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Nivaldo Dzyekanski
Presidente da Associação Brasileira de Angus

Nivaldo 
Dzyekanski

Diretoria Biênio 2021 - 2022
Diretoria - Presidente: Nivaldo Dzyekanski - 1º Vice-Presidente - Caio Cezar Fernandez Vianna - Vice-Presidente Administrativo Financeiro: Fábio Langlois Ruivo - Vice-Presidente do Programa Carne Angus 
Certificada: Milton Martins Moraes Filho - Vice-Presidente de Fomento: Rogério Rotta Assis - Vice-Presidente de Marketing: Nelson Antônio Serpa - Vice-Presidente Técnico: Marcio Sudati Rodrigues - Diretor: 
Flávio Montenegro Alves - Diretor: Valdomiro Poliselli Jr. - Conselho de administração: Membros Natos - (Ex-Presidentes da Associação Brasileira de Angus) - José Roberto Pires Weber, Antônio Martins Bastos 
Filho, Reynaldo Titoff Salvador, Angelo Bastos Tellechea, José Paulo Dornelles Cairoli, Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello, Paulo de Castro Marques - Membros Eleitos - Dorival Carlos Borga, Ignácio 
Tellechea, Ulisses Rodrigues Amaral, Roberto Soares Beck, Rodrigo Fialho - Conselho Fiscal: Membros Titulares: Cristopher Filippon, Francisco Antônio Santos Mendes, João Batista Ramos de Almeida - Membros 
Suplentes: Mariana Franco Tellechea, Dilvani Soldera, Fábio José Siqueira de Quadros - Conselho Deliberativo Técnico da Raça Ultrablack: Luis Felipe Cassol, Fernando Flores Cardoso, Heitor Lutti Pinheiro 
Machado, Leandro da Silveira Hackbart, Vivian Diesel Pötter, Robel Bello Tólio, Camila Ourofino de Lara (Representante Jovem) - Conselho Técnico da Raça Angus: Márcio Sudati Rodrigues, Fernando Flores Cardoso, 
Heitor Lutti Pinheiro Machado, Leandro da Silveira Hackbart, Vivian Diesel Pötter, Ana Doralina Menezes, Sílvia Freitas, Robel Bello Tólio (Convidado Jovem)

Sustentabilidade

E lá se foram quatro anos. Passou muito 
rápido e foi fantástico estar à frente de pe-
cuaristas tão inovadores quanto os que in-
tegram a Associação Brasileira de Angus. O 
mesmo digo dos diretores, funcionários e co-
laboradores que acompanharam essa traje-
tória. Aprendi muito, corri o Brasil em busca 
de novidades e de inovação para tornar nossa 
produção mais eficiente, rentável e sustentá-
vel. Mas 2023 não é o fim. Trata-se apenas 
de um recomeço. O novo ano chega com uma 
importante marca para a Associação. Nossa 
entidade completa 60 anos cheia de projetos 
inovadores, pesquisas técnicas em curso e com 
a certeza de que há condições de trilhar um 
novo e potente caminho para o Programa Car-
ne Angus Certificada. 

Completando 20 anos de existência, este 

Um novo passo no Carne Angus
que é o maior programa de carne certificada 
do Brasil abre o desafio de estabelecer um 
Comitê Gestor para intensificar suas ações no 
mercado interno e externo. O grupo é uma das 
principais mudanças que chega com a nova 
gestão da Associação Brasileira de Angus e 
busca manter a continuidade dos trabalhos 
que tornaram esse projeto tão exitoso ao longo 
dos anos. Ao lado da nova presidente da An-
gus, Mariana Tellechea, e do vice-presidente do 
Carne Angus, Dorival Borga, assumo o desafio 
de seguir contribuindo para esse projeto ro-
busto que, se nossos planos se concretizarem, 
chegará a novas regiões do Brasil e do mundo. 
Porque temos qualidade de sobra, prova disso 
foi o resultado de nossa recente visita a Abu 
Dhabi, onde cortes de carne Angus certificada 
foram atração da Food Exhibition 2022.

Na prática, nossos projetos visam ampli-
ficar os rebanhos, fomentar abates e abrir 
mercados, aproveitando a expertise comercial 
de nossos dirigentes em busca de um objeti-
vo maior: a valorização da carne Angus. Um 
caminho que traz resultados para todos: para 
quem seleciona, para quem usa e para quem 
consome. 

Que, em 2023, sigamos juntos trabalhando 
para produzir mais carne Angus e fazer com 
que o desenvolvimento econômico de nosso 
país permita a novos consumidores essa expe-
riência diferenciada e inigualável.

Boas festas!

o produtor ronaldo Zechlinski de oliveira mostra a perfeita  
integração do homem, do gado e do ambiente preservado,  

em sua cabanha Arandú, rio grande, rs
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M
ariana Tellechea segue 
os passos de seu pai, o 
saudoso Flávio Bastos 

Tellechea, um dos fundadores 
e primeiro presidente da An-
gus, e do irmão, Neco Telle-
chea, também já falecido, que 
igualmente presidiu a entida-
de.

O cumprimento das metas 
da nova direção da Angus pas-
sa pela criação de programas 
de seleção que, além de índi-
ces de eficiência produtiva e 
qualidade de carne, permitam 
a obtenção de animais que, a 
partir de práticas e manejos 
agropecuários, viabilizem uma 
produção sustentável, regene-
rativa e que contribua para 
a conservação do meio am-
biente e do planeta. O traba-
lho da associação será buscar 
parcerias com universidades, 
entidades de pesquisa, poder 
público e privado, no sentido 
de alcançar a meta de uma 
produção de carne bovina de 
qualidade, brasileira, identifi-

Por uma pecuária 
sustentável e a genômica

Nova diretoria

cada como conservacionista 
e capaz de gerar créditos de 
carbono.

“É um caminho longo e 
que exigirá avanços consis-
tentes nos próximos anos”, 
garante Mariana,  médica-
veterinária por formação e 
pecuarista, criadora de Angus, 
desde sempre.

Líderes de
quatro estados
Liderando chapa de con-

senso que reuniu pecuaristas 
de quatro estados brasileiros 
(RS, SC, PR e SP), Mariana 
foi eleita por aclamação du-
rante assembleia da Associa-
ção Brasileira de Angus no dia 
24 de novembro, na sede da 
Federasul, em Porto Alegre, 
RS. O criador Ulisses Amaral, 
da Cabanha Santa Joana, de 
Santa Vitória do Palmar, RS, 
é o 1º vice-presidente. A pos-
se ocorre em janeiro de 2023, 
ano em que a Associação Bra-
sileira de Angus completa 60 

Aumentar o volume de 
informações genéticas e 
investir em sustentabilidade 
são as metas da nova diretoria

anos de atividade.

Angus na liderança
A nova diretoria pretende 

dar continuidade aos pro-
gramas exitosos das gestões 
anteriores, que colocaram 
a Angus na liderança na co-
mercialização de sêmen entre 
os taurinos, juntamente com 
programas de melhoramento 
genético e o mais robusto sis-
tema de certificação de carne 
de qualidade vigente no país 
associado a um projeto de 
sustentabilidade, iniciado na 
gestão de Nivaldo Dzyekanski 
(2019-2022). No período, a 
Associação realizou provas 
de eficiência alimentar, esta-
beleceu Parcerias Público-
Privadas (PPPs) com a Em-
brapa e iniciou a medição das 
emissões de metano.

“Nos últimos anos, avan-
çamos em estudos técnicos 

que colocam a Angus num 
novo patamar de seleção. 
Implementamos a genômica 
e deixamos o terreno pron-
to para que a nova diretoria 
expanda a busca por uma 
pecuária cada vez mais sus-
tentável e eficiente”, disse na 
ocasião Dzyekanski. “Quere-
mos que a Angus esteja ao 
lado dos criadores na certi-
ficação desses processos sus-
tentáveis que visam deixar 
um legado para as próximas 
gerações por meio de medidas 
que assegurem a preservação 
e a continuidade da produção 
pecuária”, completou Maria-
na.

Mais com menos
Uma das primeiras me-

didas a ser adotada será a 
criação de uma Diferença Es-
perada na Progênie (DEP) de 
Eficiência Alimentar. Com ela, 

será possível indicar, por meio 
da genômica, logo no nasci-
mento, os reprodutores Angus 
que produzem mais carne com 
menor ingestão de alimento. 
Em síntese, mais eficiência 
produtiva com menos alimen-
tos.

Até agora, a característica 
vem sendo avaliada em provas 
individuais, em que é preciso 
submeter o animal à testagem 
para mensurar sua perfor-
mance. Com a DEP Genômi-
ca, tal avaliação passa a ser 
feita apenas com um exame 
de DNA. Em breve, adiantou 
Mariana, o mesmo caminho 
poderá ser seguido pela Ul-
trablack, raça sintética cujos 
registros estão sob a tutela 
da Associação Brasileira de 
Angus. A expectativa, segundo 
ela, é que a genômica da nova 
raça passe a rodar ainda em 
2023.

Primeira mulher a presidir a Associação 
Brasileira de Angus nas seis décadas desde 
sua fundação, Mariana Franco Tellechea, 
titular da cabanha Basca, de uruguaiana, rs, 
assume o comando da entidade em 2023 (para 
o biênio 2023/2024) com foco principalmente 
no desenvolvimento de projetos rumo a uma 
pecuária cada vez mais sustentável e produtiva 
no Brasil. 

Nova diretoria biênio 2023-2024 foi apresentada durante confraternização realizada em Porto Alegre

Foto: RicardoLage/Angus
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Produtor, um
conservacionista
Entre as metas da nova di-

retoria à frente da Angus tam-
bém está uma maior visibilida-
de à realidade do pecuarista 
brasileiro, indivíduo responsá-
vel por alimentar a população 
mundial e que, apesar dos fre-
quentes e infundados ataques, 
opera em sistemas comprova-
damente sustentáveis. “A so-
ciedade precisa entender que o 
produtor é o maior interessado 
na preservação do meio am-
biente e que muito já é feito há 
anos pela sustentabilidade no 
campo”. 

Mulheres de fibra
Convicta do avanço das 

mulheres no agronegócio bra-
sileiro nas últimas décadas, 

Mariana sabe do desafio de 
ser a primeira mulher presi-
dente da Angus, mas faz ques-
tão de destacar o protagonis-
mo já assumido por muitas 
criadoras na história de sele-
ção da raça. “A Angus contou 
com muitas mulheres de fibra 
em seu desenvolvimento no 
Brasil. Coube a mim o papel 
de representá-las, e isso é uma 
responsabilidade gigantesca. 
Tenho orgulho e me dedicarei 
ao máximo para trilhar um 
caminho de inovação que hon-
re o legado dessa raça fantás-
tica”. 

