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EDITORIAL
Caros colegas,
Tem sido lema da Direcção da
Associação de criadores de Bovinos
da Raça Charolesa a prossecução de
grandes linhas delineadoras desde a
data da sua fundação, apesar das
dificuldades económicas que o sector
da Bovinicultura Nacional tem atravessado nos últimos anos.
No ,entanto, queremos ir mais
longe. E neste sentido, para além dos
concursos e exposições, que reputamos de grande interesses. nos locais
habituais e tradicionais. temos vindo
a encarar a hipótese da alargar estas
participações a outros certâmes nomeadamente ao Norte do país, apesar dos custos elevados que tais presenças acarretam. Contudo. a desmotivação e incertezas dos nossos
criadores e da bovinicultura Nacional
é um problema real e actual.
A nosso ver, vários factores estão
actualmente a prejudicar economicamente o nosso sector. O baixo preço
das cotações dos bovinos reflexo da
crise da BSE. que incompreensivelmente continuam, e as grandes incertezas que vivemos na actualidade
quanto ao futuro na Bovinicultura
Nacional e Europeia, provenientes
da discussão actual da nova PAC e
das negociações da GATT. Pensamos que o nosso Ministério deveria
intervir bastante mais energetica-

mente, para clarificar estas posições,
de forma que o investimento no
nosso sector possa recomeçar.
A nova identificação dos bovinos
da Comunidade Europeia já saíu no
Jornal das Comunidades. Esta identificação não servirá os animais inscritos no Livro Genealógico. Reivindicamos dialogo com o poder político, para que possamos estabelecer
um acordo que sirva ambas as partes
interessadas.
Reivindicamos também junto do
Ministério da Agricultura por intermédio da FEPABO, a atribuíção de
subsídios enquadrados no Regulamento (CEE) NQ 2328/91, unicamênte a animais reprodutores inscritos em Livros Genealógicos, mediante apresentação do Certificado de
Inscrição neste. Estamos certos. que
são estes os únicos animais que melhoram a eficácia e a competitividade
das explorações agrícolas, e não animais fenotipicamente brancos, denominados incorrectamente Charoleses, que têm sido alvo de atribuições
indevidas destes subsídios. Na actual
descapitalização dos Bovinicultores,
o acesso a este regime de ajudas
deveria ser desborucratizado e facilitado, para que estes tenham ajudas
na aquisição de animais de eleição,
inscritos no Livro Genealógico. Caso
contrário, a fuga existente de alguns

criadores para animais reprodutores
geneticamente
duvidosos. (mais
económicos no momento da compra) deixa o nosso sector ainda mais
precário.
Não qeriamos deixar de assinalar.
por considerarmos de grande interesse, os melhoramentos informáticos introduzidos no Livro Genealógico da Raça e. principalmente o
controlo de performances que está a
ser executado. cobrindo a grande
parte do efectivo nacional.
Este trabalho é de suma importância. na medida em que e pelos indicadores que transmite, nos encaminharem para uma selecção mais
consentânea com o melhoramento
genético do efectivo de cada criador,
e consequetemente com o desenvolvimento da Raça Charolesa em
Portugal.
Com os melhoramentos informáticos ora introduzidos na Gestão do
Livro Genealógico com o controlo
de performaces em curso e com um
programa informático para a gestão
do efectivo de cada criador, e que deverá estar acessível dentro de algum
tempo, pensamos ter dado mais um
importante passo na vida da nossa
Associação.
O Vice - Presidente da Direcção
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CONCURSOS
A GENÉTICA CHAROLESA AO MAIS ALTO NÍVEL.
"Os concursos permitem-nos comparar morfologicamente e
semelhantes, sendo este o método mais eficaz e objectivo
Podemos desta forma tirar conclusões, como criadores, do
mente. Esclarecermos o nosso trabalho e damo-lo a conhecer
tualmente, comercializar algum dos nossos produtos."

anatomicamente os animais a idades
na selecção e melhoramento animal.
trabalho realizado e a realizar futuraaos criadores nacionais, podendo even-

Jean Lue Baudot
EngO Car/os

Baptista

*

1996, foi um ano assombrado pela
mais profunda crise socio-economica
da Bovinicultura Europeia. Contudo, a
Associação Portuguesa de Criadores
de Bovinos da Raça Charolesa e as entidades organizadoras dos certâmes
pecuários não deixaram de realizarem
os concursos habituais. As razões são
muito simples, e estão bem reflectidas
nas palavras proferidas superiormente

pelo juiz ao concurso de Montemor-o-Novo, Jean Luc Baudot, além de ser
nos concursos que a genética da raça
Charolesa consegue sustentar o futuro,
rentabilizando cada vez mais as explorações agro-pecuárias nacionais.

FNA - SANTARÉM
Em Santarém, estiveram presentes
no VIII Concurso Geral da Raça

Charolesa na Feira Nacional da Agricultura, sete criadores nacionais com
sessenta e cinco animais.
Os criadores concorrentes
foram;
Manuel Rodrigues Venâncio - Herdade
da Capela - Arronches;
Agrofoz
- Carritos - Figueira da Foz; Antonio
Vieira Baptista - Quinta do Cubo - Rio
Maior; Manuel Faustino Silvestre - Qta
Sta. Vitória - Évora; Francisco Nunes
Capela, HerdO - Herdade da Caravela
da Horta - Montemor-o-Novo; Manuel
Gomes Simões - Casal do Jagaz
- Montemor-o-Velho e António Alves
Palmeiro - Herdade dos Algueireiros
- Arronches. Foi juiz ao concurso Albert MERLET, criador da raça Charolesa na região de Vendée, Secretário
Geral do Herd-Book Charolês Francês
e Presidente do Sindicato dos Criadores de Charolês da Região de Vendée.

