix de cortes de qua-
lidade. O que se percebe é que hou-
ve uma grande evolução em todo 
o segmento da carne e demais 
produtos de origem animal, em 
caráter mundial, forçando toda a 
cadeia de produção a investir em 
qualidade. Para o especialista, é 
preciso investir na formação de 
churrasqueiros, ensinando tam-
bém ao consumidor o correto pre-
paro de carnes, para que ele tenha 
uma experiência realmente dife-
renciada no consumo de carnes de 
qualidade. Veja a lives na íntegra 
no instagram da Agrobidnet ou no 
link: https://www.instagram.com/
reel/Cf7ihD3ltAC/

Por Horst Knak

De cima para baixo, Donário, Nivaldo, 
Bolinha e Ana Doralina
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C
om o estrangulamento de 
margens, exigências cada 
vez maiores de sustenta-

bilidade, bem-estar, proteção de 
mananciais, florestas e áreas de 
proteção permanente, a inovação 
se torna o caminho natural para 
o produtor rural. Nestes tempos 
de redes sociais, internet e 5G, a 
inovação se torna o verdadeiro 
motor do crescimento econô-
mico. E as mudanças envolvem 
manejo, o uso de novas ferra-
mentas e técnicas comerciais. 
De olho nesta tendência sem 
volta, a Datamars apresenta ao 
mercado algumas destas ferra-
mentas, adequadas às necessi-
dades, viáveis e com uma rela-
ção custo/benefício favorável. É 
o conceito “Smart Farming”, ou 
fazenda inteligente 

Um destes produtos inova-
dores é o Eletrificador Speedri-

Inovação, chave da produtividade rural
datamars apresenta uma série de produtos 
inovadores, que se utilizam de conectividade 
através de satélite, tecnologia 4g (e logo ali 
também a 5g), capazes de reduzir o stress 
animal, reduzir o tempo da lida, aperfeiçoar o 
controle do rebanho e das áreas de pastagem, 
envolvendo eletrificadores de cercas, balanças, 
monitores eletrônicos, tudo podendo ser 
controlado por um aplicativo de celular

te com conexão, controlado por 
aplicativo de celular. O sistema 
permite - entre outras ações 
- acionar, regular a voltagem, 
podendo suportar vários eletrifi-
cadores e usuários simultâneos. 
“Com o advento dos aplicativos, 
o que era uma tarefa complexa, 
torna-se algo simples”, define o 
diretor da Datamars, Luis Al-
berto Müller. Mas é claro que 
exige qualificação da mão-de-
obra, tanto do produtor como 
de seus colaboradores, ressalva. 
“A rápida evolução destes equi-

pamentos exige sempre o retrei-
namento, diante da quantidade 
de opções e sistemas de con-
trole disponíveis”, condiciona o 
dirigente. “Isto não é um fator 
restritivo, mas sim altamente 
integrador e de desenvolvimento 
da qualidade e das oportunida-
des para mão-de-obra rural.”, 
pontua Müller.

Fence monitoring
Outra inovação é o sistema 

de monitoramento de cerca elé-
trica (Fence Monitoring), permi-
tindo monitoramento da tensão 
em diferentes pontos da cerca 
em tempo real.  Cada sistema 
é composto de 1 Gateway e até 
50 pontos de coleta de dados, 
24 horas por dia, sete dias por 
semana. Os dados são armaze-
nados em nuvem, com acesso de 
qualquer celular ou pela internet. 
Este sistema funciona em qual-
quer energizador, podendo ser 
programado remotamente. Este 
conceito de rede Mesh, pode in-
tegrar vários sistemas implanta-
dos na propriedade e se traduz 
em tranquilidade permanente ao 
produtor que sabe exatamente 
como está o funcionamento de 
sua cerca a longa distância.

Walking Over Weigh
Outro sistema em perma-

nente inovação envolve a iden-
tificação e pesagem eletrônica. 
Visa tornar esta ação cada vez 
menos trabalhosa para a equipe 
da fazenda e menos traumática 
para o animal. Para isso, o siste-
ma associa o peso ao animal de 
forma automatizada, gerando 
rapidez e precisão na coleta de 
dados, sem a necessidade de le-
var o animal até o centro de ma-
nejo. A facilidade de operação 
associada ao bem-estar animal 
torna esta ação muito recomen-
dada para fazendas na lida com 
seus diversos lotes.

O Walking Over Weigh é um 
sistema de pesagem dinâmica, 
que permite coletar dados de 
peso para cada animal durante a 
passagem para a área de comi-
da, água ou de lazer. “Garante-
se grande economia de tempo, 

maximiza-se o histórico indivi-
dual dos animais, com o mínimo 
stress”, observa Luis Müller.   

Active Ear Tags
e Active Collars
Já os Active Ear Tags e Ac-

tive Collars fazem o monito-
ramento de cio e condição de 
saúde, sendo 95% assertivo na 
detecção de cios e 70% na in-
dicação de problemas de saúde. 
O algoritmo calcula – pelo com-
portamento animal – o melhor 
momento para a Inseminação 
Artificial, identificando também 
o momento pré-parto e possíveis 
abortos. Segundo Müller, o algo-
ritmo calcula o índice de saúde 
avalizando ruminação, descanso, 
parada/movimento, alimentação, 
entre outros fatores clínicos e 
subclínicos.

A Rivulis Irrigation e a Jain 
Irrigation, duas das maiores 
companhias mundiais na área 
de microirrigação anunciaram 
sua fusão, com o objetivo de 
criar a líder mundial no seg-
mento. Conforme o CEO da Ri-
vulis, Richard Klapholz, a união 
das duas empresas cria uma si-
nergia sem paralelos pois cada 
uma vai complementar mer-
cados nos quais tinham maior 
predomínio. A nova companhia 
vai ter a denominação de Rivu-
lis e além de atuar no segmen-
to de irrigação terá forte pre-
ocupação com as questões do 
clima. Klapholz afirmou que a 
transação vai envolver troca de 
ações e valores em dinheiro e a 
Rivulis será dona das marcas 

Rivulis e Jain Irrigation anunciam fusão global
Rivulis Plastro, Naan Dan Jain, 
eurodrip, Manna e WCADI.

“A Temasek está voltando 
parte dos seus investimentos 
para ações ESG, principalmen-
te nas questões de desenvolvi-
mento sustentável. E gestão da 
água está dentro deste escopo”, 
afirma o gerente geral da Rivu-
lis no Brasil, Guilherme Souza. 
Ele complementa dizendo que a 
fusão vai além da união de duas 
grandes empresas, “tem todo 
um cuidado com as questões 
ambientais e sociais, item que 
faz parte da cultura da Tema-
sek”, afirma. Souza diz ainda 
que a união vai trazer uma am-
pliação e complementação no 
portfólio das duas empresas. “O 
processo de busca de sinergias 

vai estar sempre pautado pelo 
uso racional da água e as ques-
tões do clima”, aponta o diretor.