Comitê Gestor no 
Programa Carne Angus
Entre as novidades da ges-

tão 2023/2024, está a cria-
ção de um Comitê Gestor. O 

grupo terá caráter executivo 
e será formado por dois inte-
grantes da diretoria da As-
sociação Brasileira de Angus 
(presidente Mariana Tellechea 
e vice-presidente do Programa 
Carne Angus, Dorival Borga) 
e um membro do Conselho 
de Administração (Nivaldo 
Dzyekanski).

Neste primeiro mandato, o 
comitê será presidido pelo pe-
cuarista Nivaldo Dzyekanski. 
“Deixo a presidência em 2023 
e assumo o comitê com muito 
orgulho porque garantiremos, 
desta forma, uma transição 
tranquila dos projetos encami-
nhados junto aos parceiros e 
frigoríficos”, afirmou. Carre-
gando a experiência de quem 
atua com comércio internacio-
nal em suas operações na sua 
empresa, a Brasil Florestal, o 
empresário pretende dedicar-
se à prospecção de novos mer-
cados e à expansão do número 
de parceiros do Carne Angus, 
principalmente em estados 
onde ainda não há abate cer-
tificado.

Performance do
Programa Carne Angus 
Na assembleia da Angus, 

foi destaque o desempenho do 
Programa Carne Angus Certi-
ficada, considerado o principal 
alicerce da Associação. O ano 
de 2022 foi positivo para o 
Programa Carne Angus Certi-
ficada. Dados parciais do ano 
(janeiro-outubro22 X janeiro-
outubro21), apresentados pela 
gerente nacional do Carne An-
gus durante a reunião, indicam 
aumento de 20,32% no nú-

Nascida em Porto Alegre, RS, Mariana 
Franco Tellechea é formada em Medicina Ve-
terinária pela PUCRS de Uruguaiana. Filha 
de um dos fundadores e primeiro presiden-
te da Associação Brasileira de Angus, Flá-
vio Bastos Tellechea (gestões 1963-1965 
e 1969-1972), começou a trabalhar na se-
leção do plantel Angus da família na Caba-
nha Paineiras, em Uruguaiana, ainda muito 
jovem. Inicialmente cuidava dos registros 
da raça Angus e de ovinos. Após a morte do 

Conheça Mariana Tellechea

O produtor é o maior 
interessado na preservação do 
meio ambiente e muito já é 
feito pela sustentabilidade

mero de animais abatidos pelo 
programa.

Até outubro, o programa 
abateu 365.227 cabeças. A 
projeção é fechar o ano com 
crescimento de 23% nos aba-
tes, alcançando 450 mil ca-
beças. Expansão também foi 
registrada no volume de carne 
Angus produzida. Nos primei-
ros dez meses de 2022 em 
relação ao mesmo período de 
2021, a alta foi de 21,66%. 
Um dos destaques foi a produ-

ção de industrializados (ham-
búrguer, linguiça, carpaccio e 
carne moída). 

As exportações do Car-
ne Angus também avança-
ram. De janeiro a outubro de 
2022, o crescimento foi de 
69,42% em relação ao mes-
mo período do ano passado. 
A China foi o maior compra-
dor, logo seguida de Malásia, 
Arábia Saudita, Singapura, 
Holanda, Líbano e Emirados 
Árabes. 

Foto: Nelson Pinto/Divulgação

irmão Neco Tellechea (presidente da Angus 
entre 1984-1988) e do pai Flávio Tellechea, 
Mariana assumiu a gestão da propriedade 
ao lado das irmãs e da mãe Lila. Atualmente 
está à frente de sua Cabanha Basca, referên-
cia em bovinos Angus e Brangus e equinos 
Crioulos. A lida diária é dividida com a filha 
Lila Tellechea e com o genro Henrique Gon-
zalez, com apoio do filho Nelson Pinto e do 
esposo e também pecuarista Caio Vianna, ti-
tular da cabanha São Xavier.

Mariana Tellechea e Nivaldo Dzyekanski

Mariana Tellechea falou a jornalistas durante reunião-almoço

Fotos: RicardoLage/Angus
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C
riadores, técnicos, inves-
tidores e empresários li-
gados à raça Angus lota-

ram as dependências do clube 
Veleiros do Sul, na noite de 24 
de novembro, em Porto Alegre, 
RS, para a tradicional festa de 
confraternização de final de 
ano da Associação Brasilei-
ra de Angus. Juntamente com 
seu Programa Carne Angus 
Certificada, a festa foi palco 
para manifestação da nova 
presidente da entidade, Ma-
riana Tellechea, prometendo 
máxima dedicação e agrade-
cendo aos criadores, e também 
para as entregas de prêmios 
do Ranking de criadores e ex-
positores de argola dos anos 
2020, 2021 e 2022, do Troféu 
Mérito Genético Luiz Alber-
to Fries, dos mesmos anos, do 
Troféu Destaque Carne Angus, 
do Concurso de Carcaças de 
Bataguassu 2022 e do Troféu 
Mérito Genético Angus – Luiz 
Alberto Fries de 2022. Os prê-
mios, já noticiados no Angus@
newS, não haviam sido entre-
gues em razão da pandemia de 
Covid-19. 

Rio da Paz é tri no
Mérito Genético Angus 
Pelo terceiro ano conse-

cutivo a Fazenda Rio da Paz, 
de Cascavel, PR, conquistou o 
Troféu Mérito Genético An-
gus – Luiz Alberto Fries. A 
propriedade, comandada pelos 
criadores Antônio e Renato 
Zancanaro, vem desempenhan-
do trabalho consistente no me-
lhoramento genético da raça 
Angus com foco na seleção de 
matrizes superiores para asse-
gurar a evolução do rebanho. 

Festa da Angus reuniu o 
Brasil em Porto Alegre

Representada por Renato, a 
fazenda também foi agraciada 
com o prêmio durante a  tradi-
cional festa de fim de ano da 
Associação Brasileira de An-
gus.

Foco e critério
Segundo Renato Zancana-

ro, a conquista mostra o ca-
minho correto que vem sendo 
trilhado pela Rio da Paz. “En-
tendo também que é um desa-
fio. A cada ano temos que nos 
superar. E quando você recebe 
o Mérito Genético, se manter 
não é fácil. É preciso foco no 
trabalho, no critério. Sem cri-
tério o plantel não evolui. Você 
tem que conhecer o rebanho, 
saber o que quer produzir, onde 
você está, o que está fazendo 
certo e errado e, dessa forma, 
se consegue a evolução ge-
nética do plantel”, observou 
o criador. Ele comemorou a 
conquista ao lado de amigos 
pecuaristas de todo o país que 
abrilhantaram a festa.

O segundo lugar ficou com 
a Cabanha Recalada, de Capão 

do Leão, RS, de Fábio Langlois 
Ruivo. Logo em seguida, sa-
grou-se a Cabanha São Xavier, 
de Tupanciretã, RS, proprieda-
de de Caio Cezar Fernandes 
Vianna. A quarta colocação foi 
para a Fazenda da Barragem, 
de Dom Pedrito, RS, de Fran-
cisco de Paula Cardoso Jr. e fi-
lhos. E a 5ª posição foi ocupa-
da pela Estância Três Marias, 
de Santa Vitória do Palmar, 
RS, de Francisco Azambuja 
Amaral.

Seleção é produtividade
O então presidente da An-

gus, Nivaldo Dzyekanski, pa-
rabenizou os criatórios pelo 
trabalho voltado à produção 
de reprodutores melhoradores 
e reforçou a importância de 
se fomentar cada vez mais a 
seleção para garantia de uma 
pecuária rentável e produtiva. 
“Para nós é uma alegria po-
dermos novamente entregar 
esse mérito em mãos aos nos-
sos criatórios. É mais do que 
merecido que eles sejam reco-
nhecidos pela atuação de qua-
lidade que têm realizado em 
suas propriedades em prol da 
raça Angus. É graças a eles que 
avançamos cada vez mais”.

Na ocasião, ainda foram 
entregues os troféus do Méri-
to Genético dos últimos dois 
anos, não confiados aos cria-

dores anteriormente em função 
da pandemia. O prêmio é uma 
realização da Associação Bra-
sileira de Angus em parceria 
com a Associação Nacional de 
Criadores Herd-Book Collares 
(ANC) e a central Progen.

Disputa acirrada
O Mérito Genético é dividi-

do em critérios eliminatórios 
e de pontuação considerando 
animais a campo, que utilizam 
na sua produção ferramentas 
como o Promebo. A disputa 
pelo Mérito Genético leva os 
criadores a cumprirem crité-
rios eliminatórios, como ter o 
rebanho avaliado para desma-
ma e sobre ano no Promebo 
nas últimas três gerações para 

depois de ter passado por essa 
fase, os selecionadores têm 
seus rebanhos avaliados em 
nove critérios, que dão ori-
gem a um índice, pelo qual a 
Associação calcula e prediz o 
desempenho de cada proprie-
dade. Ainda assim, a alta pon-
tuação depende da seleção de 
fêmeas para a manutenção do 
rebanho com alto índice final, 
selecionar touros para aca-
salamento também com alto 
índice final, buscando com 
isso ter um percentual alto de 
machos e fêmeas dupla mar-
ca para ter evolução genética 
acima da média da raça, ín-
dice final e bioeconômico de 
carcaça, utilizando a ultrasso-
nografia.

Além da confraternização, 
o evento teve a entrega de 
prêmios do Ranking, concursos 
diversos e Top Produtor

A nova diretoria da Angus
Eleita para o biênio 2023/2024, esta é a composição 
da nova diretoria da Associação Brasileira de Angus:  
Presidente : Mariana Franco Tellechea
Primeiro Vice Presidente: Ulisses Rodrigues Amaral
Vice-Presidente Programa Carne Angus Certificada: 
Dorival Carlos Borga
Vice-Presidente de Fomento: Renato Pinto Paiva
Vice-Presidente Técnico: Rogério Rotta Assis
Vice-Presidente Administrativo Financeiro: 
Antônio Martins Bastos Neto
Vice-Presidente de Marketing: Camila Menezes
Diretor: Nelson Antônio Serpa
Diretor: Rodrigo Fialho
Conselho de Administração:
Membros Eleitos
Caio Cezar Fernandez Vianna
Flávio Montenegro Alves
Milton Martins Moares Filho
Ignácio Silva Tellechea
Valdomiro Poliselli Jr
Conselho Fiscal:
Membros Efetivos
Simone de Souza Mello
Ronaldo Zechlinski de Oliveira
Fábio Langlois Ruivo
Membros Suplentes
João Francisco Bade Wolf
Claudia de Scalzilli Souza
Fernando Dornelles Pons

Renato Zancanaro recebeu o troféu do tricampeonato do Mérito Genético

Foto: RicardoLage/Angus
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C
om 47 anos de atuação, 
sendo 20 dedicados ex-
clusivamente à pecuá-

ria, a Fazenda Pulquéria, de 
São Sepé, RS, conquistou o 
prêmio Top Produtor Carne 
Angus 2021 na categoria 
Região Sul e ainda ficou em 
primeiro lugar na Top Quan-
tidade no Rio Grande do Sul. 
A busca pela qualidade esti-
mulou a família Costabeber 
a se especializar em recriar e 
terminar bovinos Angus para 
abate no Programa Carne 
Angus Certificada.