BERLIOZ 58

FAIANANA

I

CONCURSOS

As secções de fêmeas mais homogéneas que as de machos, constituíram
uma excelente base de referência de
qualidade para os criadores presentes.
Foi campeã JAVALINA, pertencente
ao criador Nunes Capela, Herdeiros de
Montemor-o-Novo,
plena irmã de

HONRADA,
que se sagrou
campeã reserva. Nunca e
demaís realçar
a grande proeza da genética,
que
forneceram a este criador dois exemplares da raça
Charolesa
de
grande qualidade, pela associação dos genes de Canadienna (Naudin
Bernardet) por
Utdecrecy e de Ecrin (Henri Berthelot),
grande campeão da raca Charolesa a
nível internacional. Lembramos que
JAVALINA consagrou-se em Montemor-o-Novo 1995 campeã das Jovens
Reprodutoras.
JAVALINA apresenta excelentes

qualidades raciais (aprumos, cabeca e
linha lombo-dorsal) gabarito e um excelente desenvolvimento
muscular.
Tem uma qualidade soberba, que certamente qualquer criador mundial gostaria de a possuir no seu efectivo. A sua
irmã HONRADA, igualmente com
grandes qualidades, contudo, no momento do concurso apresentou-se num
estado corporal debilitado, devido a
estar afilhada.
As secções de machos, embora
menos concorridas, deram oportunidade aos criadores de verem animais
com qualidade, bem representativo do
modelo
Charolês
existente
em
Portugal.
Também nos machos, foí campeão
JUÁ do criador Nunes Capela, Herdeiros, igualmente filho de Ecrin (Henri
Berthelot) e de FAIANA (Nunes
Capela, HerdO) por BERLIOZ 58. Teremos que realçar que FAIANA é filha
de CANADIENNE, logo meia irmã de

,."

CLASSIFICAÇOES - F.N.A. 96
VIII CONCURSO NACIONAL GERAL
NOME

PAI

MÃE

PROPRIETÁRIO

CAMPEONATO ABSOLUTO - FÊMEAS
CAMPEÃ
RESERVA

JAVALI NA
HONRADA

Ecrin
Ecrin

Canadienne
Canadienne

(Utdecrecy)
(Utdecrecy)

F. Nunes Capela, Herd.
F. Nunes Capela, Herd.

CAMPEONATO ABSOLUTO - MACHOS
CAMPEÃO
RESERVA

JUÁ
LEAL

Ecrin
Horizonte

Faiana (Berlioz 58)
Criola (Artiste)

F. Nunes Capela, Herd.
António Vieira Baptista

SECÇÕES - PRIMEIROS CLASSIFICADOS
FÊMEAS
2.ª
3.ª
4.ª
5. ª
6. ª

Secção
Secção
Secção
Secção
Secção

JAVALI NA
JANOTA 176
INFANTA
HONRADA
IRIS

Ecrin
Canadienne (Utdecrecy)
Bolera Charite 918 (Utdecrecy)
Farceur Nogueira (Reformado)
Ecrin
Canadienne (Utdecrecy)
Rintintin
Panamá (Lutin)

F. Nunes Capela, Herd.
António Vieira Baptista
Manuel R. Venâncio
F. Nunes Capela,
AGROFOZ

Herd.

MACHOS
1.ª Secção
2.ª Secção
3.ª Secção
5.ª Secção
6. ª Secção

LEAL
JUÁ
JANOTA
íBIS
FUTRE

Horizonte
Ecrin
Gloriosa
Ecrin
Aquilon

Criola (Artiste)
Faiana (Berlioz 58)
Bêbê (Aquilon)
Curieuse (Oura)
Irlanda (Rintintin)

António Vieira Baptista
F. Nunes Capela, Herd.
AGROFOZ
F. Nunes Capela,
AGROFOZ

Herd.

CONCURSOS
JAVALINA e HONRADA. Este facto
torna JUÁ geneticamente
bastante
próximo da Campeã e Campeã reserva de Santarém 96. O campeão JUÁ
apresentou um excelente desenvolvimento anatómico e muscular, e ainda boa linha lombo-dorsal.
Foi Campeão reserva LEAL por
Horizonte, pertencente
a António
Vieira Baptista de Rio Maior. Geneticamente LEAL tem como avô
COURAGE (Albert Raymond) que
entre outros prémios foi Campeão
em Nevers 1987 elo em Paris 1989;
ARTISTE (Claude Dosson) 4° Prémio
secção Vichy 1985 e como avó
DESCALCA 2° prémio Santarém
1991. O campeão
reserva apresentou muito bom desenvolvimento
muscular, excelentes aprumos, excelente comprimento do corpo e bom
desenvolvimento anatómico.
Nas diversas secções disputadas
destacamos os animais que obtiveram
o primeiro lugar neste Concurso da
Raça Charolesa.
Além da referida JAVALlNA e
HONRADA, que saíram respectivamente da segunda e quinta secção,
JANOTA 176, do proprietário António Vieira Baptista (Rio Maior),

'8
V.O.

lNFANTA de
Manuel Rodrigues Venâncio
(Arronches) e
IRISda Agrofoz
(Figueira
da
Foz), foram as
outras reprodutoras que disputaram a final
para
apuramento da Campeã absoluta.
Na
vertente machos,
além dos já
referidos JUÁ
e LEAL, que
saíram da 2ª e Iª secção respectivamente, disputaram a final FUTRE e
JANOTA da Agrofoz e ÍBIS de Nunes
Capela, HerdO.

EXPOMOR
Montemor-o-novo
Patrocinado
pela APORMOR,
realizou-se no sabado 30 de Agosto de
1996, o [[[ Concurso Nacional de
Jovens Reprodutores em Montemor-o-Novo. Participaram sete criadores
nacionais activos, com grande von-

.--

tade na evolução qualitativa dos seus
efectivos, expondo-se a comparações
que estas iniciativas sempre obrigam,
mas a única forma objectiva de evolução e melhoramento
animal, para
maior rentabilidade nas explorações
agro-pecuárias nacionais.
Os criadores participantes foram
Manuel Rodrigues Venâncio - Herdade da Capela - Arronches; EngO
Jose Costa Dolores - Monte da Silveira - Cercal do Alentejo; AGROFOZ
da Figueira da Foz; António Vieira
Baptista - Quinta do Cubo - Rio

GANADARIA

EDUARDO VEIGA DE ARAÚJO
"BOVINOS

CHAROLESES"

HERDADE DAS COURELAS
APARTADO 9 . 7 t 70 REDONDO
TELEFONE: (066) 99384

.