No início de 2022 o fundo 
de investimento soberano de 
Cingapura, Temasek, estatal de 
Cingapura, anunciou a aquisi-
ção da totalidade de ações de 
uma das líderes mundiais no 
mercado de irrigação, a Rivu-
lis. Em dezembro de 2020 a 
Temasek tinha adquirido de 
um Fundo de Investimentos 
israelense 85% da empresa, 
enquanto 15% permaneciam 
em mãos da indiana JHI (Jaya 
Hind Industries). A JHI tam-
bém detinha 49% da subsidi-
ária indiana, enquanto a Rivu-
lis possuía 51%. No final de 
2021, a Temasek decidiu con-

cluir o processo de aquisição 
iniciado em 2020, adquirindo 
os 15% restantes da Rivu-
lis, tornando-se assim 100% 
proprietária da empresa. E a 
Rivulis, por sua vez, concluiu 
a compra de 49% da subsidiá-
ria indiana, tornando-se assim 
100% proprietária.

Desde 2015 a estatal cinga-
purense vem em um movimento 
de aquisições de empresas em 
diversos setores do agronegócio 
mundial. A empresa, fundada 
em 1974 tem 13 escritórios em 
nove países tem foco em ações 
ESG, principalmente nas que 
envolvem redução das emissões 
de carbono. Presente no Brasil 
desde 2008 tem investido no 
país em setores como infraes-

trutura, exploração e serviços 
de óleo e gás, setor imobiliário, 
agricultura e varejo e partici-
pa de quatro fundos de private 
equities, como o GP Investi-
ments entre outros.

A Rivulis, por sua vez, é 
uma das principais empresas 
de irrigação localizada por go-
tejamento e microaspersão no 
mundo. Conta com cerca de 2 
mil funcionários, 16 fábricas. 
Fundada em 1966, no Kibutz 
Gvat, em Israel como Plastro, 
a Rivulis somou junto a outras 
empresas ao longo destes anos 
como a Plastro, T-Systems, Ro-
berts Irrigation e Eurodrip, tor-
nando-a uma das líderes neste 
setor. No Brasil está presente 
há mais de 20 anos.
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Os 51 exemplares Angus le-
vados à pista no em 30 de 
julho na Fazenda da Limei-

ra, município de Pinhão, PR, atin-
giram plenamente as expectativas 
do proprietário criador Ricardo 
Fernandes. Com média de R$ 
48.088,24 para os 36 machos 
e de R$ 24.200,00 para as 15 
fêmeas, o evento que teve Fábio 
Crespo no comando do martelo 
evidenciou os dados positivos e a 
consistência genética da seleção 
da Limeira. O pregão faturou R$ 
2,2 milhões.

Com a maioria das vendas 
realizadas para criadores da pró-
pria região, o que foi destacado 
por Fernandes como uma amos-
tra da confiança dos seus clientes 
pelo trabalho minucioso feito pela 
Limeira, o grande destaque do lei-
lão foi o touro Brown da Limeira. 
O exemplar foi arrematado pelo 
criador Oswaldo Rodrigues Bar-
bosa, de Guarapuava, PR, por R$ 

Angus da Limeira

168 mil. O valor é um dos maio-
res já pagos por um reprodutor 
Angus no Estado do Paraná. O 
animal será levado para a Central 
de Coleta de Sêmen. E outro lote 
bastante disputado foi  um pacote 
de embriões, arrematado por R$ 
90 mil pela criadora Marcela Lis-
boa Kaminski, de Pinhão.

No encerramento do evento o 
titular da Limeira salientou que 
a palavra para expressar essa 
segunda edição do Leilão Angus 
da Limeira é gratidão. “Gratidão 
à raça, aos colaboradores e aos 
parceiros que fazem com que o 
projeto ano a ano alcance as pro-

porções que tem tomado e supere 
as marcas que atingiu no ano pas-
sado”, afirmou Fernandes. 

O presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, acompanhado de 
uma comitiva da Associação Bra-
sileira de Angus, esteve presente 
no leilão. O dirigente destacou que 
o resultado visto na pista eviden-
ciou a força da raça no Paraná e 
o caminho correto do Angus na 
Limeira, fundamentado no desen-
volvimento genético e nos avanços 
dentro do Promebo e da genômi-
ca.

A Angus da Limeira aprovei-
tou o evento para organizar uma 
ação social em prol da Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (APAE) de Pinhão e do 
Lar do Idoso São Francisco de 
Assis de Pinhão. Ao todo, foram 
arrecadados R$ 56.240,00, que 
serão repassados para custeio das 
entidades.

A segunda etapa do 10ª Leilão 
de Touros da Fazenda 3 Marias, 
de Videira, SC, realizado dia 29 
de julho, vendeu 23 exemplares de 
diferentes genéticas por R$ 480,9 
mi. A propriedade de Dorival Car-
los Borga levou 14 exemplares 
Angus à pista que alcançaram 
média de R$ 21,4 mil. Um Angus 
de pelagem vermelha foi adquiri-
do por R$ 18 mil. O  destaque na 
pista foi o touro Loki IA 783 DA 
3 Marias Renow. Filho de SAW 
Renow 3439 com a vaca FAMA 
184 da 3 Marias Candelero, foi 
arrematado pelo criador de Cam-
pos Novos, SC, Geferson Almeida, 
por R$ 31,5 mil.

Segunda etapa 3 Marias

O gerente da 3 Marias, Ger-
son da Silva, destacou que o touro 
Loki chama a atenção pela sua 
precocidade e equilíbrio, sendo um 
animal acima da média nas ava-
liações de carcaça. “Apesar de ser 
um leilão pequeno, houve procura 
pelos reprodutores da fazenda e 
isso nos motiva a aumentar nossa 
oferta”, comentou.

Por R$ 171 mil a reprodutora 
do lote TE 2545 foi o preço top 
no remate da Cabanha Rio da 
Paz, de Cascavel, PR, realizado 
dia 6 de agosto. Número 1 na lista 
de fêmeas Angus no Sumário de 
Touros e Ventres 2022/2023 do 
Promebo, foi arrematada numa 
parceria pelos criadores Fábio 
Langlois Ruivo, da Cabanha Re-
calada, de Capão do Leão, RS e 
Fabiano Colvara, da Agropecuária 
Butiazeiro, da mesma localidade. 
Ruivo lembra que pelo segundo 
ano consecutivo arrematam a 
fêmea número um do Promebo, 
mostrando o quanto acreditam no 
processo de seleção da raça Angus 
e no programa de melhoramento. 
A reprodutora Tanara Easy é filha 
de Herança da Rio da Paz, outra 
grande matriz e campeã do Prê-
mio Difusão Nacional 2021, com 
o touro Easy Decision.