Segundo Fernanda Cos-
tabeber, que administra a 
propriedade junto com o pai 
Fernando Costabeber e o es-
poso André Casali, não exis-
te receita para ser referência 
em qualidade em quantidade. 
“Minha sugestão para quem 
está começando nesse meio 
é calcular muito bem o que 
deseja, ter um objetivo muito 
claro e ser o mais especia-
lista possível. É importante 
lembrar que o nosso cliente é 
o frigorífico. E o outro pon-
to é não pecar na qualidade. 
Qualidade sempre tem mer-
cado”, diz Fernanda.

A Pulquéria conta com 
rebanho de 5.500 cabeças, 
sendo 70% classificados 
dentro do Programa Carne 
Angus Certificada. A pro-
priedade trabalha com siste-
ma de Terminação Intensiva 
a Pasto (TIP), então todo 
animal que chega à fazenda 
fica solto nas pastagens e 
com ração à vontade. “Assim 
o gado fica com o famoso 

Pulquéria e Agro Ávila são 
Top Produtor Carne Angus

gosto da carne gaúcha, gosto 
do campo, e ao mesmo tem-
po tem acabamento de gor-
dura muito boa por ter ração 
à vontade durante todo esse 
período”, observa a técnica. 
O processo inicia com ternei-
ros de cerca de 200 kg e se-
gue até o momento do abate 
quando estão com a média 
de 500 kg a 550 kg.

Agro Ávila 
triplica a produção
Em quatro anos a Agro 

Ávila Agricultura e Pecuária, 
de Jandaia, GO, triplicou a 
produção de animais da raça 
Angus com foco no mercado 
de carne premium utilizando 
a estrutura de pasto rotacio-
nado, engorda em confina-

mento e Integração Lavoura-
Pecuária. Com a estratégia, a 
propriedade passou de 1.500 
cabeças em 2018, para 3.021 
em 2021, chegando às atuais 
5.000 cabeças. A Agro Ávila 
venceu o prêmio Top Produtor 
Carne Angus 2021 na catego-
ria Top Quantidade no estado 

de Goiás. A propriedade está 
na terceira geração da famí-
lia, foi adquirida em 1968, e 
tem como atividade principal 
o cultivo de soja, milho safri-
nha e cana-de-açúcar.

Oportunidade
A reestruturação da ati-

vidade de pecuária na fa-
zenda se deu a partir da 
percepção de uma oportu-
nidade. “Identificamos que 
era possível otimizar o nos-
so negócio através da Inte-
gração Lavoura-Pecuária 
em determinadas épocas do 
ano. Então, em 2018 imple-
mentamos definitivamente o 
projeto de criação exclusiva 
de Angus, com manejo de 
pasto rotacionado e termi-
nação em confinamento, em 
2019”, conta João Marcos 
Ávila, que capitaneia a pro-
priedade.

O criador explica que op-
taram pela raça Angus por 
ser um gado de excelente 
performance e que respon-
deu bem a suplementação 
no cocho, combinada com 
o pasto rotacionado e com 
fornecimento de água limpa, 
encanada e de boa qualidade 
– que é fundamental para se 
ter um bom resultado. Após 
a recria, os animais seguem 
para o sistema de confina-
mento para a terminação e 
acabamento, a fim de alcan-
çarem uma carcaça de quali-
dade premium. Além disso, a 
gestão inclui manter atenção 
às condições sanitárias.

Ávila destacou ainda que 
também é fundamental a boa 
gestão econômica, financei-
ra e operacional, incluindo 
equipes de tecnologia da in-
formação, para conseguirem 
produzir em quantidade com 
qualidade. “Analisamos di-
versos indicadores dos níveis 
estratégicos, táticos e ope-
racionais diariamente para 
que possamos corrigir o que 
for necessário em tempo há-
bil para melhoria dos resul-
tados”. A Agro Ávila conta 
com uma seleta rede de pro-
dutores associados que pro-
duzem bezerros padroniza-
dos para entrega de carne de 
qualidade.

Ter objetivos claros, ser 
especialista e nunca pecar 
na qualidade, este deve ser 
o mantra do vencedor

Fernanda Costabeber e equipe apresentam as credenciais do sucesso da Pulquéria

Em quatro anos, a Agro Ávila triplicou a produção de animais Angus, chegando a Top Produtor em Goiás

Fotos: Divulgação
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E
videnciando o máximo po-
tencial da raça Angus para 
a produção de carne de qua-

lidade em diferentes realidades, o 
Concurso de Carcaças Angus em 
Bataguassu, MS, registrou empa-
te após disputa acirrada. Em sua 
nona vitória, a Agropecuária Ma-
ragogipe, de Itaquiraí, MS, divi-
diu o pódio com a Colpar Partici-
pações S.A., de Naviraí, MS. As 
propriedades alcançaram pon-
tuação máxima com os lotes de 
fêmeas 12 (22,9@) e 8 (21@), 
respectivamente. A Colpar ainda 
arrematou o prêmio entre os ma-
chos castrados com o lote 4, que 
atingiu 98,42 pontos (22,7@). A 
prova foi realizada em 27 de ou-
tubro na unidade do Frigorífico 
Marfrig, certificando 91% dos 
animais abatidos.

“A disputa foi uma mostra 
do altíssimo potencial que a raça 
tem para entregar aos frigorífi-
cos carcaças de ponta. Tivemos 
um show de qualidade, com lotes 
extremamente padronizados, jo-
vens e pesados, com exemplares 
terminados em diferentes siste-
mas intensivos e em propriedades 
de variadas regiões”, avaliou a 

A Estância Gypsy, de Pro-
missão, SP, foi a vencedora do 
Concurso de Carcaças Angus 
promovido na unidade da Mar-
frig em Promissão no dia 10 
de novembro. Comandada por 
Valdemir Rizzo, a propriedade 
venceu com o lote 13, que atin-
giu 75,17 pontos e peso médio 
de 15,84@. A realização des-
ta etapa traz um marco para a 
parceria iniciada em 2006 entre 
Marfrig e Associação Brasileira 
de Angus. “Esse foi um ano es-
pecial pela retomada dos con-
cursos de carcaça, em particular 
porque a Marfrig visualizou e 
reconheceu a importância de ter 
o concurso em todas as unidades 
que são certificadas neste ano. 
Saudamos e agradecemos esta 
iniciativa”, destacou a gerente 
nacional do Carne Angus, Ana 

Show de qualidade em Bataguassu
Foto: Ana Doralina Menezes/Angus

gerente nacio-
nal do Progra-
ma Carne An-
gus Certificada, 
Ana Doralina 
Menezes. Ela 
acompanhou a 
prova ao lado 
do subgerente 
do Programa, 
Maychel Bor-
ges, e do co-
ordenador de 
qualidade do Carne Angus, Ga-
briel Beltrão. 

O título de reservado cam-
peão nas fêmeas ficou com o 
lote 20, de Nelson Favaretto, de 
Taquarussu, MS, que alcançou 
90,37 pontos (22,07@). Com o 
lote 14, Francisco Elias Abrão, 
de Santa Rita do Pardo, MS, le-
vou o mérito de destaque revela-
ção. O lote registrou 89,44 pon-
tos (19,3@). 

Segundo Alexandre Mas-
qhietto, gestor da Colpar Fazen-
da Dois Irmãos, estar no mesmo 
nível da Maragogipe é motivo de 
alegria e satisfação. “Eles têm 
uma representatividade muito 
grande, têm genética de pon-

ta, nutrição e todos os manejos. 
Sempre me inspirei neles”, decla-
rou, acrescentando que a disputa 
ressalta o potencial da raça An-
gus, que a Colpar tem conseguido 
explorar. “Atualmente estamos 
usando o sistema de Integração 
Lavoura Pecuária (ILP), fazen-
do a comida, através da recria, do 
pasto, e dando condições favorá-
veis ao desempenho contínuo dos 
animais”, disse. Graças a Angus, 
reforça Masqhietto, é possível ter 
precocidade, resultado econômi-
co, ofertar alimento de qualidade 
e agregar valor. 

Já Wilson Brochmann, pro-
prietário da Maragogipe, des-
tacou que a conquista é reflexo 

de diversos fatores. Entre eles, 
o trabalho realizado pela equi-
pe da propriedade. “Levo muito 
a sério esse concurso. A gente 
prepara os animais com mui-
to carinho, dando atenção para 
a genética, parte nutricional e 
de sanidade”. Outro diferencial 
para a vitória, segundo ele, é 

que todas as mães dos produtos 
meio-sangue que participaram 
da prova são avaliadas pelo pro-
grama de melhoramento da raça 
Nelore, utilizado há 20 anos 
pela Maragogipe. “Além disso, 
temos uma escolha muito dire-
cionada do sêmen Angus a ser 
usado", asssinalou.

Gypsy vence em Promissão

Concursos de Carcaças

Doralina Menezes. 
Segundo ela esse passo mos-

tra justamente o trabalho da 
Marfrig junto aos produtores, 
destaca a evolução da raça e 
a qualidade da carne Angus 
certificada, além da necessida-

de de reconhecer os criadores, 
a importância do fomento à 
raça e às trocas de resultados 
e de conhecimento entre todos. 
“Agradecemos aos produtores 
que estavam presentes no dia do 
concurso em São Paulo, que teve 

resultados excelentes. São opor-
tunidades para orientá-los sobre 
o padrão racial da raça para que 
invistam na melhor genética An-
gus e, com isso, assegurem uma 
carne nobre e de valor agregado 
na mesa das famílias”, observou 
a gerente.

Esta foi a estreia da unida-
de de São Paulo nos concursos, 
obtendo um excelente resultado. 
“Novilhas extremamente jovens, 
de 14 meses de idade, muito bem 
acabadas, lotes super padroniza-
dos, que nos brindaram com uma 
excelente carcaça no gancho”, 
avaliou o subgerente do Pro-
grama Carne Angus Certificada, 
Maychel Borges.

Segundo Valdemir Rizzo, a 
propriedade dá grande impor-
tância ao bem-estar animal, ofe-
recendo dieta balanceada por 

técnicos da área, água sempre 
limpa, espaço confortável ao re-
banho e manejo racional. “Foi 
muito importante ter meu traba-
lho reconhecido através de uma 
empresa tão conceituada como 
a Marfrig. Com certeza este prê-
mio abrirá muitas portas para 
a propriedade e continuarei me 
dedicando ao máximo para ofe-
recer sempre o melhor”, acres-
centou o produtor.

O título de reservado cam-
peão da prova ficou com o lote 
14, de Jorge Fehed Ayoub, de 
Mirassol, SP, com 74,90 pontos 
e peso médio de 18,1@. O des-
taque revelação foi o lote 17, 
do produtor Ângelo Munhoz 
Benko, de Ribeirão dos Índios, 
SP. Os animais alcançaram pon-
tuação de 72,56 e peso médio de 
17,16@.