(O t)

4 t O t 899

- FAX (066) 999455

CONCURSOS
..
Maior; Manuel Faustino Silvestre
- Quinta de Sta. Vitória - Évora; Francisco Nunes Capela,
Herdeiros
- Herdade da Caravela da Horta
- Montemor-o-Novo e Manuel Gomes
Simões - Casal do Jagaz - Montemor-o-Velho.
No concurso de Fêmeas, foi Campeã Absoluta EXPOMOR/96, após a
atribuição do prémio Campeã de
Jovens (animais saídos das secções
com idades compreendidas entre 18
e 32 meses), JAVALINA, do criador
Nunes Capela, Herdeiros, de Montemor-o-Novo. JAVALINA já tinha
sido consagrada como campeã na
edição anterior da EXPOMOR e em
Santarém (ENA) 1996. É filha de
Ecrin e Canadienne, grandes progenitores da Raça Bovina Charolesa.
A JAVALINA, foi pontuada ao
desmame pelo Secretário Técnico do
Livro Genealógico com 88 pontos no
desenvolvimento esquelético, 80 pontos no desenvolvimento muscular e
95 pontos nas aptidões funcionais.
Sem dúvida que é um animal de
eleição.
No campeonato de machos, foi
Campeão Absoluto EXPOMOR/96,
o reprodutor JOVEM, proprietário
Manuel Rodrigues Venâncio, Arronches. Este reprodutor nascido em
14/09/94
é filho de Flambeau
(Melaye-Sennepin), 1Q prémio secção

em Paris 1993,
foi importado
por Herdade
Santo Salvador,
Lda, de Monforte,
actualmente fora da
base de selec-

-

----

ção da Raça
Bovina Charolesa. O reprodutor JOVEM,
foi pontuado
com 85 pontos no desenvolvimento esquelético (animal com bom desenvolvimento

ana-

tómico, comprimento do corpo e da
bacia), 77 pontos no desenvolvimento muscular e 80 nas qualidades raciais. Este reprodutor já tinha participado em concursos anteriores, obtendo
o 2Q lugar de secção em Montemor-oNovo 1995 e em Santarém EN.A.
1996.
Sagrou-se Campeão Esperanças
EXPOMOR/96,
LAÇO por Heros
(Pierre Bonnet) e Dinamarca (Brito
Eusebio), nascido em 06/09/96
no
criador António Vieira Baptista, Rio
Maior. Controlado pelo Livro Genealógico, LAÇO obteve 188 Kg aos
120 dias de vida e 305 Kg aos 210
dias de vida, tendo sido pontuado ao

desmame com 83 pontos no desenvolvimento esquelético, 77 pontos no
desenvolvimento muscular e 83 pontos nas qualidades ou aptidões raciais.
Destacamos a harmonia deste animal, com bom desenvolvimento anatómico, excelentes aprumos, formato
da bacia e prefundidade. LAÇO é
neto de Empereur 58, touro de referência da Raça Charolesa, campeão
em Vichy 1994 e é filho de Heros,
touro importado com o 3Q prémio de
secção em Vichy 1994. A Campeã
Esperanças
EXPOMOR/96
foi
LETRA por Farceur (Pierre Pacaud) e
Nigéria, nascida em 18/09/96,
pelo
criador Manuel Rodrigues Venâncio,
Arronches.

CLASSIFICAÇÕES - EXPOMOR / 96
111CONCURSO NACIONAL DE JOVENS REPRODUTORES
NOME

~.

CAMPEÃOI
RESERVA
I
CAMPEÃ
CAMPEÃ
CAMPEÃO

r

PAI

MÃE

PROPRIETÁRIO

CLASSE ESPERANÇAS - MACHOS ( DOS 8 AOS 18 MESES)
LAÇO

Heros

Dinamarca (Artiste)

António Vieira Baptista

LUCRO

Ecrin

Fartura (Abricot)

F. Nunes Capela, Herd.

CLASSE ESPERANÇAS - FÊMEAS ( DOS 8 AOS 18 MESES)
LETRA
LAGOA

•

Farceur
Heros

Nigéria (Reformado)
Americaine (Univers)

M. Rodrigues Venâncio
António Vieira Baptista

CLASSE JOVENS - MACHOS ( DOS 18 AOS 32 MESES)
JOVEM
JUÁ

Flambeau

Granada (Calixto)

M. Rodrigues Venâncio

Ecrin

Faiana (Berlioz)

F. Nunes Capela, Herd.

CLASSE JOVENS - FÊMEAS ( DOS 18 AOS 32 MESES)
JAVALI NA

Ecrin

Canadienne (Utdecrecy)

F. Nunes Capela, Herd.

JANEIRA

Ecrin

Fartura (Abricot)

F. Nunes Capela, Herd.

CONCURSO

-

As performances ponderais deste
animal foram aos 120 dias de vida
203 Kg e aos 210 dias de vida 324
Kg. Foi pontuada ao desmame com
80 pontos no desenvolvimento esquelético, 63 no desenvolvimento
muscular e 85 pontos nas aptidões
funcionais. Destacamos os aprumos,
linha lombo-dorsal, profundidade de
peito e o excelente desenvolvimento
anatómico deste animal.
Este concurso

consagrou

ainda,

quatro
Campeões Reserva
EXPOMOR/96.
Na
classe jovens
reprodutoras
(dos 18 aos
32 meses) foi
JANEIRA
(Ecrin x Fartura) do criador Nunes Capela, Herdeiros de Montemor-o-Novo a
premiada.
Esta futura reprodutora obteve ao
desmame 72 pontos no desenvolvimento muscular, 77 pontos no desenvolvimento esquelético e 88 pontos nas qualidades raciais, destacando-se os bons aprumos e a excelente
linha lombo-dorsal.
LAGOA (Heros x Americaine), do
criador António Vieira Baptista, Rio
Maior, na classe de esperanças fêmeas (dos 8 aos 18 meses) foi a premiada. LAGOA foi pontuada ao des-