O leilão da Rio da Paz, admi-
nistrada pelos criadores Antônio 
e Renato Zancanaro, comerciali-

Fêmea por R$ 171 mil

zou 33 fêmeas para compradores 
do RS, SC, PR, SP e MG, fixan-
do média de R$ 45,590,91 e fe-
chando com faturamento de R$ 
1.504,500,00. Renato Zancanaro 
destacou que o resultado sintetiza 
o trabalho realizado pela cabanha, 
que busca continuamente entender 
e aprimorar o seu rebanho usan-
do as ferramentas de seleção e os 
dados do Promebo, com análises 
genômicas e avaliação de carca-
ça por ultrassom. “O resultado 
foi bom, mostrando que trabalho 
focado, primando por exemplares 
de excelência, resulta em animais 
valorizados”, diz o criador, desta-
cando o trabalho da equipe.

Com faturamento de R$ 1,25 
milhão, a Fazenda Renascença, 
de Vargem, SC, propriedade de 
Nelson Antônio Serpa,  teve pista 
limpa durante a realização do seu 
leilão Angus na Origem, dias 18 
e 19 de julho. O evento, que teve 
compradores de Santa Catarina,  
Paraná, São Paulo e Goiás, nego-
ciou 56 reprodutores Angus e Ul-
trablack, destacando o prestígio 
das raças. Os touros Angus pretos 
foram arrematados pela média 
de R$ 24.367,00, os vermelhos 
alcançaram R$ 17.922,00  e os 
exemplares Ultrablack atingiram 
R$ 19.833,00. Na raça Angus o 
faturamento foi de R$ 843,6 mil e 

Renascença fixa média de R$ 24,4 mil
na Ultrablack R$ 178,5 mil.

O destaque foi o exemplar An-
gus Renascença SP 729 Density 
FIV, preço top do remate, adquiri-
do pela Fazenda Indiana de Santa 
Cecília, SC, de João Luiz Grane-
mann Teixeira, por R$ 43.500,00. 
O animal foi valorizado pela gené-
tica de qualidade, conformação, 
precocidade e expressão racial.

No lote de Ultrablack o pre-
ço top foi do touro UT 41 POP, 
adquirido por R$ 27,6 mil por-
Francisco Schlager, Fazenda 
Araucária, Campos Novos, SC. O 
exemplar é resultado de um aca-
salamento muito criterioso e cha-
ma a atenção pelo seu desenvol-

vimento, alcançando 742 quilos 
com 22 meses. 

Na avaliação de Nelson Ser-
pa, o remate foi bom e alcançou 
médias satisfatórias. “Os animais 
ofertados tinham consistência ge-
nética e apresentação, muito rús-
ticos, com ótimas características 
de adaptabilidade” salientou.

Com médias atingindo R$ 
21,9 mil para machos Angus 
PO,  R$ 12,9 mil para  fêmeas 
Angus PO, R$ 19 mil para ma-
chos Brangus e R$ 15,2 para fê-
meas Brangus, o primeiro Leilão 
Soldera Portas Abertas, realiza-
do dia 12 de agosto em Panam-
bí, RS, alcançou faturamento de 
R$ 1,84 milhão, com a comer-
cialização de 97 animais Angus 
e 22 Brangus. O evento marcou 
o início da temporada de prima-
vera de leilões com casa cheia e 
vendas aquecidas e foi prestigia-
do por criadores de 42 municí-
pios dos estados do RS, SC, PR, 

Soldera Portas Abertas estreia com casa cheia

SP e MG, tanto presencialmente 
quanto de forma virtual. 

O destaque do encontro foi 
a exemplar Soldera TEI 6254, 
arrematada por R$ 100,1 mil. 
Disputada lance a lance, a vaca, 
resultado de embrião importado 
dos EUA e carregando na sua 

genética Resource e 
SAV, estava com ter-
neiro ao pé. Ela foi 
adquirida pela cria-
dora Mirian Brune, 
da Cabanha da Fi-
gueira, de Panambi, 
RS, que está reto-
mando investimentos 

em genética Angus de ponta. 
A família Soldera trabalha 

com integração lavoura-pecuá-
ria, projeto que iniciou com os 
patriarcas da família, Gaspari-
no e Miracy Soldera, e teve con-
tinuidade com os filhos. ”Com 
este leilão a família marca sua 

estréia  em remates solo e vem 
consolidar um trabalho sério que 
conta com o empenho de deze-
nas de funcionários e parceiros“, 
destacou Adenir Soldera, que di-
rige a cabanha.

O presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, presente no evento, 
salientou que a Cabanha Solde-
ra é um exemplo dentro da raça, 
realizando um trabalho sério e 
comprometido. “Todos nós cria-
dores precisamos estar prepa-
rados para atender ao mercado, 
que é cada vez mais exigente em 
termos de qualidade”, disse o di-

rigente.
O evento ainda leiloou o re-

produtor Angus 20341, arrema-
tado pela Girotto Pecuária, de 
Iturama, PR, por R$ 14,3 mil. 
O valor será destinado para au-
xiliar o projeto Santa Dulce dos 
Pobres, de Panambi, RS, que 
atende pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. Na opor-
tunidade o leiloeiro Fábio Cres-
po, que coordenou o pregão, jun-
to com a leiloeira BC Remates 
e SAP Assessoria, ainda puxou 
um movimento de doações es-
pontâneas e arrecadou mais R$ 
2,6 mil para a causa.

Fotos: Divulgação
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S
egundo o presidente da An-
gus, Nivaldo Dzyekanski, 
os selos são mais um passo 

da associação em prol do melho-
ramento dos rebanhos da raça 
no país, uma vez que tornam a 
escolha dos produtos a serem 
utilizados no rebanho algo mais 
assertivo. “As certificações irão 
auxiliar o criador na hora da 
seleção”, garante. As chancelas 
vêm ao encontro, de acordo com 
o dirigente, com a expansão da 
genética Angus por território na-
cional. “A raça está nas 27 uni-
dades da federação e, por isso, 
precisamos buscar reprodutores 
que andem bem nos diferentes 
climas e sistemas de produção”.

