


O III Congresso Brasileiro de Angus se propõe 
a discutir a genética Angus para todo o Brasil. 
Através de palestras técnicas com especialistas 
renomados e cases de produção de cabanhas 
e operações comerciais, exploraremos o tema 

central, de olho no mercado consumidor e 
nas potencialidades de valorização nacional e 
internacional de nossa Carne Angus Certifica-
da. Serão dois dias de intensa programação e 
troca de experiências! 

O CONGRESSO

O Brasil produziu no último ano mais de 3,5 
milhões de terneiros com a genética Angus. 
Embora represente apenas 5% da produção 
nacional de bezerros, dadas as dimensões 
superlativas de nosso país, o Angus já é a 
segunda raça mais criada no Brasil, sendo 
a maior entre as taurinas e campeã abso-
luta na venda de sêmen. O país possui di-

mensões continentais, com diversidade de 
clima e solo extremamente importante, o 
que faz da seleção em condições nacionais 
de animais adaptados aos nossos sistemas 
de produção, condição fundamental para 
a continuidade desse crescimento e uma 
grande oportunidade para os seleciona-
dores da raça no país. 

PROGRAMAÇÃO SINTÉTICA

Médico veterinário, doutor em Produção Animal e Qualidade de Carne, selecionador de 
Angus e gerente nacional do Programa Carne ANGUS – Associação Brasileira de Angus. 
Representará a entidade, com a palestra inaugural que trará uma viagem desde a chegada 
do Angus no Brasil até os dias atuais, destacando as principais conquistas da raça e seus 
desafios para o futuro.

Fábio Schuler Medeiros 
De Menelick aos dias atuais, 110 anos do Angus no Brasil09:00

Proprietário da Schiefelbein Angus Farms, de Minsessota, Estados Unidos da América. Dono de 
um dos maiores rebanhos de Angus do país, com mais de 700 ventres Angus registrados em seu 
programa de seleção e destacado desempenho no relatório PATHFINDER da Associação Americana 
de Angus. Abordará o case de sua propriedade e os critérios utilizados na seleção de Angus no 
rebanho da família, que seleciona a raça desde 1955.

Schiefelbein Farms - USA - Case de Cabanha Americana de criadores de ANGUS09:30
Don Schiefelbein

Credenciamento e abertura oficial08:00

O painel vai discutir a seleção genética da 
Raça Aberdeen Angus em diferentes países, 
abordando cases de cabanhas renomadas de 
Angus nos principais países selecionadores 
da raça no mundo. Terá como moderadora, a 
médica veterinária Susana Macedo Salvador, 

selecionadora de Angus e presidente do 
Conselho Técnico da Associação Brasileira de 
Angus. Ela conduzirá as apresentações dos 
painelistas e um debate com o tema “Para 
onde vai a seleção da raça Angus em termos de 
biótipos e características nas próximas décadas?”

29/06SELECIONANDO O MELHOR 
ANGUS PARA O MUNDO
MODERADORA: SUSANA MACEDO SALVADOR



O painel explorará as modernas e tradicionais 
tecnologias para busca dos objetivos de 
seleção e melhoramento genético da raça. 
Terá como moderador o professor e doutor 
Jaime Urdapilleta Tarouco, zootecnista e 
especialista em Ultrassonografia de Carcaças. 
Docente da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Jaime é um dos consultores de 

TECNOLOGIA E MELHORAMENTO 
GENÉTICO NA RAÇA ANGUS 29/06

referência da Associação Brasileira de Angus 
para Ultrassonografia de Carcaças e membro 
do Comitê de Referência do Programa 
Carne Angus Certificada. Jaime conduzirá 
as apresentações dos painelistas e o debate 
sobre o tema: “Como popularizar o uso de 
ferramentas modernas de seleção entre os 
criadores da raça no Brasil.”

Engenheiro agrônomo e doutor em Melhoramento Genético, Guitou é pesquisador do Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuária (INIA) da Argentina e consultor do Programa de Melhoramento Genético 
(ERA) da Associação Argentina de Angus. Ele realizará a apresentação inaugural deste painel sobre o tema 
“Ferramentas para o melhoramento genético: como conciliar as diferentes técnicas, do fenótipo à genômica.”