Em Bataguassu, 
a Agropecuária 
Maragogipe, de 
Itaquiraí, MS, 
dividiu o prêmio 
com...

... a Colpar 
Participações, 
de Naviraí, MS

Fotos: RicardoLage/Angus
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Ú
ltima disputa de 2022 do 
circuito promovido pelo 
Programa Carne An-

gus Certificada, o concurso de 
carcaças do Frigorífico Verdi 
consagrou a produção do Con-
domínio Agropecuário Pernlo-
chner (CAP), de Eduardo Per-
nlochner, e do Sítio Batista, de 
Anton Mitterer, ambos de Treze 
Tílias, SC. As propriedades le-
varam o mérito nos machos, 
com o lote 7 (97 pontos), e nas 
fêmeas, com o lote 8 (89,5 pon-
tos), respectivamente. A prova, 
realizada no frigorífico dia 2 de 
dezembro, em Pouso Redondo, 
SC, certificou 82,27% dos ani-
mais abatidos.

Segundo o coordenador 
de qualidade do Carne Angus, 
Gabriel Beltrão, a disputa evi-
denciou animais jovens e com 
bom acabamento de gordura, 
atributos buscados dentro do 
programa. “Eram lotes bem 
homogêneos, com excelente 
cobertura de gordura, mos-

No Verdi, vencedores de Treze Tílias
trando toda a precocidade 
característica da Angus, bem 
como o potencial genético que 
a raça pode atingir para pro-
dução de carne de qualidade”, 
avaliou.

Para Pernlochner, o reco-
nhecimento é reflexo de anos 
de trabalho em genética, nu-
trição e manejo, com dedica-
ção e carinho pela atividade 
desde a cria, recria e engorda 
dos animais. “O Condomínio 
Agropecuário Pernlochner co-
memora com muita alegria o 
feito, tendo a certeza de de-
ver cumprido no processo de 
produção, resultando nestas 
carnes nobres”, acrescentou. 
Os animais que compuseram 
o lote campeão são do Sítio 
Rosengarten, de Treze Tílias. 
Esse é o quarto ano que a 
propriedade vence o concur-
so. Nos machos, o lote 3, de 
Henrique Natter, de Treze Tí-
lias, ficou como reservado de 
campeão, atingindo 91 pontos. 

Com 68,5 pontos, o lote 11, de 
Aldoino Goldoni Filho, de Con-
dói, SC, foi reconhecido como 
destaque revelação.

Vencedor pela primeira vez 

sição das fêmeas do lote cam-
peão. No decorrer dos meses, 
afirmou, foi fornecido aos exem-
plares uma alimentação balan-
ceada e de boa qualidade para 
que pudesse expressar todo po-
tencial em marmoreio de carne 
e acabamento de carcaça. “É 
recompensador adquirir ani-
mais Red Angus e visualizar 
o seu desempenho a cada dia, 
além de ter parceiros como o 
Frigorífico Verdi que, juntamen-
te com a Associação, valorizam 
o nosso trabalho com este con-
curso. Foi uma grande surpresa 
receber essa premiação, mas 
também um reconhecimento 
de muito esforço e dedicação”, 
acrescentou. O lote reservado 
de campeão nas fêmeas foi o 4, 
de Nicolau Rodrigues da Costa, 
de Xanxerê, SC, com 73 pontos. 
O destaque revelação nas fême-
as foi o lote 10, de Paulo Per-
nlochner, de Coronel Domingos 
Soares, PR, alcançando 71,5 
pontos.

O Workshop Carne Angus 
realizado em 21 de novembro 
em Santa Maria, RS, destacou 
o caminho percorrido pelos cor-
tes do campo até chegar à mesa 
do consumidor e as caracterís-
ticas de cada elo da cadeia da 
carne, do produtor, frigorífico, 
varejo até chegar ao consumi-
dor. O evento, promovido pela 
Associação Brasileira de Angus 
e Frigorífico Silva no restau-
rante Dos Cocinas, reuniu uma 
centena de criadores, empresá-
rios e profissionais ligados ao 
agronegócio.

O encontro também foi pal-
co para a entrega de prêmios 
aos vencedores do Concurso de 
Carcaça Angus realizado em 
outubro no Frigorífico Silva. A 
Fazenda Tesouras, de Chapada, 
RS, conquistou o primeiro lugar 
nos machos cruza, e a Fazenda 
Descanso, de São Martinho da 
Serra, RS, o primeiro lugar nas 
fêmeas cruza. 

Workshop valoriza cadeia da carne premium
Assados na parrilla
No Worshop, o chefe Diego 

Braga preparou cortes de dian-
teiro como flat iron, short rib, 
chuck eye e denver steak do Fri-
gorífico Silva. Ele explicou que 
os cortes foram assados na par-
rilla, incluindo a apresentação 
de língua defumada para degus-
tação. “Pude mostrar a história 
de cada corte aos participantes 
do evento, assim como as de-
mandas de consumo, destacan-
do que os restaurantes também 
são importantes na cadeia, por-
que é nestes locais que o cliente 
costuma ter o primeiro contato 
com esses cortes de carne de 
qualidade, para depois busca-los 
no varejo”, apontou. 

Para o sócio e diretor co-
mercial do Frigorífico Silva, Ga-
briel Silva, o evento foi inovador 
promovendo a integração dos 
elos da cadeia, varejo, indústria 
e produtor. “Ficou claro para 
cada um valorizar os custos de 

operação. O varejo poder ver o 
trabalho do produtor para ter a 
carne de qualidade. O produtor 
pode entender a pressão que o 
varejo enfrenta na ponta. O fri-
gorífico apresentou as dificul-
dades que vem enfrentando. E 
conseguimos debater o padrão 
de um gado ideal, o que o mer-
cado vem buscando com equilí-
brio entre qualidade e custo. Foi 
muito positivo”.  

A tendência de consumo, com 
exemplos dos produtos mais ven-
didos e daqueles que agregam 
mais valor para a Carne Angus 
Certificada, foi apresentada pela 
rede de Supermercados Angelo-
ni. O gerente de Negócios Pere-
cíveis da Rede, Juliermes Basso, 
destacou a relevância de opor-
tunidades como a promovida no 
encontro. “Essa comunicação 
entre o produtor, o frigorífico e o 
varejo é de extrema importância. 
Foi fundamental para entender e 
escutar as vontades de cada um. 

Como varejo eu trago o que o 
consumidor quer e percebi que o 
produtor está muito interessado 
em também ter essas informa-
ções”, revelou.

Essa percepção da área 
do varejo foi reforçada no 
Workshop pela gerente nacio-
nal do Programa Carne An-
gus Certificada, Ana Doralina 
Menezes. Segundo ela, se con-
seguirmos integrar os elos da 
cadeia poderemos ter maior 

eficiência, atendendo cada vez 
melhor e com mais qualidade 
ao consumidor, desenvolvendo o 
setor como um todo. Já Milton 
Martins Moraes Filho, diretor 
do Programa Carne Angus Cer-
tificada, observou que a partici-
pação de produtores, indústria 
e varejo, inclusive superando 
as expectativas, demonstrou a 
importância de realizar eventos 
como este que valorizam o se-
tor como um todo.

do concurso, Mitterer destacou 
que sempre preconizou por ad-
quirir animais Red Angus com 
boa procedência e genética, e 
não foi diferente com a aqui-

Fotos: Divulgação/Angus
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N
a última etapa do Confina 
Brasil 2022, dois times de 
engenheiros agrônomos, 

médicos-veterinários e zootecnis-
tas visitaram diferentes municí-
pios de Goiás e Minas Gerais, e 
identificaram preocupação espe-
cial com a produção sustentável 
e o uso de tecnologias para me-
lhorar a eficiência dos projetos 
de terminação. A série roadie 
do Confina Brasil passou por 17 
propriedades destes estados en-
tre 24 a 28 de outubro, coletando 
informações importantes sobre 
a pecuária intensiva. Estiveram 
presentes a gerente nacional do 
Programa Carne Angus, Ana Do-
ralina Menezes e o subgerente 
Maychel Borges, representantes 
da Associação Brasileira de An-
gus, uma das patrocinadoras da 
expedição. 

Conforme Ana Doralina Me-
nezes, o Confina Brasil permitiu 
ingressar nas propriedades que já 
estão em processos de produção 
mais intensivos e qualificados. 
“Estivemos em São Paulo, Ma-
ranhão e agora Goiás e Minas 
Gerais. Vimos vários projetos em 
que a raça é utilizada, com de-
sempenho, agregação de valor”, 
destacou. Segundo ela, eventos 
como este trazem “a vantagem 
de termos interação com o produ-
tor, quando podemos identificar 
suas demandas, as característi-
cas que precisamos desenvolver 
e evoluir, tanto do ponto de vista 
do melhoramento genética, como 
também das questões mercado-

Confina Brasil

 Valorização dos sistemas intensivos
lógicas envolvendo o produto. 
Vimos vários projetos em que a 
raça é utilizada, trazendo impor-
tantes benefícios”.

Uma das primeiras visitas 
desta última rodada foi ao con-
finamento São Geraldo, do Gru-
po Valim, em Rio Verde (GO), 
que tem cinco propriedades de 
agricultura e pecuária. O melho-
ramento genético dos animais é 
uma das prioridades do grupo, 
que trabalha com as raças An-
gus e Nelore. São animais de alta 
qualidade genética, priorizando a 
precocidade e qualidade na ter-
minação”, observou o engenheiro 
agrônomo Hugo Mello, analista 
de mercado da Scot Consultoria, 
realizadora do circuito.

A propriedade realiza Inte-
gração Lavoura-Pecuária (ILP) 
e, para dar descanso à pastagem, 
é feito o “sequestro” dos animais, 
levando-os ao cocho, para que no 
período das chuvas a pastagem 
consiga brotar com abundância. 
A sustentabilidade é um dos prin-
cipais focos de agricultores e pe-
cuaristas do Brasil. Um exemplo 
visitado pelo Confina Brasil é a 
fazenda Primavera, de Hidrolân-
dia (GO). Uma de suas iniciativas 
é a parceria com o Agro Visão 
para destinar 100% dos dejetos 
produzidos pelos animais à adu-
bação das pastagens.

Hugo Mello explica que “a fa-
zenda Primavera usa o boi como 
produtor de esterco e misturador 
do pó de rocha e do gesso, por 
meio do pisoteio natural que ele 

faz ao caminhar pelo ambiente. 
Para isso, os pecuaristas jogam 
o pó e o gesso antes da entrada 
dos animais no curral. Com esse 
projeto sustentável, há a produ-
ção de cerca de 5 mil toneladas 
de adubo por ano.”