As novas certificações, que 
somam-se ao Selo Seleção Qua-
lidade de Carne lançado pela 
Angus em 2020, serão fixadas 
ao lado do registro genealógico 
dos animais de forma a ajudar 
o criador no ato da escolha de 
compra ou de uso de um deter-
minado touro. O Selo Adaptação 
considera o grupo de reproduto-
res que têm percentil de até 20% 
para Índice Adaptação e de até 
40% para Índice Final. O crivo 
leva em conta também aqueles 
com percentil de até 30% para 
a DEP de Pelame ao Sobreano 
e para a DEP de Resistência ao 
Carrapato. Já no caso do Selo 
Performance, os animais preci-
sam atentar aos critérios da lista 
de Recursos Genéticos, ou seja, 
ter percentil de até 20% para 
Índice Bioeconômico de Carcaça 

Vem aí novos selos de seleção
Para simplificar o processo de seleção genética dos 
rebanhos, a Angus lança dois novos selos de seleção 
para reprodutores na expointer 2022: Adaptação 
e Performance. As certificações, desenvolvidas 
em parceria com a embrapa Pecuária sul e com o 
Programa de Melhoramento de Bovinos de carne 
(Promebo), visam chancelar os animais que têm 
maior capacidade de adaptação e de desempenho, 
respectivamente, conforme dados das dePs e 
índices disponíveis. o lançamento oficial dos novos 
crivos ocorre dia 31 de agosto, às 19h, na casa da 
Angus, no Boulevard do Parque Assis Brasil, em 
esteio, rs. o anúncio foi feito durante coletiva de 
imprensa virtual, no dia 10 de agosto.

28/8 – Domingo
10h – Admissão Argola Angus e Ultrablack
29/8 – Segunda-feira
10h – Admissão Rústicos Angus e Ultrablack
30/8 – Terça-feira
10h – Julgamento de Rústicos Angus e Ultrablack
19h – Happy Hour Top Produtor Carne Angus
31/8 – Quarta-feira
10h – Julgamento de Argola Angus e Ultrablack
19h – Reinauguração da Casa Angus e entrega de prêmios
1/9 – Quinta-feira
14h – Fórum Angus ATM Agro: A evolução da pecuária
– Angus e Affectum Consultoria

Programação Angus na Expointer 2022

e de até 40% para DEP de Pe-
lame ao Sobreano. “Nosso obje-
tivo é que o pecuarista tenha em 
mãos informações e ferramen-
tas, como os selos, para escolher 
exemplares melhoradores para 
os seus rebanhos. Dessa forma, 
potencializamos ainda mais a 
genética de reprodutores nacio-
nais”, afirma o gerente de Fo-
mento da Angus, Mateus Pivato. 
Os animais condecorados com os 
selos de seleção poderão ser vi-
sualizados no sistema Origen na 
semana do lançamento.

Chefe Geral da Embrapa 
Pecuária Sul e consultor de ge-
nética do Promebo, Fernando 
Cardoso destaca que os selos 
são uma forma de identificar e 
valorizar aqueles animais que 
possuem um conjunto de carac-
terísticas superiores em deter-
minados aspectos. “Essa forma 
visual vai auxiliar, especialmente 
os produtores comerciais, a en-
contrar, adquirir e utilizar uma 
genética superior, garantindo um 
diferencial de produção no seu 
rebanho”.

Julgamentos
Os animais rústicos Angus e 

Ultrablack são julgados dia 30 
de agosto, às 10h, na pista 20. 
Já o julgamento de exemplares 
de argola das raças será no dia 
31 de agosto, às 10h, na pista 
central. Os reprodutores serão 
avaliados pelo jurado argentino 
Johnny Gutierrez. Neste ano, 
foram inscritos 141 animais 

Angus (66 de argola e 75 rús-
ticos), alta de 22,60% em re-
lação ao ano passado. Na raça 
Ultrablack, 20 reprodutores 
foram confirmados (12 de ar-
gola e 8 rústicos), crescimento 
de 53,84% em comparação a 
2021.

 
Top Produtor Carne Angus
A Angus divulgará oficial-

mente os vencedores do prêmio 
Top Produtor Carne Angus du-
rante happy hour no dia 30 de 
agosto. O evento será na casa 
da entidade no parque, a partir 
das 19h. O mérito reconhece o 
trabalho dos produtores com 
maior entrega e porcentagem 
de certificação no Programa 
Carne Angus Certificada em 
dez estados onde, hoje, há uni-
dades frigoríficas certificadas. 
“O prêmio valoriza os produto-
res participantes do Programa 
Carne Angus que têm excelentes 
resultados para dentro das por-
teiras e entregando o que há de 
melhor para os consumidores”, 
afirma a gerente nacional do 
Carne Angus Certificada, Ana 
Doralina Menezes.    

Cartilha Sustentabilidade
Dando sequência ao fomento 

do Protocolo Angus Sustentabi-
lidade, a Angus lança, na Expoin-
ter, cartilha com informações so-
bre o projeto, revisando todos os 
pontos e embasando o que a le-
gislação preconiza. A publicação 
é resultado de parceria firmada 
com a Embrapa e será disponibi-
lizada em versão impressa e digi-
tal. “Ela faz parte de uma série 
de ações que estamos realizando 
a fim de capacitar e qualificar os 

produtores para aplicarem prá-
ticas sustentáveis em diferentes 
tipos de sistemas de produção”, 
destaca Ana Doralina.

Nova Casa Angus
A nova casa da Angus no 

parque será reinaugurada em 
festa no dia 31 de agosto, a 
partir das 19h. O evento conta, 
ainda, com a entrega de prêmios 
e lançamentos dos selos de sele-
ção de reprodutores. O estande 
da entidade passou por reforma 
e ampliação para garantir ain-
da mais qualidade e conforto 
no atendimento ao público e ao 
trabalho da equipe da Associa-
ção. Com isso, a área interna 
da casa terá sua capacidade de 
público expandida em 50%, po-
dendo receber até 120 pessoas.

Fórum Angus ATM Agro
Na era das holdings agro-

pecuárias, a Angus promove, 
durante a Expointer 2022, o 
Fórum Angus ATM Agro: a evo-
lução da pecuária. Realizado em 
parceria com a Affectum Con-
sultoria, o evento busca mostrar 

a evolução da pecuária e apon-
tar as novas vertentes de gestão 
das propriedades, os melhores 
caminhos para preparar uma 
sucessão tranquila dos criató-
rios e as tendências de mercado 
e consumidores. O encontro será 
no dia 1º de setembro, na casa 
da RBS no Parque Assis Brasil, 
a partir das 14h.

A Associação fará a trans-
missão dos julgamentos e even-
tos ao vivo pelo seu canal no 
YouTube (www.youtube.com/
user/Brasilangus). A Angus con-
ta com a parceria permanente 
da Genex e da Socil e, na Ex-
pointer 2022, da Neogen e da 
Datamars.