Apresentará a produção de genética Angus no Canadá, os principais enfoques de produção e as 
ferramentas utilizadas através de cases das maiores cabanhas do país.

Denis Serhienko
Cases de rebanhos canadenses de criadores de Angus09:55

Engenheiro agrônomo e proprietário da Cabanha Santa Joana, localizada no município de 
Santa Vitória do Palmar/RS. Campeão do prêmio Mérito Genético Angus e uma das mais 
destacadas cabanhas de Angus do Brasil, produzindo reprodutores selecionados pelo Programa 
de Melhoramento Genético Angus (PROMEBO). Produziu diversos reprodutores líderes do 
Sumário Angus.

Ulisses Amaral
Cabanha Santa Joana, vencedora do prêmio Mérito Genético Angus, um case brasileiro11:15

Criador e selecionador da cabanha de Angus Los Pamperos, fundada em 1951 na Argentina.
Rebanho participante do programa Evaluación de Reproductores Angus (ERA) desde 1987.

Cabanha Los Pamperos - Case cabanha argentina de Angus10:50

Palestrantes do Painel
Debate: para onde vai a seleção da raça em termos de biotipo e caracteristicas na próxima década?11:40

Horácio Guitou

Ferramentas para melhoramento genético: como conciliar as diferentes técnicas, do 
fenótipo à genômica?

14:00

Médica veterinária e mestre em Produção Animal, Fernanda é coordenadora do PROMEBO, 
programa oficial de melhoramento genético da Associação Brasileira de Angus. Ela 
abordará o histórico, conquistas e desafios do PROBEMO, além dos resultados obtidos com o 
melhoramento genético do Angus no Brasil, nos mais de 40 anos de existência do Programa.  

Fernanda Nogueira Kuhl

PROMEBO: o Programa oficial de melhoramento da Associação Brasileira de Angus - 
Histórico, características e desafios

14:40

MODERADOR: JAIME URDAPILLETA TAROUCO

José María Pampuro



O painel contará a história e discutirá o 
futuro de nosso país na produção de carne 
de qualidade. Terá como moderadora a 
médica veterinária Márcia Dutra de Barcellos, 
PhD em Administração de Empresas e 
professora da Universidade Federal do Rio 

CARNE DE QUALIDADE: UM CAMINHO 
PARA A PECUÁRIA NACIONAL

Grande do Sul. Além de pesquisar a percepção 
dos consumidores sobre o consumo de 
carne de qualidade, foi executiva e diretora 
do Programa Carne Angus Certificada, e 
atualmente é membro do Comitê Consultivo 
do Programa Carne Angus.

Médico veterinário e presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras 
de Carnes. Ele abordará a história da indústria de carnes brasileira, a construção de seu 
posicionamento como líder global nas exportações de carnes e as oportunidades do 
mercado internacional para a carne gourmet no Brasil.

30/06

Bacharel em Zootecnia e PhD em Melhoramento Genético Animal, é presidente da Angus 
Genétics Incorporation (AGI) da Associação Americana de Angus, empresa responsável pela 
condução do Programa de Melhoramento Genético da Raça naquele país. Moser apresentará 
a experiência da entidade com a incorporação da genética molecular ao seu programa de 
melhoramento através da utilização de DEP´s Genômicas – Genomic Enhanced EPD´s.

Dan Moser

A experiência da American Angus Association com a incorporação do Genomic Enhanced 
EPDs ao melhoramento da raça

15:20

Doutora em Genética e Melhoramento Animal, Lúcia é professora titular da Universidade 
Estadual de São Paulo (UNESP). Ela falará sobre a Eficiência Alimentar – Residual Feed 
Intake – como ferramenta imprescindível para seleção e melhoramento de bovinos de corte. 

Lúcia Galvão Albuquerque

Eficiência alimentar - Uma ferramenta de seleção imprescindível para a eficiência na 
pecuária de corte

16:30

 Zootecnista com doutorado em Produção Animal, é professor da Universidade de São Paulo 
(USP) e especialista em ultrassonografia de carcaças. Abordará a importância e perspectivas 
da técnica de ultrassonografia de carcaças no Brasil e no mundo.