mame com 60 pontos desenvolvimento muscular, 82 desenvolvimento
esquelético e 85 nas qualidades raciais. Referente a performances obteve
197 Kg aos 120 de vida e 311 Kg
aos 210 dias de vida.
Na classificação de machos, foi o
JUÁ (Ecrin x Faiana), campeão na
EN.A. 96, criador Nunes Capela,
Herdeiros como Campeão Reserva
na classe de Jovens EXPOMOR/96.
JUÁ foi pontuado com 62 pontos no
desenvolvimento esquelético, 73 pontos no muscular e 80 pontos nas
qualidades raciais.
Na classe de Esperanças foi LUCRO (Ecrin x Fartura, mesmos progenitores de JANEIRA, Campeã Reserva da classe de jovens) do mesmo
criador, com 164 Kg aos 120 dias de
vida e 318 Kg aos 210 dias de vida o
Campeão Reserva. LUCRO nasceu
em 29/11/95
e foi pontuado ao desmame com 78 pontos no desenvolvimento esquelético, 83 pontos no desenvolvimento muscular e 88 pontos
nas aptidões funcionais.

* Secretário Técnico do L.G.
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(PARIS)
AS GRANDES LINHAS FAZEM FALAR A GENÉTICA

JUPITER - Um touro com sangue de campeões
Este ano no Concurso Agrícola de
París, o prémio de Campeão macho
foi atribuído a JUPITER. Este touro é
proveniente de linhas prestigiadas e
condecoradas ao mais alto nível nos
concursos da raça charolesa.
a prémio de campeonato atribuido a JUPITER, proprietário Vannier uuíz do concurso EN.A. Santarém
1995) e Bich do departamento de
Allier, associa-se a uma série de primeiros prémios que o condecoraram
nos principais concursos desta Raça.
Após o Campeonato em Autun e
em Charolles em 1994 e 1995, este
jovem reprodutor foi campeão Junior (30 meses) no concurso especial
(Vichy) da raça em 1996 e em
Moulins com o Super Prémio, alguns
meses mais tarde.
Se existem numerosas linhas
prestigiadas na Raça Charolesa, uma
das primeiras na actualidade é sem
duvida a que pertence a este jovem
prodígio nascido em janeiro de
1994.

Remontando ao passado, encontramos o touro Unilateral, nascido
em 1963 na Niévre (Paul Naudin),
que após algumas gerações daria
dois monumentos da actualidade que
são os touros ECIDN e ERUDIT.
Este último, ERUDIT
pai de
JUPITER nasceu em 1989 (Batho
Roger e Serge), Super Campeão em
Moulins, daria vários campeões.
Encontramos como seu descendente
GADIN, campeão Especial Vichy
1995.
ECIDN, touro bem conhecido
pelos portugueses, pertencente a
Nunes CAPELA, herdeiros, nasceu
no criador Henri Berthelot, daria
HIDALGO, IACHAMADE
sucessivamente campeões em Vichy,
Moulins e Paris este ano.
a número de grandes touros saídos da linha UNIlATERAL
não
acabará. Conta-se entre os 10
primeiros touros no "Troféu dos
Campeões", pelo menos 5 reprodutores de alto potêncial genético

como GADIN (Torféu 1995) JEIDCHO, JAGUAR, ECIDN (Troféu
1996) e HIDALGO. Este troféu recompensa o reprodutor macho, que
na sua descendência tenha obtido o
maior número de prémios oficiais
nos concursos da raça charolesa. É
uma referência bastante séria.
Estes resultados mostram a
necessidade de trabalhar com genética reconhecida, que deram as suas
provas, traduzindo-se em resultados
economicamente concretos.
Temos que salutar o grande trabalho realizado pelos criadores seleccionadores da raça charolesa, que
fazem progredir constantemente as
performances
zootécnicas desta
raça. Este progresso zootécnico
repousa após 1864, ano que se iniciou o Livro Genealógico, que sem o
qual não seria possivel uma selecção
concreta e eficáz.
Parabens aos criadores da Raça
Charolesa! !

GENÉTICA

Genética
Um utensílio para os criadores
quantitativos

(performances
dum
animal), ou seja, tudo o que seja mensurável, assim como, ganhos médios
diários, pesos idades tipo, rapidez de
ordenha, peso vivo...

DETERMINISMO

J2 Premio - Boi Gordo - 1932 (Feira de Paris)
Exploração Lespinasse Fréres Soãne - et -Loiré. Documento Roger Gauthier

Genética é a ciência que estuda a
transmissão, de pais para filhos, dos
caracteres de hereditariedade - anatómicos, cito lógicos e funcionais.
Desde 1865, ano em que iniciou o
Livro Genealógico da Raça Bovina
Charolesa em França e ano que foram
estabelecidas as primeiras leis de transmissibilidade por Mendell, que a genética tomou a especial atencão dos
criadores em linha pura, considerada
por estes como o factor de selecção
primordial para um melhoramento
sustentado da raça Charolesa. Sem dúvida que este propósito contribuíu para
o aumento dos resultados económicos
dos criadores.
Infelizmente, muitos são os criadores que ainda não apreenderam que a
genética, por via do melhoramento
animal, é um utensílio científico e técnico de grande interesse económico.
Inicialmente, a formação do Livro
Genealógico da Raça Charolesa teve
como objectivo príncipal a sustentação
das características
fenotÍpica,

qualitativas ou mendelianas,

estabelecer os padrões étnicos essenciais para o desenvolvimento da raça.
A homogeinização das caraterísticas fenotípicas, qualitativas ou mendelianas permitiram e permitem que todos os esforços de selecção se concentrem sobre os caracteres de produção.
Após a segunda guerra mundial os
critérios económicos ligados aos caracteres de produção tomaram cada vez
mais importância na criação de bovinos. Importa conhecer o tempo de
crescimento dos animais, o rendimento carcaça, a estiva, ou seja, no seu
conjunto, qual o rendimento que a
criação dum determinado animal deu
ao seu criador ou engordador.
Logo, ligados aos critérios económicos, encontramos os caracteres