 
Números Carne Angus
O primeiro semestre de 

2022 foi positivo para o Pro-
grama Carne Angus Certificada. 
Em relação ao mesmo perío-
do de 2021, o número de ani-
mais abatidos cresceu 12,76% 
(161.327 para 181.911 cabe-
ças) e o volume de carne pro-
duzida cresceu 20,38% (13,31 
mil toneladas para 16,03 mil 
toneladas). O destaque foi a 
produção de produtos industria-
lizados (hambúrguer, linguiça, 
carpaccio e carne moída), que 
obteve um crescimento de 22% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.

Destaque também para um  
melhor aproveitamento das car-
caças abatidas. Segundo dados 
divulgados pelo programa, o 
Indicador de Eficiência (kg/ca-
beça) aumentou em 12 kg por 
animal: 72,6 (2021) e passou a 
84,8 (janeiro-junho 2022).

Foto: Divulgação/Angus
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Muitos criadores investem 
cada vez mais em soluções 
para o melhoramento ge-

nético dos rebanhos. E a produção 
de carne de qualidade demanda 
não só tecnologia, mas também 
assertividade. Lançado no Bra-
sil há pouco mais de um ano, um 
produto inovador vem ganhando 
espaço nas fazendas de corte, vol-
tadas para o cruzamento indus-
trial. É a Super Dose - desenvol-
vida pela ABS, multinacional de 
biotecnologia - uma solução que 
reúne fertilidade e a genética pró-
pria da empresa, desenvolvida em 
estatísticas especialmente avalia-
das em rebanhos comerciais.

Comercializada no Brasil des-
de abril de 2021, em pouco tempo 
assumiu a liderança nas opções 
dos produtores e, claro, nas ven-
das. “O sucesso é explicado por-
que é a melhor solução para o 
cruzamento industrial, pois aten-
de fertilidade e desempenho ge-
nético. Uma garantia embasada 
em dados e validada, com muito 
trabalho e dedicação, por todo o 
time ABS, com o apoio das fazen-

Dose certeira para o cruzamento
das colaboradoras que nos permi-
tem realizar as avaliações. São 
mais de 100 mil dados do mundo 
real, de animais F1, analisados 
pelo departamento de Pesquisa 
e Desenvolvimento. Um volume 
expressivo que comprova que es-
tamos entregando o que prome-
temos: informações relevantes, 
de alto impacto econômico para 
o sistema de produção de cruza-
mento industrial com terminação 
intensiva”, avalia Marcelo Selis-
tre, gerente de Produtos e Proje-
tos Europeu Corte.

O veterinário e representante 
ABS, Ricardo Tokarski, explica que 
em uma fazenda que atende, lo-
calizada em Jundiaí do Sul, PR, a 
inseminação artificial realizada em 
maio de 2021, alcançando taxas de 
prenhez de 65%. “O cliente decidiu 
investir em IATF em novilhas. A 
partir desse desafio, decidimos pelo 
uso da Super Dose, pois os animais 
iriam emprenhar melhor. Com cer-
teza pretendem continuar usando a 
solução. Eles acharam a tecnologia 
e os números de prenhez fantásti-
cos, bem acima da expectativa. O 

resultado vem sendo muito satisfa-
tório”, diz o técnico.

Com a ampliação do uso em 
território nacional, os resultados 
se tornam cada vez mais palpá-
veis e expressivos. O veterinário 
João Paulo da Silva Oliveira, re-
presentante em Redenção, PA, 
explica que na região o uso da fer-
ramenta é intenso e já é possível 
mensurar taxas de prenhez muito 
positivas. O profissional esclarece 
que os clientes decidiram investir 
nessa tecnologia, pois ela se ade-
qua à atual demanda. “O mercado 
de carne está cada dia mais exi-
gente, tanto na questão da indús-

tria frigorífica quanto na questão 
de gôndola dos supermercados e 
casas de carnes. Vemos um forte 
crescimento no corte. As pessoas 
não falam mais sobre carcaça e 
sim sobre cortes. A Super Dose 
traz um banco genético direcio-
nado para produção de carne de 
qualidade”, observa Oliveira.

A Super Dose é o resultado 
de anos de pesquisa e inovação 
aplicadas ao desenvolvimento de 
soluções para a cadeia produtiva 
da carne, com ênfase no melhora-
mento genético e na capacidade 
de potencializar a lucratividade 
do produtor. O produto reúne três 

ferramentas em um só pacote: 
Fertility Plus, NuEra Genetics e 
ABS XBlack.

O Fertility Plus consiste em 
uma dose de sêmen heterospér-
mico – ou seja, que contém o eja-
culado de três touros diferentes 
– desenhado para oferecer mais 
segurança nos resultados da con-
cepção na inseminação artificial 
em tempo fixo (IATF). Os touros 
cuja genética é utilizada na Su-
per Dose ABS são selecionados a 
partir do NuEra Genetics – o nú-
cleo genético próprio da empresa, 
que abrange todos os programas, 
avaliações e índices exclusivos da 
ABS. E, por fim, a Super Dose é 
selada com a confiabilidade pro-
porcionada pelo ABS XBlack, 
o índice econômico exclusivo da 
empresa que avalia o desempenho 
da progênie dos touros para o cru-
zamento industrial.

Com o sucesso da Super Dose 
no Brasil e grande adesão do mer-
cado, a ABS ampliou o território 
de vendas na América Latina, le-
vando a solução para o México e 
a Colômbia.

Fotos: Divulgação
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E
sta história poderia co-
meçar quando Reynaldo 
Titoff Salvador regres-

sava da Europa e dos Estados 
Unidos em 1982, onde teve a 
oportunidade de estagiar em 
cabanhas de Angus e de He-
reford, e de estreitar relações 
com técnicos e adminstradores 
da American Angus Associa-
tion. Trazia em sua bagagem 
as bases do que hoje é conheci-
do como o Programa de Carne 
Angus Certificada, mas, antes 
de mais nada, é importante 
mencionar o papel do saudoso 
João Vieira de Macedo Neto, 
“Macedinho”, pai de Susana 
Macedo Salvador, decisivo in-
fluenciador dos novos rumos 
da pecuária nacional; homem 
do campo que há décadas já 
executava uma rigorosa sele-
ção dos seus animais em sua 
Cabanha Azul. Susana e Sal-
vador são empreendedores 
decisivos desses novos rumos 
da Associação Brasileira de 
Angus: Salvador assumindo 
a presidência da Associação 

Compromisso com o futuro!
Cia Azul

Por Nicolau Balaszow

Fundada em 1999, a 
cia Azul Agropecuária, 
localizada no 
município de 
uruguaiana, na 
Fronteira oeste 
gaúcha, é uma 
das sucessoras da 
renomada cabanha 
Azul, e desta herdou a 
qualidade dos planteis 
com mais de 100 anos 
de seleção das raças 
Angus, ultrablack, 
Brangus e Braford. por várias gestões e de Susana 

qualificando com a sua experi-
ência a gestão técnica da enti-
dade também por mais de uma 
gestão. 