Saulo Luz
Ultrassonografia de carcaça: a importância e perspectivas da técnica17:10

Palestrantes do Painel
Debate: como popularizar o uso de ferramentas modernas de seleção nos rebanhos nacionais17:50

Antônio Jorge Camardelli

A história da carne de qualidade no Brasil - Das primeiras indústrias às marcas de 
qualidade, e as oportunidades de mercado

08:00

Presidente do Instituto Mato-Grossense da Carne (Imac), foi secretário-adjunto de Desenvolvimento Regional e 
passou pela superintendência da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat). Apresentará o projeto do 
Imac, seus objetivos e modelo de governança.

Luciano Vacari
Instituto de Carnes do Mato Grosso, um case08:30

MODERADORA: MARCIA DUTRA DE BARCELLOS



Formada em Administração de Empresas e Economia, é diretora de Marketing do Instituto Nacional de Carnes 
do Uruguai. Apresentará a trajetória do instituto na construção do posicionamento global da carne uruguaia 
como sinônimo de qualidade nos cinco continentes.

Abordará a experiência dos principais 
programas de carne Angus certificada 
das américas: Estados Unidos, Brasil, 
Argentina e Uruguai, explorando seus 
diferentes modelos de trabalho, desafios 
e potencialidades. Terá como moderador 

CARNE ANGUS CERTIFICADA 
PELO MUNDO 30/06

o gerente nacional do Programa Carne 
Angus Certificada, Fábio Medeiros, que 
conduzirá as apresentações e o debate 
sobre a construção de um modelo de 
sinergia entre os principais programas de 
carne Angus das américas.

Engenheiro agrônomo, especialista em Marketing pela Escola de Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), selecionador de Angus e diretor do Programa Carne Angus Certificada do 
Brasil. Apresentará o Programa de Carne Angus da entidade, abordando seu histórico, desafios e 
oportunidades, nos 13 anos de atividades deste que é o principal programa da raça no Brasil.

Reynaldo Titoff Salvador

Programa Carne Angus Certificada - Brasil 
História, desafios e oportunidades construídas em 13 anos de trabalho

10:20

Debate09:20
Palestrantes do Painel

Graduado em Animal Science, é vice-presidente do Certified Angus Beef, o maior e mais antigo 
programa de Carne Angus Certificada do mundo, fundado em 1978.  Abordará a trajetória deste 
projeto, responsável pela construção de um novo caminho para a raça Aberdeen Angus no mundo.

Mark McCully
Certified Angus Beef - A marca que construiu um novo caminho para o Angus no mundo10:50

Medico Veterinário e Diretor Técnico do Programa Carne Angus Certificada da Argentina. 
Abordará a trajetória do programa, seus desafios e potencialidades.

Javier Marotta
Programa Carne Angus Argentina11:10

Produtor rural e diretor do Programa de Carne Angus do Uruguai. Ele mostrará a trajetória 
de sucesso e os desafios deste que é um dos mais jovens e bem-sucedidos programa de carne 
Angus do continente. 

Maurício Rodriguez
Programa Carne Angus Uruguai11:30

11:50 Debate: Como construir um modelo de sinergia entre os principais programas de carnes 
ANGUS das américas
Palestrantes do Painel

MODERADOR: FÁBIO SCHULER MEDEIROS

Silvana Bonsignore
Como o INAC construiu a imagem da carne Uruguaia no mercado internacional?08:55



Pesquisador da Washington State University (USA). Desenvolveu pesquisas na área da nutrição 
pré-natal que revolucionaram o conhecimento sobre a importância da nutrição na expressão 
fenotípica dos animais no período pré-natal, conhecida como Programação Fetal. Apresentará 
palestra sobre o tema “Programação Fetal: explorando ao máximo o efeito genético.”