GENÉTICO

As características qualitativas
são facilmente fixadas pela hereditariedade elevada que têm, devido ao
pequeno número de genes que lhe
estão dependentes.
Um exemplo bastante conhecido e
observado com grande facilidade é a
"absorção" de uma raça, a partir de
cruzamentos paternais sucessivos. Não
é nada raro verificarmos pelo nosso
país e Europa, vacadas brancas, oriundas da utilização sucessivas de touros
da raça Charolesa, ou simplesmente.
touros fenotipicamente brancos. Estas
características têm um interesse económico produtivo limitado, embora
haja excepções que mereçam ser assinaladas como a côr da pelagem (venda
ao desmame).
Enquanto que os caracteres qualitativos (côr da pelagem, ... ) se transmitem facilmente de geração em geração, absorvendo progressivamente outra raça, a transmissão do valor genético produtivo não é tão eficaz.
As características produtivas
ou ditas quantitativas são dificilmente transmitidas, devido a uma
influência infinita de genes sobre um
determinado caractere produtivo (influência poligénica).
Ou seja, existe sempre perda de

~x-

clusivamente ligados ao aspecto exteríor dos individuos. Estas característícas
são influenciadas por um pequeno número de genes; a côr da pelagem, malhas e/ou pigmentos na mucosa nasal,
prognatismo, braquignatismo, são alguns exemplos de características qualitativas que os técnicos tiveram em atenção ao longo do último século para

lnvencible - (Bich - Dessauny - Vannier)
1º Prémio Secção Paris 96

UTILIZE UM REPRODUTOR GENETICAMENTE RECONHECIDO.
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FRUTICOR
Sociedade Agrícola de Frutas e Cortiças, S.A.

Seleccionador criador da Raça Charolesa
VENDA DE REPRODUTORES MACHOS

EFECTIVO TOTALMENTE INSCRITO NO LIVRO GENEALÓGICO
PORTUGUÊS DA RAÇA BOVINA CHAROLESA

.9Lntónio ![erreira .9Lmorim
Exploração
Herdade dos Pelados - Branca - 2100 Coruche
Tel: (043) 66134

Escritório
Edifício Amorim II - Apartado 47 - 4536 Mazelas VFR Codex
Tel: (02) 7454228 Fax: (02) 7649589

GENÉTICA
eficiência produtiva pela influência de
um número ilimitado de genes não
melhorados, provenientes
da linha
materna absorvida. Assim, ao utilizar
um reprodutor fenotipicamente branco, o património genético transmitido
não será seguramente o melhor, as
performances são inferiores. Muitos
criadores poderão
dizer que serve.
Um Fiat 127 também serve para ir de
Lisboa ao Porto, mas ... , se forem num
Ferrari chegarão ao Porto com mais
segurança e... mais rápido. A utilização
de um reprodutor branco, tipo Charolês, será de grosso modo, a corraçaria
dum Ferrari equipado com o motor do
Fiat 127.
As grandes vantagens da utilização
da raça Charolesa em cruzamento terminal só são plenamente conseguidas com
a utilização de animais de linha pura.

gualável por outras raças especializadas
na produção de carne.
Um ensaio de engorda realizado por
JARRIGE et ai (INRA, 1971) mostrou
que a raça Charolesa obtém o melhor
índice de conversão alimentar com
6.92 UF por quilograma de ganho, enquanto que outras raças especializadas
na produção de carne situam-se entre
7.5 e 7.66.
O conhecimento se um animal é de

raça pura e se tem qualidades para
reprodutor (sem qualquer defeito genético transmissível aos descendentes)
assenta no conhecimento da sua ascendência ao longo de várias gerações
e nas inspecções periódicas realizadas
pelos Serviços Técnicos do L.G .. Esta
certeza só se concretiza pelo certificado de inscrição no Livro Genealógico emitido e controlado pela Associação de Criadores da Raça Charolesa.

CRUZAMENTO
INOÚSTRIAL OU TERMINAL
A vantagem do cruzamento indústrial ou terminal, é o acréscimo de performances (velocidade de crescimento,
eficiência alimentar e conformação)
óbtidas em relação à média das perfor maces das linhas parentais (pai e
mãe), resultado de milhares recombinações genéticas.
Só se verifica vigor híbrido ou heterosis se os país são de linha pura, e
é tanto mais expressivo, quando mais
longe o forem genéticamente.
Assim, um reprodutor oriundo de
absorção pelas raças autoctones, tem
um património genético bastante próximo das nossas raças autoctones.
Além de, as potencialidades perfornItromaumanticas destes reprodutores serem
bastante inferiores, pela influência de
milhares de genes poucos produtivos
não selecccionados, em relação às
óbtidas pelos reprodutores de raça
pura INSCRITOS no Livro Genealógico, seleccionados e melhorados
genéticamente há um século e meio, o
que nos permitiu fixar uma quantidade
infinita de genes que influênciam positivamente as performances.
Em cruzamento terminal, com a
utilização de um touro não inscrito no
Livro Genealógico, a média das performances parentais é assim bastante
inferior, originando perdas económicas
consideráveis aos nossos criadores.
Em Raça Pura, qualquer que seja o
sistema de engorda utilizado, curto ou
longo, consuante o sistema alimentar
escolhido pelo engordador, a raça Charolesa faz prova de um crescimento diário e de uma eficiência alimentar ine-