Outra fazenda que dá grande 
valor ao pilar sustentabilidade é 
a Agropecuária Sete Léguas, em 
Rio Verde (GO). A propriedade 
investe em bovinos, aves e suínos 
e maneja todos os resíduos, como 
cama de frango e os dejetos dos 
animais, encaminhando-os à la-
goa de decantação. Os resíduos 
passam por enriquecimento, prin-
cipalmente de potássio, já que as 
fezes de suínos e a cama de fran-
go possuem grande concentração 
de fósforo.

Todos os resíduos natural-
mente produzidos pelos animais 
são reutilizados no momento do 

plantio de grãos e nas áreas de 
pastagens. Dessa forma, a pro-
priedade reduz custos com fer-
tilizantes, além de melhorar seus 
índices econômicos e de cuidar 
do meio ambiente, evitando sua 
contaminação.

A pesagem é destaque do 
confinamento Santa Fé, de Santa 
Helena de Goiás (GO). Para pesar 
os 40 mil bovinos terminados, a 

Para comemorar os seus 50 anos de 
mercado, o Frigorífico Silva, parceiro do 
Programa Carne Angus Certificada, pro-
moveu no dia 22 de outubro, no Espaço 
Esmeralda, em Santa Maria, RS, o even-
to Best Beef Day. Foi um evento ao ar li-
vre com Open Bar & Open Food de uma 
churrascada com os melhores assadores 
do Brasil.

Foram 10 estações de churrasco em 
um único dia para os participantes terem a oportunidade de apreciar as 
melhores carnes preparadas por profissionais de alta categoria.

O evento contou com especialistas em churrasco como Schima e Clarice 
Schwartzmann, responsáveis por preparar os cortes Angus do evento,  com 
apoio e participação do Programa Carne Angus Certificada, da Associação 
Brasileira de Angus, com duas bancadas e a participação de sua gerente 
nacional, Ana Doralina Menezes.

Best Beef Day
Os paranaenses também ficaram motivados e pro-

moveram no dia 26 de novembro, em Realeza, PR, o 
Steak & Beer Festival, um open bar e open food regado 
a muita cerveja e cortes de Carne Angus Certificada.

Foram 10 estações de assados com cortes de carne 
Angus da Cooperativa Padrão Beef, no evento que foi 
uma promoção conjunta da cooperativa, do Programa 
Carne Angus Certificada e do produtor de carne An-
gus e fornecedor de animais para abate na cooperativa, 
criador Mateus Pandovani, proprietário da Agropecuá-
ria Biocanto, de Cascavel, PR.

Segundo um dos coordenadores da promoção, o ve-
terinário Guilherme Rampazzo, técnico de campo da 
cooperativa, o evento foi grande sucesso e reuniu mais 
de 300 pessoas, mostrando toda a qualidade dos cortes 
Angus.

Steak & Beer Festival no PR

propriedade instalou mais de 200 
balanças inteligentes no meio dos 
currais. Sempre que o animal se 
desloca para hidratação ou ali-
mentação no cocho, automatica-
mente passa pela pesagem. Por 
dia, cada animal é pesado 12 
vezes, em média, o que reduz a 
possibilidade de erro no processa-
mento das informações.

Fotos: Divulgação
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U
m vasto cenário de vá-
rios pontos do país foi 
o foco do Encontro de 

Intensificação de Pastagens, 
evento organizado pela Scot 
Consultoria entre 28 e 30 de 
setembro em Ribeirão Preto, 
SP. Grandes marcas e refe-
rências nacionais do merca-
do agropecuário e diversos 
palestrantes apresentaram o 
melhor que a tecnologia pro-
porciona para a base da ativi-
dade: o pasto.

No encontro, que teve a 
participação da Associação 
Brasileira de Angus através 
da gerente do Programa Car-

Pastagens, um campo em aberto
ne Angus Certificada, Ana Do-
ralina Menezes, pecuaristas, 
empresários, pesquisadores e 
profissionais do setor de 158 
cidades e 17 estados mais o 
Distrito Federal foram impac-
tados por novas técnicas de 
produção e perspectivas sobre 
a competitividade da pecuária 
brasileira no mundo. O evento 
foi concluído no dia 30 de se-
tembro com um dia de campo 
em Guaíra, SP.

“Para nós foi muito impor-
tante participar de forma pre-
sencial, já que até o ano passa-
do estes eventos foram online. 
Já estivemos no encontro de 
recriadores e confinadores no 
início do ano. Foi importante 
nossa presença, ter o contato 
com mais de 700 produtores 
e técnicos”, observou Ana Do-
ralina. Segundo ela, a Angus 

teve um espaço em que foi 
apresentada a Carne Angus, 
com uma degustação ao final 
do dia. “Estar presente, diante 
deste seleto público, mostran-
do a qualidade da Carne An-
gus, trocando muitas experi-
ências com criadores, sempre 
é muito positivo”, concluiu.

Além das palestras e deba-
tes, o encontro contou com es-
tudos de caso e participação 
de representantes de proprie-
dades visitadas pela pesquisa 
expedicionária, envolvendo 
também os patrocinadores, 
que apresentaram o melhor 
inovações e tecnologias para a 
produção.

No primeiro dia, as ativi-
dades começaram debatendo 
o tema “Seu pasto é uma la-
voura”, que abordou questões 
como o peso do pasto no siste-

ma de produção, procedência 
e qualidade das sementes for-
rageiras. Também entrou em 
pauta a avaliação do mercado 
no Brasil, mergulhando no im-
pacto do custo de produção e 
na rentabilidade do sistema 
pecuário. Na sequência tam-
bém entraram no debate a su-
plementação de pastagem no 
ciclo completo de produção, 
sanidade em sistemas intensi-
vos e estudo de caso como “Os 
segredos de Mato Grosso do 
Sul na cria” e as caracterís-
ticas do ‘Boi China criado na 
pastagem’. No final, o dia de 
campo proporcionou visitas 
técnicas a uma empresa de 
sementes, estações de conhe-
cimento na unidade de pro-
dução e inovação em Guaíra, 
um local considerado um dos 
mais avançados centros de de-

senvolvimento de novas tecno-
logias para pastagens do País.

Abordagens como o cresci-
mento da Integração Lavoura-
Pecuária: como sair de uma 
única atividade e aproveitar 
o melhor de todas foram te-
mas que prenderam a atenção 
dos participantes que acom-
panharam palestras, debates, 
cases de sucesso, networking, 
num ambiente dinâmico e que 
apresentou o que está por vir 
no setor agropecuário. O En-
contro de Intensificação de 
Pastagens foi uma atualiza-
ção do tradicional Encontro 
dos Encontros. O evento nas-
ceu com o foco nos sistemas 
produtivos a pasto, abrindo 
terreno para todas as fases da 
pecuária e os avanços opera-
cionais que a tecnologia vem 
proporcionando.
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Para prospectar novos mer-
cados no importante Orien-
te Médio, o programa Carne 

Angus Certificada marcou pre-
sença no evento Abu Dhabi Inter-
national Food Exhibition 2022, 
realizado em Abu Dhabi, de 6 a 8 
de dezembro de 2022. A crescen-
te valorização da carne premium 
naquela parte do mundo levou a 
Associação Brasileira de Angus 
à capital dos Emirados Árabes, a 
convite do Ministério da Agricul-
tura, integrando a representação 
brasileira no destacado evento da 
área da alimentação.

E não deu outra: a geren-
te nacional do Programa Carne 
Angus Certificada, Ana Doralina 
Menezes, que representou a enti-
dade nesta missão, retornou com 
a mala cheia de intenções de com-
pra da carne Angus por mais de 
10 países, em especial do Oriente 
Médio. E nessas tratativas para 
comercialização de Carne Angus 
Certificada, um dos pré-requisitos 
mais demandados pelos clientes 
que manifestaram interesse pe-
los cortes premium do Brasil foi 
a certificação da qualidade e de 
processos ambientais e de susten-
tabilidade.

Segundo Ana Doralina, há inú-
meras oportunidades para a produ-
ção brasileira nesses mercados, já 
que o país conta com sistemas de 
criação a campo e outros mais in-
tensivos, como confinamento, para 

Carne Angus de volta 
aos Emirados Árabes

garantia de qualidade diferenciada. 
“Apesar de ter um caráter institu-
cional e de promoção da Carne An-
gus do Brasil, este evento permitiu 
que construíssemos importantes 
canais de conversação e possibilida-
de de negócios”, acrescentou.

Mercados importantes
Ela destacou que o Oriente 

Médio é um importante mercado 
para os cortes nobres Angus pro-
duzidos no Brasil, e que em 2021, 
do total de carne Angus exporta-
da, 32% teve como destino final o 
Oriente Médio. “Nos últimos anos, 
conquistamos mercados bastante 
exigentes e temos convicção de 
que a Carne Angus Certificada do 

Brasil pode chegar ainda a outros 
países com apetite por um produ-
to com qualidade e procedência. 
E cabe a nós fomentarmos essas 
novas parcerias”, comentou, re-
forçando que o Brasil é o maior 
exportador de carne bovina do 
mundo.

Durante a feira, o Programa 
Carne Angus reuniu-se com de-
legações do Marrocos, Kuwait, 
Cuba, Jordânia, Catar, Arábia 
Saudita, Rússia, Espanha, Dubai, 
Emirados Árabes, Líbano, Paquis-
tão e Bahamas. Negociações que 

devem ganhar apoio diplomático 
do Brasil.

A embaixadora do Brasil nos 
Emirados Árabes, Eliana Zugaib, 
esteve com a gerente nacional do 
Carne Angus, momento em que 
pode conhecer o trabalho da As-
sociação e identificar potenciais 
mercados para a carne Angus bra-
sileira. A Abu Dhabi International 
Food Exhibition 2022 reuniu 31 
países, 445 expositores e recebeu 
16 mil visitantes.

Retomada junto
aos importadores
A feira marcou a retomada da 

Angus em eventos presenciais no 
exterior após a pandemia de Co-
vid-19. “Para nós foi motivo de 
muita satisfação podermos parti-
cipar da Abu Dhabi International 
e estarmos ao lado do Ministério 
nessa missão. Isso mostra o gran-
de potencial de atingirmos merca-
dos de alta qualidade com a carne 
Angus brasileira”, enfatizou Ana 

Doralina.
A maciez, o sabor diferencia-

do e a suculência da carne Angus 
puderam ser conferidos de perto 
por visitantes de diferentes países 
em degustações que foram pro-
movidas no estande do Ministério 
durante o evento, onde Ana teve a 
oportunidade de conhecer vários 
importadores, com os quais dei-
xou informações técnicas sobre a 
carne Angus e também propostas 
de vendas a serem analisadas.

Nas degustações foram servi-
dos cortes de picanha, filé de cos-
tela e filé mignon, todos de carne 
Angus. Os picadinhos foram pre-
parados com diferentes acompa-
nhamentos, como mix de legumes 
e aligot de batatas. “Mostramos 
na prática o resultado da genéti-
ca Angus e do trabalho feito pe-
los produtores brasileiros, entre-
gando um produto com maciez, 
suculência, procedência, padro-
nização e alta qualidade”, disse 
Ana Doralina.