Quando abrimos alguma 
página da Cia Azul, na inter-
net, ou compartilhamos alguns 
momentos com os seus admi-
nistradores, Susana Macedo 
Salvador, veterinária, e Reynal-
do Titoff Salvador, agrônomo, 
descobrimos um mundo de tra-
balho centrado em dedicação e 
conhecimento. Ressalte-se, são 
anfitriões que, como poucos, 
mostram paixão e gosto pela 
lida. São seres do campo a ser-
viço da comunidade pecuária, 
seja com a experiência ou com 
o exemplo deixado por “Mace-
dinho”.

Os clientes e amigos reafir-
mam com mensagens de con-
fiança no tradicional trabalho 
da propriedade. Como não 

Com o lema "Faça sempre 
o seu melhor", a Cia Azul 
segue o legado de Macedinho, 
um dos mais importantes 
selecionadores da raça Angus

poderia ser de outro modo, a 
Cia Azul reconhece o apoio re-
cebido, reforçando o seu lema: 
- faça sempre o seu melhor -, 
“uma equipe nota 10, clien-
tes e parceiros que confiam 
e prestigiam nosso trabalho, 
conseguimos fazer do nosso so-
nho uma realidade. Trabalhar 
em família, gerar empregos, 
crescer e levar a genética que 
acreditamos para vários re-
cantos do nosso imenso Brasil. 
A todos eles a nossa profunda 
gratidão”, destacam Susana e 
Salvador. Essa gratidão é pelo 
reconhecimento por todo o es-
forço que os seus responsáveis 
e colaboradores empreendem 
para apresentar os resultados 
da seleção dos melhores ani-
mais.

Um pouco de história
Salvador voltava dos Esta-

dos Unidos com vivência de um 

ano de estágio em uma caba-
nha de Angus, em contato com 
administradores e técnicos da 
American Angus Association. 
Com a bagagem repleta de 
entusiasmo, quando buscou 
reunir alguns produtores para 
compartilhar as suas ideias e 
obter apoio para implementar 
um novo modelo de produção 
de carne de qualidade para a 
então modesta entidade re-
presentativa da raça Angus no 
Brasil. Nascia ali o Programa 
Carne Angus Certificada. Na 
atualidade, a Associação pas-
sou a ser considerada como 
uma potência e em ascensão. A 
raça deixou de ser “gaúcha” e 
caminha firme para influenciar 
com a sua genética os mais 
tradicionais pecuaristas e cru-
zadores de todos os cantos do 
país.

Identidade campeira
Na visão do casal Susa-

na e Salvador “é muito bom 
e gratificante quando os anos 
passam, a gente amadurece e 
consegue olhar para trás com 
orgulho da trajetória percor-
rida. E isto se dá quando não 
traímos nossos valores e con-
seguimos aprender e acolher 
os ensinamentos que a vida nos 

proporciona”, destacam. 
Abençoados por ter uma 

família com alma rural, tanto 
Susana como Salvador têm 
claro que a família e as pesso-
as são o principal valor e tam-
bém a missão e vocação para 
selecionar animais adaptados, 
com potencial para produzir 
carne de qualidade e com a 
genética que contribui para a 
pecuária brasileira. “Estes são 
nossos pilares. E sobre eles fo-
mos edificando nossas vidas e 
toda trajetória da Cia Azul”, 
diz Susana. 

Em seus relatos eles ex-
plicam que em 1999 quando 
receberam os campos de Ma-
cedinho e de Magdala, mãe de 
Susana, além de uma profunda 
gratidão, eles tinham a convic-
ção de que sim, iriam seguir 
com o trabalho realizado na 
Cabanha Azul, isto é, produzir 
reprodutores e difundi-los no 
mercado. E assim vem sendo, 
sem medir esforços, focaliza-
ram na busca da genética, tec-
nologia e parcerias que contri-
buíssem e estivessem alinhadas 
com o propósito da proprieda-
de. 

Durante muitos anos es-

>>>
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Susana Macedo Salvador está à frente do programa de seleção da Cia Azul, seguindo os passos do pai, o saudoso João Vieira de Macedo Neto
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tiveram envolvidos na Asso-
ciação, um trabalho de doa-
ção, mas também de muitas 
oportunidades e aprendizados. 
“Hoje estamos colhendo os 
frutos. Temos nosso produto 
reconhecido no mercado e as 
pessoas sabem que neste paco-
te tecnológico chamado touro, 
também está toda seriedade de 
nosso trabalho, de nossa famí-
lia e as garantias da Cia Azul. 
Isto se chama confiança e isto 
não tem preço”, destacam. Os 
resultados ficam expressos na 
venda de aproximadamente 
350 touros por ano das raças 
Angus, Ultrablack, Brangus e 
Braford, além de 300 ventres 
das mesmas raças. São mais 
de 30 touros em centrais de in-
seminação difundindo a gené-
tica. E o orgulho de promover 
anualmente com parceiros o já 
famoso Remate Selo Racial.

Sucessão
“Em 2011 iniciamos pro-

cesso de sucessão, sempre 
equilibrando a harmonia fami-
liar, o profissionalismo e a con-
tinuidade no negócio, o que não 
é tarefa fácil. Uma boa consul-
toria é chave neste processo”, 
pontua Salvador. 

Para eles, ter a nova ge-
ração trabalhando junto traz 
tranquilidade, mas, também, 
um grande desafio. “Não é fá-
cil ser um bom chefe para os 
filhos”, confessam, “pois os 
papeis se misturam, delegar, 
confiar e abrir mão do controle 

e das nossas verdades absolu-
tas, dar espaço para eles é um 
exercício constante”.

Susana diz que a sua filha 
Mariana entende que “não so-
mos uma empresa familiar, mas 
sim uma família empresarial”. 
Os assuntos de trabalho aca-
bam sendo uma constante no 
dia a dia, até na hora das refei-
ções. Até as crianças acompa-
nham os trabalhos e assim vão 
pegando o gosto pela lida. “É 
a melhor forma de preparar a 
sucessão”, reforçam. Para o fi-
lho Boris, “cabe a nós da nova 
geração termos a sabedoria de 
aprender com as gerações que 
nos antecederam para darmos 
continuidade nesse legado, mas 
também temos o compromisso 
de renovar e inovar para aten-
der as demandas dinâmicas do 
mundo de hoje”.