O painel discutirá a importância da 
nutrição para a expressão do potencial 
genético da raça Aberdeen Angus na 
produção de carne de alta qualidade. 
Terá como moderador o engenheiro 
agrônomo José Fernando Piva Lobato, 

INTEGRANDO GENÉTICA 
E NUTRIÇÃO 30/06

PhD em Produção Animal e professor 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Conduzirá as apresentações 
dos palestrantes e o debate sobre a 
importância da nutrição para o sucesso da 
produção de novilhos Angus.

Diretor Comercial da Red Angus Association of America. Tem Mestrado em Nutrição de Ruminantes 
e ampla experiência na área de extensão rural, com passagem pela Ohio State University e pelo 
Certified Angus Beef, onde atuou como especialista em gado de corte, por 10 anos. Abordará a 
produção de novilhos Angus em larga escala nos confinamentos americanos.

Gerente executivo da Associação Nacional dos Confinadores (Assocon). Abordará o confinamento de 
bovinos de corte no Brasil, explorando os desafios, potencialidades e oportunidades desta modalidade 
de terminação na pecuária nacional.

Produtor Rural no Uruguai, responsável pelas explorações Estância El Yunque e Estância 
Macachines, especializadas na produção de animais Angus. Albanell trará sua experiência na 
produção de animais Angus em sistemas pastoris no Uruguai.

Min Du
Programação Fetal - Explorando ao máximo o efeito genético13:50

Gary Fike
Produção de animais Angus em larga escala nos EUA14:30

Bruno de Jesus Andrade
Confinamento de bovinos de corte no Brasil15:10

Enrique Albanell
Um case de Produção no Uruguay 15:30

Palestrantes do Painel
Debate:  a importância da nutrição para o sucesso da produção de novilhos Angus15:50

MODERADOR: JOSÉ FERNANDO PIVA LOBATO



Engenheiro agrônomo, diretor executivo da Agropecuária Maragogipe, uma das principais 
empresas no segmento de produção de novilhos Cruzados Angus x Nelore no Brasil. Abordará a 
experiência de seu grupo na cria e terminação de animais ½ Angus, há mais de uma década no 
Brasil, com foco na produção de carne de alta qualidade.

Médico veterinário, especialista em reprodução bovina, proprietário da Lageado Consultoria 
Veterinária. Foi o responsável técnico pela coordenação e execução do maior programa de 
cruzamento industrial do Brasil, usando a técnica da IATF. Abordará os erros e acertos na condução 
do programa, dividindo as experiências acumuladas pela coordenação durante a inseminação de 
mais de um milhão de vacas Nelore com sêmen Angus.

Os anais do Congresso estarão disponíveis 
no site www.angus.org.br/congresso

Geneticista, foi consultor de melhoramento animal da Associação Australiana de Angus por dez 
anos e atuou no Comitê Técnico do Secretariado Mundial de Angus. Além disto, Don Nicol foi o 
primeiro coordenador nacional do Programa de Avaliação Genético Australiano, conhecido 
mundialmente como BREEDPLAN. Ele realizará a palestra inaugural deste painel com o tema 
“Seleção Genética para países tropicais.”

O painel foi concebido para explorar 
as potencialidades do Cruzamento 
Angus, uma ferramenta de incremento 
na produtividade e qualidade da 
pecuária nacional. Terá como moderador 
o selecionador de Angus, Valdomiro  

CRUZAMENTO INDUSTRIAL
GENÉTICA ANGUS PARA TODO O BRASIL 

Poliselli Jr., empresário do setor de carnes 
de qualidade e um dos pioneiros na 
utilização do Angus em larga escala no 
Brasil. Conduzirá as apresentações dos 
palestrantes e o debate sobre os rumos do 
cruzamento industrial no país.

30/06

Don Nicol
PALESTRA: seleção genética para países tropicais16:40

Perguntas17:20

Wilson Brochmann
CASE: experiência de sucesso com a produção de novilhos 1/2 Angus no Brasil central17:30

Edmundo Vilela
CASE: os erros e acertos do maior programa de cruzamento industrial do mundo17:50

18:10 Debate: cruzamento industrial no Brasil - Para onde vamos?
Palestrantes do Painel

18:30 Encerramento oficial

MODERADOR: VALDOMIRO POLISELLI JR.