Fotos: Daniele Santana/Divulgação

No dia 19 de setembro, no 
tradicional Acampamento Farrou-
pilha, em Porto Alegre, RS, quem 
visitou ou passou por perto do pi-
quete (estande gaúcho montado no 
evento) do Frigorífico Silva, não 
escapou de se deliciar com o chei-
rinho de um churrasco diferente, 
especial de primeira. Sim porque 
era um churrasco feito com carne 
Angus, do Programa Carne Angus 
Certificada.

Foi deste modo que na Asso-
ciação Brasileira de Angus marcou 
presença nesta típica festa dos 
gaúchos. A montagem da verda-
deira vitrine da carne Angus esteve 
a cargo do Coordenador de Qua-

Durante a Exposição de Bagé 
o Programa Carne Angus Certifi-
cada, da Associação Brasileira de 
Angus, promoveu um Concurso de 
Assadores, com carne Angus cer-
tificada da unidade de Bagé do 
Frigorífico Marfrig, parceiro do 
programa. Segundo 
a gerente nacional 
do programa Carne 
Angus, Ana Doralina 
Menezes, que esteve 
presente na promo-
ção, o evento foi um 
sucesso e mobilizou o 
público da importante 
mostra da agropecuá-
ria rio-grandense.

Angus pilchado!
lidade do Programa Carne Angus, 
Gabriel Beltrão, auxiliado pelo pes-
soal de marketing da entidade.

“Com cortes certificados de 
costelão e de vazio Best Beef An-
gus, do Frigorífico Silva, nosso par-

ceiro, recebemos visitantes impor-
tantes, especialmente compradores 
da carne Angus do frigorífico, que 
além do cheiro único, puderam 
acompanhar o preparo e saborear 
e comprovar a maciez, o marmo-
reio e o sabor inigualável da carne 
Angus assada em fogo de chão”, 
descreveu o técnico. Nas conver-
sas, Gabriel tirou dúvidas e expli-
cou como funciona o programa 
carne Angus dentro da indústria.

Foi também uma ótima opor-
tunidade para os frequentadores 
do evento, que dura vários dias e 
fica sempre lotado, conhecerem a 
carne que leva a marca de quali-
dade Angus.

Assadores em Bagé
“Foi um desafio de assadores, 

que prepararam na brasa o corte 
de costela Angus e foram avalia-
dos por uma comissão de jurados. 
Mais um sucesso e promoção da 
carne Angus certificada”, desta-
cou Ana Doralina.

Ana Doralina, com a embaixadora Eliana Zugaib
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É 
importante escolher uma 
genética capaz de agre-
gar qualidade de carne 

aos produtos. A raça Angus ofe-
rece um mix de atributos que 
contribuem com o conceito que 
o mercado tem hoje de cortes 
premium. Mas para que a raça 
expresse seu potencial, é preciso 
selecionar qual genética funcio-
na melhor no sistema produtivo 
de cada propriedade. Comece 
atentando para o porte e de-
sempenho dos touros a serem 
utilizados e certifique-se de que 
eles têm condições de expressar 
o máximo desempenho em sis-
temas a pasto, em confinamen-
to ou semiconfinamento. Para 
isso, observe os índices de Peso 
ao Nascer, Peso ao Desmame 
e Peso ao Sobreano, medidas 
fundamentais para antever o 
porte dos animais. E lembre-se: 
animais maiores exigem maior 
oferta de alimento para atingir 
o tamanho e o grau de acaba-
mento de carcaça ideal. Não 
deixe de verificar também os 
índices dos reprodutores rela-
cionados à qualidade de carcaça 
como Peso ao Desmame, Área 
de Olho de Lombo, Espessura de 
Gordura subcutânea, Espessura 
de Gordura na Picanha (p8) e 
Marmoreio.

Nutrição adequada
Uma nutrição adequada é 

chave para uma carcaça de qua-
lidade. Mesmo que um deter-
minado animal tenha potencial 
genético para ser um grande 
produtor de carne, se sua ali-
mentação ao longo da vida for 
inadequada, ele não irá desem-
penhar. Os cuidados com a nu-
trição devem começar desde a 
gestação. Pesquisas indicam que 
a nutrição adequada das vacas 
prenhes é essencial para a for-
mação dos tecidos musculares e 
deposição de gordura dos futu-
ros terneiros, inclusive do alme-

Dicas para a produção
da carcaça perfeita

com base no conhecimento técnico e no constante aperfeiçoamento do Programa carne Angus certificada, da Associação 
Brasileira de Angus, seus técnicos sintetizaram em oito dicas “como produzir uma carcaça perfeita”.

jado marmoreio. Por isso, a nu-
trição deve ser pensada durante 
toda a vida do animal e não só 
na terminação, que é quando ela, 
geralmente, recebe mais aten-
ção dos pecuaristas para chegar 
logo ao ponto de abate.

Cuidado com a sanidade 
Não adianta investir em ge-

nética e nutrição, mas não cuidar 
da saúde do animal. 
A sanidade tem de 
estar diretamente 
relacionada ao de-
sempenho e à qua-
lidade da carcaça e 
da carne que ele vai 
entregar. Então, ao 
longo desse proces-
so, seja na cria, na 
recria, seja na ter-
minação, a sanidade 
tem que estar sem-
pre adequada, sendo avaliada e 
corrigida o tempo todo. Qualquer 
deslize com a saúde do animal 
pode comprometer a entrega de 
uma boa carcaça.

Precocidade na veia 
A idade de abate é uma das 

bases para se obter uma carca-
ça de excelência. Exemplares 
jovens geralmente dão origem 
a uma carne macia e de sabor 
marcante. Isso porque, quanto 
mais jovem, mais facilmente 
o colágeno do animal se des-
mancha, suavizando a ligação 
entre as fibras da carne. Pre-
cocidade é um atributo relacio-
nado diretamente à genética 
do animal. Por isso, o criador 
que quer abater gado jovem 
(14 a 18 meses) precisa capri-
char na seleção de reproduto-
res capazes de gerar bezerros 
que cresçam rápido e tenham 
adequada capacidade de depo-
sição de gordura ainda jovens. 
Só assim será possível atingir 
uma correlação adequada en-
tre ossos, músculos e gordura 

na carcaça.

Gordura pra que te quero
Uma carcaça ideal precisa 

atingir pontuação em dois ti-
pos de gordura: a subcutânea 
e o marmoreio. A gordura sub-
cutânea – ou de cobertura – é 
responsável por fazer com que 
essa carcaça aguente as baixas 
temperaturas pelas quais passa-
rá durante o processo industrial 
até chegar ao consumidor, a cha-
mada cadeia de frio. Essa cober-
tura de gordura funciona como 
uma proteção para resguardar 
a musculatura, evitando a perda 
de umidade, influenciando na su-
culência e na maciez. No frigorí-
fico, a gordura subcutânea rece-
be notas de 1 a 5. O Programa 
Carne Angus chancela carcaças 
enquadradas a partir do grau 3, 
gordura mediana.

Já o marmoreio é a gordu-
ra entremeada na carne. Ele 
terá grande influência positiva 
na maciez e no sabor da carne, 
e sua aferição só pode ser feita 
com base na análise de corte do 

contrafilé, característica avalia-
da nas peças que estampam o 
Selo Angus Gold.

Bem-estar como base
Não há carcaça top sem uma 

produção focada em bem-estar 
animal. E esse cuidado vai desde 
a criação no campo até o trans-
porte dos animais ao frigorífico. 
Na fazenda, é preciso ter cuidado 
com o manejo, a disponibilidade 
de sombra, a água e o alimento. 
Uma boa política de orientação 
das equipes de trabalho também 
é essencial para minimizar danos.

Além do respeito do animal, 
é preciso ter em mente que o es-
tresse reduz a qualidade da carne 
e a vida útil do produto, além da 
possibilidade de alterar a cor, o 
sabor e o padrão dos cortes

O consumidor manda
O mercado exige dos pecu-

aristas cada vez mais animais 
padronizados, ou seja, com o 
mesmo porte, tamanho e acaba-
mento. Isso está atrelado a um 
padrão de cortes que a indústria 
identifica como preferência do 

consumidor na gôndola. Dessa 
forma, a oferta de lotes homogê-
neos aos frigoríficos geralmente 
rende vantagens financeiras ao 
criador que cumpre essa régua. 
Ao fechar um lote para envio ao 
frigorífico, é preciso ter em mente 
que a carne desses animais será 
ofertada lado a lado no varejo 
e que o consumidor busca peças 
padronizadas, independentemen-
te da época do ano, se está frio ou 
quente, se choveu ou há estiagem.

Chave de ouro
A escolha do frigorífico certo 

para abater a produção é vital 
para assegurar o sucesso na reta 
final do processo produtivo. Não 
adianta o produtor seguir esse 
passo a passo da carcaça perfei-
ta e, na hora do abate, ocorrerem 
erros de processamento. Fique 
atento a questões de transporte, 
treinamento de caminhoneiros, 
recepção dos animais, área de 
curral, área por boi, água dis-
ponível e limpa, descanso, dieta 
hídrica, higiene durante as ope-
rações, padronização e qualidade 
de frio.
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N
a última Gira Angus de 
2022, em Mineiros, Goi-
ás, a visita da comitiva 

da Angus no dia 17 de novem-
bro foi ao Grupo Lageado, que 
tem à frente o técnico e agro-
empresário Edmundo Rocha 
Vilela. Inseminam em torno de 
250 mil fêmeas ao ano, traba-
lhando muito no fomento ao 
cruzamento industrial na região 
de Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul (centro-oeste e 
norte do Brasil e também no 
Pará). “Fomos lá visando apro-
ximar a Associação Brasileira 

Gira Angus visita Grupo Lageado
de Angus desse destacado gru-
po e também para conhecer o 
trabalho realizado por eles. 
Nossa intenção com essa visita 
foi de aproximação, para forta-
lecer laços visando novos pro-
jetos e alianças de trabalho en-
volvendo as genéticas Angus e 
Ultrablack”, disse o gerente de 
Fomento da Associação Brasi-
leira de Angus, Mateus Pivato. 
Ele também citou o interesse do 
grupo da Angus em conhecer os 
sistemas intensivos que eles de-
senvolvem para a produção de 
animais meio sangue e também 
para a produção de carne de 
qualidade.

Segundo Pivato, é o grupo 
que mais insemina fêmeas no 
Brasil, que mais experiências 
tem nesta área de trabalho com 

pecuária. Em 2020 foram 7 
milhões de doses de sêmen An-
gus comercializadas no Brasil 
e esse trabalho de fomento da 
Angus visa fortalecer o merca-
do de sêmen da raça.

A comitiva da Angus estava 
formada, além de Pivato, pelos 
diretores da Angus Márcio Su-
dati Rodrigues e o inspetor téc-

nico da Angus Augusto Marsola 
Pansani, com o apoio do técnico 
de Fomento da Angus, médico 
veterinário João Pedro Veiga.