Empresa
A Cia Azul tem um conse-

lho de acionistas que se reúne 
duas vezes por ano. Um pro-
tocolo que rege algumas nor-
mas essenciais para a família, 
porque são cinco membros da 
família no negócio. O organo-
grama da Cia Azul pode ser 
definido assim: Salvador como 
diretor administrativo e comer-
cial, o filho Boris atuando com 
ele na parte administrativa, 
enquanto Susana atua como 
diretora organizacional, técni-
ca, de produção e marketing. A 
filha Mariana, além de tarefas 
especificas de sua formação 

em veterinária, atua em muitas 
frentes: mídia digital, registros, 
seleção, contato com clientes. 
Fernando, casado com Maria-
na, veterinário, é encarrega-
do de coordenar a equipe do 
campo para que se cumpram 
as programações, calendários 
sanitários e reprodutivos, fo-
cado em atingir as metas de 
produção.

“Mas aqui todo mundo é 
multi tarefa, faz o que precisa e 
muitas vezes acaba se metendo 
na área do outro, mas sempre 
para ajudar. Os problemas de 
comunicação são frequentes...
risos”, relata, bem-humorada, 
Susana. É importante destacar 
que toda equipe Cia Azul é re-
munerada por plano de metas, 
e isso envolve cozinheira, cam-
peiros, gerente e membros da 
família. Para definir as metas 
e monitorar resultados a pro-
priedade tem indicadores que 
são acompanhados durante 
todo o ano.

“Investir na equipe é fun-
damental. Trabalhamos com 
muitos controles e tecnologias 
e esta equipe comprometida, 
que veste a camiseta é indis-
pensável para atingirmos os 
resultados” reforça Fernando. 

A intensificação seja de 
produção como de tecnolo-
gias é uma realidade. Sempre 
de olho no bem-estar animal 
e na preservação ambiental. 
A integração lavoura-pecuária 
otimiza os ganhos, beneficia 
o sistema e proporciona boas 

pastagens a um menor custo. 
Isso é essencial para a recria 
das categorias jovens e prepa-
ro dos animais de comerciali-
zação. O desejo deles é que os 
netos e bisnetos possam usu-
fruir do potencial produtivo 
destas terras e da qualidade de 
vida pelo contato com a natu-
reza e os animais.

Seleção
A seleção está fundamen-

tada em características de 
importância econômica e nos 
dados objetivos fornecidos pe-
los programas de melhoramen-
to genético. E a cada dia esta 
ferramenta oferece o suporte 
para a tomada de decisões. 
“São muitas características 
avaliadas e hoje, com a genô-
mica, podemos tomar decisões 
mais assertivas. O importante 
é ter claro os objetivos. Busca-
mos animais precoces, de fácil 
terminação e vacas que desma-
mem um terneiro por ano nas 
nossas condições ambientais”, 
descrevem. Os animais são se-
lecionados e adaptados para a 
produção de carne de qualida-
de a campo com suplementa-
ção em períodos estratégicos.

Os desafios são cada vez 
maiores, custos mais altos, 
margens mais estreitas, incer-

tezas de mercado. De acordo 
com Salvador, “administrar 
uma empresa rural hoje é tão 
ou mais complexo do que uma 
empresa urbana. Aqui nature-
za, clima e mercado somados 
ao pessoal, tributos, financei-
ro e ambiente compõem uma 
equação de difícil resolução. 
Requer constante atualização, 
para atender as demandas glo-
bais, buscar as melhores estra-
tégias e oportunidades”, e diz 
ainda que “começamos peque-
nos, mas sonhamos grande e 
estamos sempre em busca de 
novos horizontes”.

Há 5 anos a Cia Azul par-
ticipa do Grupo de Trabalho 
Pecuária do Amanhã (GTPA). 
Uma iniciativa coordenada 
pelo professor Ricardo Oai-
gen, da Unipampa e sua ex-
aluna Maria Antonyela. “É 
uma experiência única”, diz 
Susana. São encontros men-
sais que proporcionam a tro-
ca de ideias, comparação de 
indicadores, aprendizagem 
com os erros e acertos de 20 
empresas top integrantes do 
grupo, sempre com a partici-
pação de técnicos e mais de 
uma geração por empresa. E 
reafirma: “onde houver uma 
oportunidade de melhoria, lá 
estaremos”.

Fotos: Eduardo Rocha/Angus

Reynaldo Salvador e Susana, sempre a campo

Lote de touros em preparo na Cia Azul
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Médico Veterinário, especialista em 
desenvolvimento de produto Corte da 

Genex Brasil

Por Reinaldo 
Leopoldino
de Souza

A 
tecnologia da genômica 
vem sendo utilizada den-
tro dos programas de me-

lhoramento e seleção genética 
de bovinos de corte há quase 
uma década e, ao longo desse 
período, houve muita evolução. 
O número de animais genotipa-
dos cresceu consideravelmente, 
o que tem contribuído muito 
para a consistência do banco 
de dados desses genótipos e a 
relação com os fenótipos (ex-
pressão da característica nos 
animais, como ganho de peso, 
marmoreio, área de olho de 
lombo, entre outras). A evolu-
ção também é muito nítida no 
aumento do número de marca-
dores disponíveis e maior preci-
são dos testes. 

Nos últimos anos, a tecnolo-
gia genômica entrou na rotina 
de muitos produtores de ge-
nética e, dentre as já conheci-
das vantagens, vale destacar o 
aumento da acurácia ou con-
fiabilidade das avaliações dos 
animais jovens. Esses animais 
que ainda não tiveram sua pro-
gênie avaliada e normalmente 
tem seu uso diminuído, prin-
cipalmente pelos produtores 
que tem poucos animais e não 
podem arriscar um touro com 
baixa acurácia. 

No entanto, é normalmente 
nas novas gerações ou safras 
de touros que estão os melho-
res animais, pensando que o 
programa de seleção está evo-
luindo e que, dentro do melho-
ramento e evolução genética, o 
fator que mais pesa na equação 
é o intervalo entre gerações, ou 
seja, a idade média dos pais 
quando nascem seus filhos. 

Se formos aguardar um tou-
ro ser provado, estamos falando 
de pelo menos 3-4 anos de idade 
desse animal, o que é um tempo 

As vantagens da genotipagem
considerável, já que um repro-
dutor pode ter progênie nascida 
com ele tendo apenas 2-3 anos 
de idade. A própria seleção de 
fêmeas também é beneficiada, 
já que podemos utilizar jovens 
matrizes que ainda não desma-
maram 1 ou 2 bezerros como 
doadoras. 

Outro grande benefício da 
genômica é nas características 
de difícil mensuração, aquelas 
que se expressam em só um 
sexo ou são medidas em animais 
com maior idade, por exemplo: 
fertilidade, precocidade sexual, 
habilidade materna, longevida-
de, conversão alimentar, consu-
mo alimentar residual (CAR), 
resistência ao carrapato, e pe-
lame. Essas são, normalmente, 
as características que mais in-
fluenciam e contribuem com a 
rentabilidade dos rebanhos.