MILHO E AZEVÉM
Maiores produções
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Desde dos tempos mais remotos, a
tendência de qualquer criador de gado
é evidenciar animais com caracteristicas fenotípicas exuberantes, escolhendo-os mesmo para apresentar em concursos oficiais da raça Charolesa.
Contudo, não é raro verificarmos
reprodutores/as com estas características de imponência, mas com uma producão inferior à que poderemos considerar normal para o seu gabarito. Ou
seja, o valor genético transmissível é
diferente do fenótipo exteriorizado
(genética mais ambiente).
O estudo da "genética mendeliana", o desenvolvimento da "genética
das populações", os computadores e
os novos métodos estatísticos, permitiram chegar facilmente a um modelo de
selecção animal e de reconhecimento
destes, baseando-nos no crescimento
até ao desmame e na morfologia
(fenótipo) dos animais.
Pensamos, que o conhecimento do
património genético transmissível a
cada animal é assim, fundamental para
a evolução genética produtiva, com
base na selecção e melhoramento animal efectuada pelo criador e pelos
Servicos Técnicos da raça.
O reconhecimento da superioridade genética do animal é recompensada pela atribuíção de uma qualificação proposta
pelos Serviços
Técnicos do Livro Genealógico da
Raça Charolesa.
Dois tipos de avaliação (qualificação) serão realizados ao longo da
vida do animal. Uma inicial ao desmame, tentado antecipar ou prever o
valor genético do animal em causa.
Esta qualificação tem por base dois
para metros;
- A morfologia (desenvolvimento
muscular e esquelético) do animal.
- E o crescimento ponderal (velocidade de crescimento) até aos 210 dias
de vida em relação aos seus contem ....
porâneos
(percentagem
de exploração).
A segunda qualificação, preparada
para a linha materna (reprodutoras) é
bastante mais elaborada. Tem em
conta a conformação da reprodutora e
a qualidade da sua produção em
relação aos contemporâneos.
O
conhecimento
fiável
da
descendência de uma reprodutora só é

atingida ao terceiro vitelo, pelo que, só
a poderemos reconhecer nesta altura.
As performances dos produtos utilizados para este reconhecimento
é o
Peso Idade Tipo aos 120 dias de vida
e a conformação.
Tendo em conta as diversas
condições
de utilização da raça
Charolesa, escolhemos conservar e
editar a informação sintética (qualificação propriamente dita) e a descrição
do tipo de animal e suas performances.
É evidente que uma qualificação só
é válida num dado momento. Ao
longo do tempo os objectivos de
selecção vão evoluindo e a grelha de
qualificação será modificada.
Note-se que os valores têm uma
hereditabilidade diferente (por exemplo~ a conformação é mais hereditário
do que as qualidades maternais, e
quando
beneficiamos
uma,
degradamos a outra).
Pretendemos uma evolução genética sustentada no património genético
heterogéneo da raça Charolesa.

QUALIFICAÇÃO DE
JOVENS REPRODUfORES
O método utilizado pelo Livro
Genealógico "da Raça Charolesa para
estimar o valor genético dos candidatos a reprodutores,
que dará
origem à sua qualificação ao desmame, baseia-se em modelos estatísticos e protocolos internacionais cofuplicados.
Desta forma não íremos.abordar de
uma forma profunda comô chegamos
aos cálculos, já que se tornaria fastidioso e sem interesse para a grande
percentagem dos criadores, mas sim, a
forma como os criadores os deverão
utilizar. Contudo, qualquer técnico que
pretenda a explicação promenorizada
do seu cálculo poderá solicitá-lo para
esta Associação.
Tendo como base as pesagens trimestrais efectuadas pelo Livro Genealógico aos vitelos em período de aleitamento, serão calculados os Pesos Idade
Tipo (PIT) de cada animal. A utilização
do PIT permite ao utilizador ter uma
referência fixa e homogénea. Os Pesos
Idade Tipo (PIT) são calculados por extrapolações ou/e intrapolações aos
120 dias de vida (PIT 120) e aos 210

dias de vida (PIT 210).
O PIT 120 serve-nos para estimar o
valor leiteiro das mães. Este valor depende largamente da produção leiteira maternal ..
O PIT 210 serve-nos para estimar
o peso do vitelo ao desmame. É a
primeira previsão do potência I de
crescimento do vitelo.
Diversos estudos científicos elaborados por entidades edóneas, colocaram
em evidência que as performances de
crescimento do vitelo até ao desmame
estão altamente correlacionadas com
outros periodos da vida do animal, permitindo apreciar fiavelmente o seu
potêncial de crescimento futuro. Assim,
um animal que tenha boas performances de crescimento até ao desmame, ele terá na fase de criação boas
performances,
se tiver más performances de crescimento até ao desmame, ele obterá más performances
(com gra'nde probabilidade de ocorrência, contudo, existem exoepções).
Note-se que as performances
são
reflexo dentro de cada exploração do
património genético do vitelo, transmissível de geração em geração.
O Peso ao Nascimento, fornecido
pelo criador, é bastante importante
para controlar as dificuldades de parto.
Está ligado com os pesos em adulto.

Seleccionar é escolher os individuos genéticam~nte superiores !!
Tudo ~eria,bastan{e simples e linear,
se as performances"e a conformação
exteriorizados pelos animais fossem de
orig~m estritamente genética. Na realidade existe grande influência do ambiente nas perfQrmances dos vitelos, o
que nos ,levará a afirmar que o fenótipo
é diferente do valor genético do animal.
Como sabemos, só o valor genético do
animal é transmitido de geração em
geração. Assim, estimar o valor genético dos candidatos a reprodutores é
uma operação fundamental na selecção e no melhoramento do património
genético da geração futura.
Quais os factores ambientais que
influênciam as performances?
O método de selecção e qualificação por nós adoptado tem como
principio estudar cada exploração por
si só. Considera-se cada exploração
uma amostra da população da raça

QUALIFICAÇÃO
A anulação dos factores variáveis
de criação na exploração, poderão ajudar bastante o criador para a selecção
de animais geneticamente superiores,
de forma a progredir nas gerações futuras.

charolesa em Portugal, permitindo-nos
desta forma encará-la estatisticamente.
Ao analisar as explorações unitariamente, poderemos à partida anular
efeitos bastantes variáveis de criador
para criador, assim como o maneio, a
alimentação, profiláxia, clima, temperatura, relevo, ... Pelo que, não poderão
ser comparáveis valores e performances de explorações diferentes.
Contudo, existem dentro da exploração factores variáveis que influênciam as performances.
O mês de parição, o número de
parto da mãe, o sexo do vitelo, se é
gémeo ou não, são factores variáveis
de performance que teremos de anu-

Forma de apresentação
dos dados
Os resultados das performances de
crescimento até ao desmame são apresentados de duas formas:
12) Pesos Idade Tipos aos 120 dias
de vida (PIT 120) e aos 210 dias de
vida (PIT 210). São performances brutas calculadas por intrapolações ou extrapolações dos pesos efectuados na
exploração.
22) Sob a forma de indice de base
100 (média), denominado "percentagem de exploração".

lar.