“Nas conversas com Edmun-
do, debatemos e argumentamos 
sobre o cenário do Angus na 
atualidade e a eficiência dessa 
genética na produção pecuária. 
Falamos também sobre o uso 

do Ultrablack no acasalamento 
com a fêmea F1 e falamos mui-
to sobre a carne de qualidade. 
A carne que eles produzem não 
é carne Angus certificada, mas 
um projeto muito forte da JBS 
da Swift Black. O foco e priori-
dade deles é qualidade de carne, 
e isso nos interessa”, observou 
João Pedro.

Por determinação do Minis-
tério da Agricultura, o Serviço 
de Registro Genealógico da raça 
Ultrablack tem a obrigação de 
realizar essas auditorias, que 
consistem em visitar criatórios 
sorteados aleatoriamente. Na 
verdade, tratam-se de auditorias 
rotineiras feitas anualmente nos 
criatórios desta nova raça. “Va-
mos até as propriedades para 
verificar as escriturações zootéc-
nicas, se os documentos encami-
nhados para o Registro estão de 
acordo com os documentos que 
estão na propriedade, examina-
mos informações de coberturas, 
nascimentos, notas de sêmen e 
tudo que é utilizado para a re-
alização do registro, é feita uma 
entrevista para ver como funcio-
na a propriedade, se são feitos 
programas de melhoramento, 
por quantas pessoas passam os 
comunicados de coberturas e 

Registro genealógico Ultrablack faz auditoria
nascimentos até chegarem ao 
setor de Registro. Então vamos 
para a mangueira onde revisa-
mos animais de algumas safras, 
geralmente se examina a safra 
de terneiros que estão ao pé das 
vacas ou exemplares ao sobrea-
no. Revisamos de 30% a 40% 
de uma geração”, descreve o 
superintendente de Registro da 
raça Ultrablack e gerente de Fo-
mento da Associação Brasileira 
de Angus, Mateus Pivato.

Segundo Pivato, como na 
raça Ultrablack são rebanhos 
ainda pequenos, muitas vezes se 
revisa todos ou quase todos os 
exemplares. Além das avaliações 
inerentes ao registro, se verifica a 
identificação pelas tatuagens, os 
códigos de rebanho e os manejos 
da propriedade. São percebidos 
manejos bastante interessantes, 
como brincar os terneiros ao nas-
cimento com o brinco da mãe, de-

pois quando estão um pouco mais 
criados recebem numeração pró-
pria e seguem com esse brinco da 
mãe e no momento da desmama é 
feita a tatuagem, enumera.

A futura superintendente 
substituta de Registro, agrônoma 
Carolina Silveira, informou que 
este ano foram auditadas três 
propriedades: a Cabanha Ouro 
Preto, de Zélio Teixeira Dias em 
Pedras Altas, a PAP Lagoa Pre-
ta, de Lourival Simões Pires Neto 
em Bagé e a Cabanha Cantagalo, 
de Carlos Renato Tonet Ferreira, 
em Santana do Livramento. “Na 
raça temos animais de ótima qua-
lidade, especialmente os de segun-
da geração (filhos de Ultrablack 
com Ultrablack), todos carnicei-
ros e fêmeas desejáveis dentro do 
padrão racial, o que mostra que 
os criadores estão selecionando 
corretamente”, diz a técnica.

Atualmente o rebanho da 

raça no Brasil é formado por 
3.214 animais registrados, sen-
do 2.243 em regime provisório e 
971 com registro definitivo. Com 
cinco anos de seleção no Brasil e 
mais de uma centena de criadores 
(mais de 50% no RS), a raça al-

cançou expansão de 46,53% em 
seu rebanho na safra 21/22 em 
relação a 20/21. Segundo Caroli-
na, destacam-se também os esta-
dos de São Paulo (18%), Santa 
Catarina (12%), Paraná (10%) 
e Minas Gerais (5%).

João Pedro, Marcio Sudati, Mateus Pivato e Augusto Marsola Pansani, com a equipe do Grupo Lageado
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LEILÕES

Desde Novembro, Daniel 
Schwahofer de Carvalho é o novo 
Gerente Nacional de Mercado e 
Miguel Abdalla assumiu o cargo de 
Gerente Distrital da Semex Brasil. 
A central reforçou sua equipe com a 
contratação de Daniel de Carvalho, 
que retornou à empresa para atuar 
numa função estratégica, com obje-
tivo de garantir alinhamento entre 
os diversos setores da Semex: desde 
o aspecto mercadológico, gerencia-
mento de produtos, setores técnicos 
e, principalmente, a área comercial.

“Nosso trabalho será orientado 
para fortalecer o posicionamento 
de mercado e estratégico da empre-
sa, visando sempre os melhores re-
sultados. Vamos manter nosso foco 
na gestão de pessoas, processos e, 
principalmente, de posicionamento 
de marca e marketing”, ressaltou 
Daniel.

Já Miguel Abdalla fica respon-
sável pela coordenação dos tra-
balhos nas regiões nos estados do 
Pará, Tocantins, Maranhão, Rondô-
nia e Acre, áreas de muitas oportu-
nidades de crescimento e expansão 
da tradicional marca Semex. “Todo 
o nosso trabalho tem como foco a 
região norte, sempre prezando pelo 
atendimento técnico com muita 
qualidade. E mirando na entrega de 
bons resultados aos clientes”, sinte-
tizou Abdalla.

O 
touro Angus VPJ Golwyn 
Easy Decision FIV 1294 
teve cota de 50% arrema-

tada por R$ 216 mil, sendo va-
lorizado em R$ 432 mil no 25º 
Leilão VJP, que celebrou, nos dias 
5 e 6 de novembro, os 30 anos de 
seleção Angus realizada pela VPJ 
Pecuária, com sede em Jaguariú-
na, SP. O reprodutor, lote 15, que 
está entre os 1% da raça no Pro-
mebo em sete características, foi 
adquirido no leilão pelo criador 
Fernando Matielo, de Aguaí, SP.

Capitaneado pelo pecuarista 
Valdomiro Poliselli Júnior, o rema-
te faturou R$ 4.293.360,00 com 
a venda de machos e fêmeas An-
gus, Brangus e Ultrablack, além 
de gado comercial. Do total, R$ 
1.633.320,00 referem-se a exem-

Em seu último remate na Tem-
porada 2022, a Fazenda Renas-
cença, de Vargem, SC, movimentou 
R$ 771 mil, com a comercializa-
ção de 24 garrotes Angus de 14 a 
18 meses e 30 fêmeas de 12 a 18 
meses das raças Angus e Ultrabla-
ck para pecuaristas de Santa Ca-
tarina, do Paraná e de São Paulo. 
Capitaneado pelo criador Nelson 
Antonio Serpa, o pregão teve mé-
dia de R$ 16.295,65 nos machos 
Angus, de R$ 12.931,03 nas fê-
meas Angus e de R$ 10.800,00 
nas fêmeas Ultrablack. O Leilão 
Angus Jovem foi realizado no for-
mato virtual nos dias 28 e 29 de 

Leilão VPJ faz altas médias
Touro VPJ Golwyn 
Easy Decision FIV 
1294 bateu recorde 
na pista da VPJ 

plares Angus e R$ 388.080,00 a 
animais Ultrablack.

Com pista limpa, o pregão re-
gistrou média de R$ 64.636,36 
para touros Angus e de R$ 36,8 
mil para fêmeas da raça. Nos Ul-
trablack, a média foi de R$ 54 mil 
para os machos e de R$ 33,8 mil 
para as fêmeas.

O preço top da raça Ultrabla-
ck foi pago por uma novilha ne-
gociada por R$ 60 mil. A fêmea 
vai para Canudos, BA. Pecuaristas 
de São Paulo, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio 
de Janeiro, Goiás, Bahia e de Per-
nambuco garantiram genética da 

VPJ para seus plantéis no leilão 
deste ano. 

Sucesso de vendas
Para o gestor comercial da 

VPJ, Adriano Rubio, o 25º Leilão 
foi um sucesso de vendas, apesar 
das adversidades no cenário po-

lítico. “A pecuária mostrou sua 
força e resiliência diante de situ-
ações adversas. Os resultados fo-
ram extremamente satisfatórios”, 
avaliou. Para ele, o que impulsio-
nou os negócios foram “a união 
do setor agropecuário e o trabalho 
árduo da equipe VPJ”. 

O presidente da Associa-
ção Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, que acompanhou de 
forma presencial o leilão, destacou 
a qualidade da oferta colocada em 
pista. “Como de costume, a VPJ 
apresentou excelência em reprodu-
tores. Qualidade de genética Angus 
e Ultrablack que marcou toda a 
temporada de 2022”, comentou o 
dirigente da Angus, que este ano de 
2022 encerrou sua segunda gestão 
à frente da entidade.

Leilão Angus Jovem fatura R$ 771 mil

Semex tem 
novos gerentes

Além da formação acadêmica 
exemplar, Daniel tem amplo conhe-
cimento do mercado pecuário con-
quistado ao longo de quase dezoito 
anos de carreira. Começou atuando 
em grandes projetos agropecuários 
e, posteriormente, dedicou-se ao 
mercado de genética e inseminação 
artificial. Atuou em atividades espe-
cializadas na nutrição de bovinos de 
corte, melhoramento genético, ma-
rketing e comercial. Na Semex Bra-
sil, Daniel trabalhou entre 2019 e 
2021 na função de gerente de mer-
cados, e agora volta como Gerente 
Nacional de Mercado. 

O novo gerente distrital da Se-
mex Brasil, Miguel Abdalla, acu-
mulou experiência no segmento de 
genética e inseminação artificial. 
Ele atua há dez anos na área, sen-
do oito como gerente de produtos. 
Além disso, morou e trabalhou no 
exterior. 

Fotos: MF Leilões/ Reprodução

Daniel de Carvalho

Para a Casa Branca Agropas-
toril, 2022 foi um ano extrema-
mente produtivo. No total, foram 
seis leilões de Angus, Ultrablack e 
Brangus, com a oferta de matri-
zes, reprodutores rigidamente pro-
vados, sêmen e embriões – além 
de genética Nelore, Brahman e 
Simental.

“Cumprimos muito bem nossa 
missão de colocar à disposição do 
mercado a melhor genética Casa 
Branca, resultado de mais de 20 
anos de investimentos contínuos 
na seleção de produtos diferencia-
dos, com precocidade, fertilidade 
e carcaça, atributos importantes 
para o contínuo aumento da pro-
dutividade da pecuária brasilei-
ra”, diz o criador Paulo de Castro 

Casa Branca: confiança em 2023
Marques.

Além dos leilões, a Casa Bran-
ca avançou em sua prova de ava-
liação de desempenho, que com-
pletou 10 anos. “A rígida seleção 
é marca do nosso programa de 
melhoramento genético. Na Casa 
Branca, os animais são avaliados 
desde o nascimento. E acompa-
nhamos de perto o seu desenvol-
vimento com atenção especial 
aos indicadores de desempenho 
zootécnico. Afinal, a pecuária mo-
derna exige resultados produtivos 
e reprodutivos cada vez mais apu-
rados”, explica Fabiana Marques 
Borrelli, diretora da Casa Branca.

