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De acordo com dados
oficiais da Associa-
ção Brasileira de In-

seminação Artificial (Asbia)
nove em cada dez bezerros de
cruzamento industrial progra-
mados para nascer em 2013
terão sangue da raça Angus,
que tem batido recorde a ca-
da ano na comercialização de
sêmen. Os números oficiais
divulgados neste mês de mar-
ço ainda apontam que a ven-
da de sêmen da raça atingiu
2,88 milhões de doses em
2012, volume 20,7% superior
ao resultado de 2011. Dessa
forma, este volume consolida
o Angus como a raça taurina
que mais comercializa sêmen
no país e a segunda entre to-
das as raças de corte. Segun-
do a Asbia, o market share
atual é de 38,7% em partici-
pação na inseminação no ga-
do de corte, em 2011 essa fa-
tia era de 34%.

O mercado total de venda
de sêmen para gado de corte
no Brasil, em 2012, atingiu
7,4 milhões de doses, com
crescimento de 6% em rela-
ção ao ano anterior. Confor-
me Paulo de Castro Marques, presidente da As-
sociação Brasileira de Angus, trata-se de um
resultado fantástico, que comprova as excelen-
tes características produtivas e reprodutivas
da raça Angus. Por outro lado, ele diz que hoje
é visto um intenso processo de profissionaliza-
ção da pecuária brasileira onde os dados zoo-
técnicos são avaliados pelos produtores, que
fazem a escolha da genética com base na pro-
dutividade das raças bovinas e, no caso do seg-
mento de corte, na qualidade da carne. 

Já para o diretor do Programa Carne Angus
Certificada, Reynaldo Salvador, o investimento
cada vez maior de pecuaristas em genética da
raça deriva também da viabilidade para a pro-
dução de bezerros de alta qualidade, tanto na
raça pura como no cruzamento industrial nas
mais diferentes regiões do país, inclusive no
exigente Brasil Central. Sendo que entre as ra-
ças europeias de corte, Angus é a líder abso-
luta, respondendo por 89% das vendas de sê-
men. Reresultado que decorre da comprova-
ção de que a genética Angus efetivamente
gera resultados econômicos aos produtores.
Sendo que hoje o Programa Carne Angus Cer-
tificada, o maior programa de carne de quali-
dade do Brasil, garante liquidez e valorização
diferenciada aos animais de sangue Angus. 

O Angus é destinada à produção de carne
de qualidade superior, tendo as suas origens
no Nordeste da Escócia, onde o seu aperfei-
çoamento começou há cerca de 200 anos. É
encontrado nas variedades Aberdeen Angus e
Red Angus. Hoje o Angus está sendo criado
em quase todo o mundo, em quais se desta-
cam : Argentina, Austrália, Brasil, Canadá,
Estados Unidos, Europa e Nova Zelândia.

Com grande qualidade, a sua uti-
lização é estendida para cruza-
mentos, tanto com raças de cor-
te como de produção leiteira.
Apresenta e transmite facilidade
de parto e reprodução, assim co-
mo a sua cor e a característica
de ser mocho.

É igualmente famoso pela sua
robustez, o seu fácil manejo e
adaptação às diversas condições
atmosféricas e ambientais. Apre-
senta boa acumulação e distribui-
ção de gordura na porção inter-
muscular, que garante a resistên-
cia em períodos de sem chuvas. É
manso, apresenta precocidade,
fertilidade e habilidade materna.
O angus é mocho e de tamanho
médio (Fêmea adulta: 125140 cm
/ Macho adulto: 135150 cm). A
sua pelagem apresenta-se curta e
de cor preta ou vermelha. O peso
varia entre 550 a 700 kg de uma
fêmea adulta e 900 a 1000 kg de
um macho, sendo o peso do filho-
te de aproximadamente 33 Kg. As
vacas atingem a idade de repro-
dução com cerca de 15 meses. Os
bezerros chegam ao estado de
abate com peso entre 340 e 400
kg com por volta de um ano.
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Raça registra 20,7% de aumento nas vendas de sêmen para gado de corte no Brasilpecuária

agronotas
Aquicultura

Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz
(USP/ESALQ) lança a 11ª
edição da Visão Agrícola, cujo
tema é Aquicultura. A
publicação técnico-científica
é destinada ao setor produtivo
e reúne artigos sobre vários
temas ligados à área, tais
como potenciais do setor,
segmentos da aquicultura,
meio ambiente, genética e
reprodução, nutrição,
sanidade e qualidade,
processamento, mercado e
consumo, sustentabilidade e,
finalmente, inovações
tecnológicas.