Partindo de um número suficiente
de performances nacionais para todos
os casos possíveis (Se é macho ou
fêmea, filho de uma primeirissa ou
Entendemos por "indexar" ou criar
reprodutora Adulta, nascido em deterum índice, estimar, prever, pré-dizer o
minado mês do ano), poderemos rectivalor genético de um animal em relaficar as performances brutas óbtidas
ção aos seus contemporâneos para o
na exploração,
para que o valor
caractere em estudo, consoante as
encontrado nos forneça uma ideia do
informações disponíveis e num detervalor genético aditivo do animal na
minado momento. Pelo que a "Percenexploração. Ou seja, uma bezerra
tagem de Exploração" é uma estimatinascida em Agosto, amamentada por
va relativa do valor dos candidatos, de
uma primeirissa, tem necessariamente
performances inferiores (em termos médios) a um bezerro,
Percentagem de Exploração
nascido em Dezembro, amamentado por uma vaca de terMédia
Bom Excel.
Mau Medíocre
ceira barriga. Assim mostra o
valor das performances médias
nacionais aos 120 dias de vida,
110
120
80
90
100
das bezerras nascidas em Agosto
de primeirissas, que é de 151. 7
Kg, contrastando com os bezeruns em relação aos outros.
ros nascidos em Dezembro de reproNo nosso caso, o índice "percentadutoras de 3a barriga, que é de 188.0
gem de exploração" é standartizado
Kg. Em termos brutos, pela evolução
para cada exploração e época de parponderal poderíamos ser levados a
tos (campanha), com o valor 100,
pensar que o bezerro era superior
correspondendo este valor à média do
geneticamente à bezerra, o que não é
grupo dos animais estudados, após a
verdade, como se ponde constactar,
correcção das performances. O "desdevido a ambos estarem na média
vio padrão" corresponde a 20. Podenacional correspondente
aos seus
se assim, comparar os animais da
casos de criação.

I
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Pesos em percentagem de exploração
São realizados para o peso ao nascimento, aos 120 dias de
vida e 210 dias de vida, corrigidos para o sexo, o mês de
nascimento e o núnero de parto da mãe. Exprimem-se em valores
relativos à média (100) da exploração e campanha. É a forma
mais exacta de detectar as performances dos melhores e piores
animais. As performances mais elevadas são sempre superiores a
100, e as performances menos elevadas, inferiores a 100.
ATENÇÃO: OS valores não permitem comparar animais de
explorações diferentes.

mesma exploração e campanha, prédizendo o valor genético em relação
aos seus contemporâneos.
Não se
pode comparar 'percentagens de exploração" entre animais pertencentes a
outras explorações ou criadores, ou
ainda, na mesma exploração em anos
sucessivos. Com efeito, com o tempo,
o valor genético de um reprodutor tende a diminuir em relação ao valor médio
dos jovens reprodutores disponíveis.
Na exploração, 16 % dos individuos tem uma "percentagem de exploração" inferior a 80 e 16 % uma 'percentagem de exploração" superiores a
120. A restante percentagem corresponde a animais com "percentagem
de exploração" entre os 80 e 120.
Calculamos
"percentagem
de
exploração" para o peso ao nascimento (%PN), aos 120 dias de vida (%120)
e 210 dias de vida (%120).

Pontuação Morfológica
A pontuação, como as pesagens
trimestrais para cálculo dos Pesos a
Idades Tipo são efectuadas pelos Serviços Técnicos do Livro Genealógico.
A pontuação é um utensílio de descrição que permite apreciar de forma
analítica a conformação muscular e o desenvolvimento esquelético do animal. Assenta em 15
regiões morfológicas e exprimem-se geralmente em 4 notas
síntese que dão uma descrição
somária do tipo de animal e as
suas proporções rver Boletim
Informativo 1996. "Performances e Pontuação no Efectivo
Nacional").
A pontuação é um julgamento por
vezes díficíl, mesmo para os técnicos
especializados.
Por exemplo, um animal com o
mesmo comprimento em cm, será considerado longo, se tem um desenvolvimento anatómico (ao garrote) fraco, ou
normal, se é um animal com um bom
desenvolvimento anatómico. Um animal
magro pode parecer ter uma má conformação. Ao contrário, um animal num
bom estado corporal pode parecer ter
uma boa conformação. Nos dois casos,
uma apreciação somária pode ter os seus
riscos.
Só um olho experimentado o pode
rectificar.

As quatro notas sintese
são:
DM - Desenvolvimento muscular
DS - Desenvolvimento Esquelético

QUALIFICAÇÃO
AF - Qualidades Raciais ou Aptidões Funcionais.
EF - Nota do Estado Fisiológico ou
Composição Corporal.

Para que serve a
pontuação?

I
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A pontuação morfológica ao desmame, como o contrôlo de crescimento até ao desmame, permite obter dados analíticos utilizáveis para avaliar o
valor dos animais.
Permetindo:

ao desmame.
Será entregue ao criador
uma ficha atestando a qualificacão do jovem Reprodutor.