A prova é composta por duas 
fases: após o período de adap-
tação, os animais são avaliados 

durante 70 dias com medições 
periódicas, incluindo consumo ali-
mentar residual (CAR) e ganho 
de peso residual. Todos os animais 
são avaliados pela técnica de ul-
trassonografia de carcaça.

“Em 2023, seguiremos o mes-
mo ritmo de investimentos. Nossa 
missão é nobre: estamos na base 
da cadeia da produção de carne 
bovina, um alimento de qualidade 
e essencial para atender à cres-
cente demanda global. O Brasil 
é o maior exportador de proteína 
vermelha e tem tudo para manter 
essa liderança. Como selecionado-
res, cumprimos um papel impor-
tante para fortalecer essa cadeia 
produtiva”, ressalta Paulo Mar-
ques.

novembro.
D e s t a q u e 

para a fêmea 
R e n a s c e n ç a 
1030, arremata-
da por R$ 28,5 
mil por Erick 
Augusto de Oli-
veira Costa e 
Francielle Lore-
na Pontes Costa, 
da Cabanha EJ, 
de Registro, SP. Nos machos o 
destaque foi o garrote Renascen-
ça 997 Zorzalito, vendido por R$ 
23,1 mil para Rodrigo Pazinato, 
da Estância Pazinato, de Jardinó-

polis, SC. Nos Ultrablack, desta-
que para a fêmea Renascença UT 
80, vendida por R$ 11,1 mil para 
Enori Malakowski, de Concórdia, 
SC.
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Médico Veterinário, especialista em 
desenvolvimento de produto Corte da 

Genex Brasil

Por Reinaldo 
Leopoldino
de Souza

A 
palavra sustentabilidade 
nunca foi tão difundida 
como nos últimos anos. E, 

no agro, não é diferente. Ainda 
que, de alguns ângulos, nosso se-
tor é taxado como degradador 
do meio ambiente, extrativista e 
que beneficia economicamente a 
poucos, o que se tem desenvolvido 
pelos diversos players do segmen-
to em termos de pesquisa, ações, 
inciativas e boas práticas vem 
desmitificando esse julgamento.

A palavra sustentabilidade, 
muitas vezes, é ligada principal-
mente às ações de preservação de 
recursos naturais e questões de 
meio ambiente e, sim, isso é uma 
parte do que compõe o conceito. 
Mas, não só, sobretudo quando 
falamos sobre um setor da econo-
mia ou empresa, por exemplo.

  A sustentabilidade tem como 
base três aspectos fundamentais. 
Um deles é o ambiental, como já 
levantado, que perpassa o com-
promisso com o uso conservador 
e sensato dos naturais recursos 
finitos, pensando no planeta em 
longo prazo e como deixare-
mos o mundo para as próximas 
gerações. Outro, é o social, que 
abrange questões relacionadas à 
dignidade humana e qualidade de 
vida. E o terceiro pilar, que é o fi-
nanceiro, buscando o equilíbrio do 
orçamento, a saúde financeira e a 
capacidade de perdurar economi-
camente. Esses três pilares devem 
sempre interagir de forma harmô-
nica, garantindo a integridade do 
planeta e da sociedade durante 
seu crescimento econômico. 

É claro que grandes causas 
como a frear o aquecimento glo-
bal e combater a fome, por exem-
plo, são urgentes, complexas e 
universais. Mas, dentro de nossa 
realidade e campo de atuação, 

Contribuições do Melhoramento Genético

Uma pecuária mais sustentável
podemos e devemos contribuir de 
maneira efetiva e constante, com 
diversas ações, em nossa casa, 
empresa ou propriedade rural.  

Quando pensamos no agro e, 
mais especificadamente, na pe-
cuária, o melhoramento genético 
e as características avaliadas e 
expressas pelas DEPs (diferen-
ça esperada na progênie) podem 
contribuir para manter ou tornar 
a atividade mais sustentável.

O aumento da produtividade 
e a maior eficiência biológica dos 
animais, com certeza, são carac-
terísticas desejáveis e que colabo-
ram com a sustentabilidade. No 
entanto, as características mais 
tradicionais e que há mais tempo 
são selecionadas, talvez estejam 
um pouco ultrapassadas, pois con-
sideram a produção de uma forma 
mais isolada, não contemplando 
os três pilares da sustentabilidade. 

Por exemplo, selecionando so-
mente para peso ao desmame e 
peso ao ano ou sobre ano, talvez 
tenhamos animais mais produ-
tivos e com maior potencial de 
ganho de peso, porém não esta-
mos pensando na necessidade de 
um maior uso de recursos para 
atender as exigências deste tipo 
de animal. Nessa lógica, vemos 
a chamada produção ou lucro 
a qualquer custo, e, ao contrário 
disso, a sustentabilidade prega um 
equilíbrio entre esses fatores. 

Mas, assim como todos os ou-
tros setores, os processos são ado-
tados e as decisões são tomadas 
dentro de seu contexto histórico e 
evoluem com o próprio desenvolvi-
mento das atividades. Quando ini-
ciamos o melhoramento genético 
dos animais, há cerca de 40 anos, 
realmente o que precisávamos era 
um aumento no potencial do ga-
nho de peso dos animais. Portan-
to, seleção por peso ao desmame, 
peso ao ano, habilidade materna, 
tamanho e estrutura eram busca-
dos e precisavam ser inseridos nas 
populações bovinas da época.

Não quer dizer também que 
hoje a regra seja selecionar ani-
mais apenas para menor tamanho 
e capacidade de crescimento, com 
baixo consumo de matéria seca, 

buscando uma menor taxa de 
mantença e aumento da lotação. 
Isso não necessariamente é uma 
prática sustentável, pois pode sig-
nificar uma menor produção de 
kg/carne/há ou R$/há, diminuindo 
a rentabilidade da atividade, se 
aplicada em sistemas que neces-
sitam alto desempenho.  Ou seja, 
essa genética de baixa manuten-
ção em um confinamento, por 
exemplo, não apresentará a per-
formance desejada, trazendo pre-
juízos econômicos e uma utiliza-
ção inadequada de recursos como 
alimento, água e energia.

De modo geral, atualmente, 
estamos dando mais ênfase em 
outras características mais ade-
quadas ao contexto contemporâ-
neo, que preconizam, entre outras 
coisas, a seleção objetiva pelo uso 
das DEPs, o equilíbrio entre os 
atributos desejados nos rebanhos 
e a melhor adequação a cada sis-
tema de produção.

Características relacionadas 
a eficiência alimentar como, por 
exemplo, o consumo alimentar re-
sidual (CAR) são amostras dessa 
nova realidade. O CAR é definido 
como a diferença entre o consumo 
de alimento real e esperado, con-
siderando o peso vivo e o ganho 
de peso diário. Portanto, animais 
mais eficientes consomem menos 
que o esperado, chamado CAR 
negativo, que é desejado, pois se-
lecionamos animais de menor in-
gestão e menores exigências para 
manutenção, sem mudanças no 
peso adulto ou no ganho de peso. 
É estimado que até 70% da ener-
gia da dieta dos bovinos é desti-
nada somente para a manutenção 
das funções basais do organismo, 
como respiração, manutenção da 
temperatura corporal e outras 
funções metabólicas necessárias 

somente para o corpo do animal 
funcionar. 

Outro ponto importante, que 
é muito relacionado à sustenta-
bilidade, é a diminuição do im-
pacto ambiental que animais 
mais eficientes trazem, pois tem 
uma menor produção de ester-
co e metano. Pesquisas apontam 
que animais mais eficientes para 
CAR reduzem em cerca de 30% a 
emissão de metano (um dos gases 
apontados como causadores do 
aquecimento global) que os me-
nos eficientes. 

Os programas de melhora-

mento genético têm buscado jus-
tamente por características mais 
voltadas a eficiência produtiva 
do que ao aumento de produção 
de forma isolada. Por exemplo, 
alguns programas já estão ex-
pressando a eficiência produtiva 
de fêmeas, não só pelo quilo de 
terneiros desmamados ou sua ca-
pacidade de produzir leite, mas 
quantos quilos de terneiro des-
mama em relação ao seu peso, ou 
aquelas com uma maior produ-
tividade acumulada ao longo da 
sua vida e não somente em uma 
estação produtiva. 

Outra característica que já 
selecionamos há muito tempo e 
segue os parâmetros de susten-
tabilidade é o rendimento de car-
caça ou área de olho de lombo. 
Dois animais com o mesmo peso 
corporal e peso de carcaça podem 
apresentar diferenças nos rendi-
mentos dos cortes que são apro-
veitados. Dessa forma, os recursos 
usados na alimentação, transporte 
e processamento desse animal no 
frigorífico são mais bem utiliza-
dos.

A preocupação com sustenta-
bilidade é tanta que a Associação 
Brasileira de Angus tem, desde 

2019, o chamado selo sustenta-
bilidade, que é dado às fazendas 
que seguem alguns preceitos pré-
definidos que certificam uma pro-
dução de carne sustentável. Hoje, 
isso ainda é um diferencial e pode 
trazer um ágio de preço à carne 
produzida nessas fazendas, porém 
a tendência, com a passar dos 
anos, é que isso seja uma exigên-
cia da maioria dos consumidores, 
e as fazendas que não seguirem 
ficarão com os mercados mais pe-
riféricos e que pagam menos pelo 
produto.

Esses são alguns exemplos de 
como a sustentabilidade é uma 
questão cada vez mais importan-
te na pecuária, seja pela exigência 
do consumidor e da sociedade, 
seja pela própria saúde geral da 
atividade econômica do produtor.

Remar a favor da sustentabi-
lidade é focar no consumidor, que 
está mais antenado a isso tudo e 
exigindo um produto mais “lim-
po”, que seja produzido sem de-
gradação do meio ambiente, com 
responsabilidade social, garantin-
do condições dignas de trabalho 
aos colaboradores, que respeite 
os preceitos de bem-estar animal, 
não use produtos ou insumos proi-
bidos ou de forma inadequada, en-
tre outras boas práticas. 

Do ponto de vista do negócio 
rural, olhar para sustentabilidade 
é pensar na longevidade da pro-
priedade e nas futuras gerações, 
que darão sucessão à atividade. 
Os herdeiros que assumirem uma 
administração que não foi feita 
de acordo com os processos sus-
tentáveis, pode pegar não só uma 
empresa com a saúde financeira 
prejudicada, mas também uma 
fazenda com pastagens degrada-
das, aguadas assoreadas e gado 
improdutivo. 

Nesse processo de busca 
por uma pecuária mais susten-
tável, de ponta a ponta, todos 
podem colaborar e todos saem 
ganhando.

O melhoramento genético e as 
DEPs podem contribuir para 
manter ou tornar a atividade 
ainda mais sustentável