Aqui no Brasil, nos últimos 
anos, tem se observado uma 
grande evolução dos rebanhos 
de Angus graças à adoção das 
mais modernas tecnologias de 
seleção e predição do valor ge-
nético dos animais. O aumento 
do uso dessas tecnologias, entre 
outros fatores, é uma resposta 
à demanda de mercado, princi-
palmente das centrais de sêmen, 
que buscam animais destacados 
para as características produ-
tivas e de interesse econômico 
como ganho de peso, rendimento 
e qualidade de carcaça oriundos 
dos programas de melhoramen-
to genético brasileiros. 

Esses touros serão utiliza-
dos, principalmente, para in-
seminação artificial em vacas 
Nelore, visando produzir um 
animal ½ sangue Angus x Nelo-
re, que tem um maior potencial 
produtivo que o zebuíno e uma 
maior rusticidade e adaptabili-
dade ao ambiente tropical que 
o taurino. Por isso, temos ob-
servado que os selecionadores 
e multiplicadores de genética 
Angus tem dado muito mais im-
portância ao ranqueamento dos 
animais feito pelos sumários da 
raça disponíveis no país (PRO-
MEBO e Natura). 

Os programas de melhora-
mento também necessitaram 

acompanhar a evolução da pe-
cuária que ocorreu no Brasil 
nos últimos anos e tem adotado 
os mais modernos métodos e 
tecnologias para fazer a pre-
dição do mérito genético dos 
animais.

Desde o ano de 2021, es-
ses programas adotaram o que 
chamamos da DEP genômica 
ou DEP melhorada pela genô-
mica. E o que isto significa? O 
que compõe a DEP de uma ani-
mal simplificadamente é: a mé-
dia do mérito genético dos pais 
(já que o produto recebe 50% 
de cada) e o desempenho dele 
dentro do grupo de contempo-
râneos (peso no desmame, peso 
ao sobre ano, perímetro escro-
tal, notas de CPMT).

Essas informações são com-
piladas e comparadas dentro do 
banco de dados geral de cada 
programa e, assim, são geradas 
as DEPs. Depois, quando o re-
produtor tiver progênie nasci-
da e avaliada, é acrescentada 
a avaliação genética e a acu-
rácia aumenta. É o chamado 
touro provado. Na atualidade, 
a composição da DEP de ani-
mais jovens é: média do mérito 
genético dos pais + desempe-
nho próprio + genômica, que 

aumenta consideravelmente a 
confiabilidade da prova desses 
reprodutores. 

Ao usar touros Angus ame-
ricanos, por exemplo, que não 
tem avaliação própria nos 
programas nacionais, nos ba-
seávamos na prova do país de 
origem. Apesar de ter muitas 
características semelhantes ou 
até iguais, a base genética é 
diferente. Por exemplo, no An-
gus americano são avaliados 
somente animais pretos. Já na 
base nacional, temos animais 
pretos e vermelhos e, ainda, 
touros de outras origens, como 
o argentino. Já nos Estados 
Unidos, não tem esta influência. 

Portanto, para sabermos 
como o touro americano iria se 
comportar dentro da avaliação 
genética nacional, tínhamos 
que usá-lo e esperar a avalia-
ção da progênie para saber 
como seriam suas DEPs, o que 
cai no problema de aumentar o 
intervalo entre gerações. Aí sur-
ge mais uma vantagem da ge-
nômica, pois podemos pegar o 
DNA desses touros (nesse caso, 
amostra de sêmen), enviar para 
genotipagem e ter sua DEP no 
Promebo ou Natura, baseada 
exclusivamente na genômica. 

A Genex, sempre na van-
guarda das tecnologias e pen-
sando no aumento da produti-
vidade e potencial genético dos 
rebanhos de seus clientes, geno-
tipou uma bateria de 20 touros 
Angus importados (17 pretos e 
3 vermelhos). Muitos deles ain-
da sem progênie avaliada pelos 
programas nacionais. 

Assim, os usuários da ge-
nética Angus da Genex podem 
usar as informações para aca-
salar seus animais. A acurácia 
da avaliação genética genômica 
vai de 0.15 a 0.30, dependendo 
da característica e da sua ma-
triz de parentesco. Além disso, 
todos os animais genotipados 
possuem as DEPS de adapta-
ção (pelame ao desmame, ao 
sobre ano e resistência ao car-
rapato), que é a grande novi-
dade dos programas nacionais, 
considerando o grande desafio 
de selecionar um Angus adap-
tado ao clima e aos desafios im-
postos pelo clima tropical. 

Touros como Starbuck, 
Rainmaker 4404, Architect e 
Iconic, que têm pouca ou nenhu-
ma progênie testada, foram mui-
to utilizados na última estação e 
seus primeiros produtos estão 
nascendo nesta temporada. Eles 
são alguns dos reprodutores que 
foram genotipados pela Genex 
e têm suas DEPs genômicas ou 
DEPS melhoradas pela genômi-
ca tanto no Sumário Promebo 
como no Natura.

Desta forma, cada novo tou-
ro importado que chega ao Bra-
sil será genotipado e terá ava-
liação genética nacional mesmo 
antes de ser utilizado fornecen-
do ao selecionador uma infor-
mação muito mais confiável de 
como o touro oriundo de outro 
programa de avaliação irá se 
comportar.

Os touros estão disponíveis 
para a consulta pública, tanto 
no Promebo como no Natura. A 
lista completa dos touros Genex 
genotipados, pode ser observa-
da na tabela, com seus respecti-
vos HBB-IA. 

ABERDEEN ANGUS

ELLINGSON HOMEGROWN 6035    | HBB-IA:1940
ELLINGSON ROUGHRIDER 4202    | HBB-IA:1943
BASIN RAINMAKER 4404               | HBB-IA:1963
SAV QUARTERBACK 7933               | HBB-IA:1965
SS BRICKYARD                                | HBB-IA:2019
WOODHILL AUGUSTA                      | HBB-IA:2024
G A R STARBUCK                             | HBB-IA:2040
S A V CHECKMATE 8158                 | HBB-IA:2075
YON DEEP RIDGE F460                   | HBB-IA:2076
SCHIEFELBEIN ENDGAME 99       | HBB-IA:2161
G A R GRAND PLAN                        | HBB-IA:2178
DB ICONIC G95                                | HBB-IA:2253
S ARCHITECT 9501                         | HBB-IA:2261
HOFFMAN VERMONT 9750             | HBB: 235272
HOFFMAN PULASKI 1938              | HBB: 235274
EXAR PORTAGE                               | HBB:235279
EXAR PONTIAC                               | HBB:235280

RED ANGUS

LELAND MARKSMAN 6629            | HBB-IA:1969
9 MILE ENTERPRISE 8180            | HBB-IA:2110
CRUMP NEW DECADE 9341           | HBB-IA:2111 