Prêmio

Estão abertas as inscrições
para o Prêmio Gerdau Melhores da
Terra, a maior premiação para o
setor de máquinas e equipamentos
agrícolas da América do Sul. Em
sua 31ª edição, o prêmio avaliará
os produtos e os trabalhos
participantes nas categorias
Novidade, Destaque e Pesquisa &
Desenvolvimento. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas
pelo website www.melhores
daterra.com.br ou pelo correio,
com carta para a Gerdau aos
cuidados da Comunicação
Corporativa - Av Farrapos, 1811 -
Cep: 90220-005 -Porto Alegre -
RS - Brasil. 

Mais cara 

Dentre
todos os
leilões
transmitidos
pelo SBA, o 2º
Leilão Haras
Raphaela -
Show de
Estrelas &
Convidados,
ocorrido no dia
8 de março de
2013, em Porto Feliz/SP, vendeu a égua quarto-de-milha
mais cara do Brasil: a MS Perky Bug, filha de Dash For Perks
e Ms Hanini Bug (Bugs Alive In 75), negociada por R$ 930
mi. A égua tornou-se muito valorizada por ser a nova
recordista mundial da prova Três Tambores e vencer a
categoria Tira-Teima com o tempo de 16’’586.

Angus amplia
presença no Brasil

Lançamento

Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos, SP) lança
guia “Boas práticas hídricas na produção leiteira” para
orientar produtores, técnicos extensionistas e gestores
a produzir leite, conservando os recursos hídricos em
quantidade e qualidade. O comunicado técnico possui
apenas sete páginas e está disponível na internet
(www.cppse.embrapa.br/ publicacoes-online)

Animais da raça 
angus que registra 

grande crescimento
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A pecuária impulsiona o agronegócio bra-
sileiro e os pecuaristas investem cada
vez mais em genética para aumentar o

lucro e a produtividade. Segundo o relatório di-
vulgado pela Associação Brasileira de Insemina-
ção Artificial (ASBIA) a comercialização de sê-
men no ano de 2012 contemplou as principais
empresas do setor, que juntas são responsáveis
por 93,5% do mercado. Só a Alta - uma das maio-
res empresas de melhoramento genético do mun-
do - comercializou 3,8 milhões de doses de sêmen
em 2012. Segundo Heverardo Carvalho, diretor
geral dessa empresa no Brasil, alguns fatores
responsáveis por este resultado foram o período
de estiagem no segundo semestre, que prejudicou
a estação de monta e a desaceleração do merca-
do interno.

Os dados apontam ainda que a comercializa-
ção de sêmen importado foi maior que o nacional,
tanto para gado de corte como leite. Sendo que o
crescimento do cruzamento industrial é o fator
que explica este cenário. As raças europeias, ha-
bitualmente escolhidas para esta prática, são
mais selecionadas em países de clima temperado,
ou seja, maioria importado. O Nelore continua
com a maior quantidade de sêmen comercializado

com 3.057.464 doses em 2012, um aumento de
1,31%. Já entre as principais raças, o Angus foi
a que mais cresceu entre 2011/2012, um incre-
mento de 29,43% -2.338.097 doses. O Brangus
teve um aumento de 32,91% -112.092 doses. Na
avaliação dos especialistas o ano de 2012 foi po-
sitivo para a pecuária de corte com a comerciali-
zação de 7.442.587 doses, sendo 5.096.402 de
sêmen nacional e 2.346.185 de importado. As
cinco raças com maior comercialização foram:
Nelore (3.057.464 doses); Angus (2.338.097 do-
ses); Red Angus (541.091 doses); Nelore Mocho
(263.134 doses); Brahman (177.773 doses).

Os pecuaristas leiteiros estão investindo em
genética visando a produtividade. As raças com
maior representatividade no segmento foram: Ho-
landês (2.876.117 doses); Jersey (733.995 do-
ses); Gir Leiteiro (676.196 doses) e Girolando
(501.199 doses). 

O Girolando apresentou a maior taxa de cres-
cimento com um incremento de 22,38% em rela-
ção a 2011, quando foram comercializadas
409.546 doses. Trata-se de uma raça que se des-
taca pela alta produção de leite e pela fácil adap-
tação ao clima tropical. O trabalho de melhora-
mento genético realizado pela Associação Brasi-
leira dos Criadores de Girolando é também um fa-
tor importante que tem dado mais segurança aos
criadores. 

Girolando também
se destaca