Qualificação do
efectivo reprodutor
adulto.
Diferentes categorias

Na primeira fase, o Livro
Genealógico da Raça Charolea
só irá reconhecer as fêmeas Andorinha - No dia do seu vigésimo aniversário.
reprodutoras.
Manuel Rodrigues Venâncio
1) Para o animal propriamente
A qualificacão das fêmeas do efectiassenta num modelo estatistico elabodito, utilizando estas pontuações para
vo adulto nacional consiste inicialmente
rado por nós, com base nos contema qualificação.
num exame de conformação após o
poraneos e nas médias dos produtos
2) lndexar as mães a partir inforprimeiro parto. Sómente as reprodutonacionais controlados.
mações analíticas da conformação da
ras que tem uma conformacão superiDispensamos abordar o modelo essua descendência.
or à média da raça são retidas.
tatístico por ser bastante complicado e
3) Comparar os animais entre eles
Elas são repartidas em quatro catesem interesse para a maior parte dos
na exploração.
gorias, consuante o seu desenvolvimenbovinicultores nacionais.
4) Compreendendo
e utilizando
to esquelético ou muscular, corrigido
O resultado deste modelo estatístico
bem este método, permite-nos desenpela nota da estado corporal no modá-nos o VALOR GENÉTIco AOIvolver a precepção de todos os aspecmento da pontuacão morfológica (nota
llVO da reprodutora.
tos importantes da conformação de
de gordura).
Da mesma forma que para a conum animal. Não dispensa a observação
As reprodutoras que tem uma nota
formação, só as vacas com uma prodo animal, porque uma boa pontuação
de desenvolvimento esquelético superidução superior à média (logo com
pode esconder defeitos morfológicos.
or a um desvio padrão da raça, são
um VALOR GENÉTICO ADITIqualificadas
na
categoria
de
VO
positivo) é que poderão ser
Grelha de qualificação dos
"CRIAçÃO".
qualificadas.
jovens reprodutores
As reprodutoras
que tem uma
Para atingirmos os objectivos proA qualificação dos jovens reprodunota de desenvolvimento
muscular
postos pelos especialistas da raça, ou
tores assentam nas informações persuperior a um desvio padrão da raça,
seja, a producão de um vitelo por ano,
formânticas recolhidas ao desmame;
são qualificadas
na categoria
de
viável e de boa qualidade, teremos que
pesos e morfologia. Estas informa"MUSCULAR".
limitar a qualificação a um intervalo
ções, ainda pouco precisas para julgar
As reprodutoras que tem as duas
médio entre partos inferior a 400 dias.
o potêncial genético do futuro animal,
notas de desenvolvimento superiores a
Este limite superior de intervalo
permitem ajudar os criadores a efecum desvio padrão da raça, são qualifimédio entre partos, permite-nos, contuar uma primeira triagem dos potêncadas na categoria de "ORIGEM".
trolar as dificuldades dé parto e a acliciais candidatos.
As reprodutoras que não apresenmação da raça charolesa a Portugal.
Todos os animais submetidos ao
tem uma superioridade de conformaComo está provado, qualquer dificontrolo de performances
ao desção que respeite as condições descritas
culdade mais grave no momento do
mame (velocidade de crescimento e
anteriormente, só poderão ser qualifiparto, involução uterina dá-se de uma
pontuação morfológica) estão confroncadas que obtiverem uma produção de
forma lenta, prejudicando desta forma
tados com esta qualificação.
qualidade excepcional.
a fertilidade da fêmea reprodutora. A
Existem 3 níveis de qualificação:
A segunda etapa da qualificação
aclimação é um factor bastante imporconsiste no julgamento da sua destante para a fertilidade da fêmea reproReprodutor Difusão (RD)
cendência.
dutora.
Qualifica 35 % dos melhores produtos
Este julgamento baseia-se nas perao desmame.
Grelha de qualificação
formances obtidas pelos produtos aos
Jovem Reprodutor (JR)
120 dias de vida (indicativo da prodo efectivo reprodutor
Qualifica 10 % dos melhores produtos
dução leiteira materna), desenvolviadulto.
ao desmame .•
mento muscular e desenvolvimento esNeste momento ainda não é posquelético.
Jovem Reprodutor EIlIE (RE)
sível a elaboração da grelha definitiva
A quantificação
da produção,
Qualifica 5 % dos melhores produtos
da qualificação do efectivo adulto.
Esta grellla será elaborada conforme
>=70
>=70
>=60
DS
DM
>=60
Crescimento
%
% Exploração >=
>=95
105
%>=66
Exploração(RE)
>=>=66
100
Denominação
as performances médias do efectivo nacional, situação esta que ainda não foi
tratada estatisticamente.
De reter, que só serão qualificadas reprodutoras com uma conformação e descendência
superior à
média nacional.
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CARACTERIZAÇAO PRODUTIVA
DA RAÇA BOVINA CHAROLESA
Prof. Cor/os Raquete
Docente de Bovinotecnia
de Évora

Universidade

o

interesse imediato dos objectivos pressupostos
no título deste
pequeno artigo é dar a conhecer, por
um lado, o que realmente vale em termos de capacidade maternal a vaca
charolesa e, por outro, o contributo
directo parenta I através do património genético herdado pelos vitelos, quantificado pelas performances
óbtidas em aleitamento (até ao desmame).
Na base desta análise está o papel
activo da APCBRC, através do trabalho essencial de controle de identificação de progenitores; do controle de
campo, por recolha sistemática de informação de datas dos acontecimentos, por exemplo ao parto, ,das pesagens e seus valores; da avaliação por·
estimativas indirectas, dos efeitos ambientais envolvidos no sector da produção que sem os quais, não seria
possível fazer a gestão correcta da informação ponderal recolhida.
Será necessário realçar que a
informação recolhida representa um
primeiro ano de trabalho intenso
(1995/96),
contudo sem a correspondente equivalência em volume de
informação por estarmos numa fase
de arranque do Controle de Performances (Capaêidade Prodtttival, tal
como preconizaç!o pela Associação.
A Universidade de Évora, através
do Sector de Bovinotecnia do Departamento de Zootecnia (UE-DZ), ciente
do papel de' ligação ao sedor produtivo deu· o seu contribólo, pondo à disposição alguns meios técnicos e boa
vontade para a concretização dos
trabalhos de análise da informação
recolhida pela APCBRC.
Da informação recolhida, ressalta,
a referente ao parto (primeira situação traumática para vitelo e vaca):
- Dificuldade de parto;
- Peso do vitelo ao nascimento;
depois os registos quanto ao tipo
morfológico do vitelo, obtidos ao
desmame:
- Desenvolvimento

esquelético;

- Estado fisiológico ou condição
corporal;

Por último, em termos de características ponderais, que visaram estimar a produtividade do vitelo, da vaca
e touro:
- Peso do vitelo ajustado para a
idade fixa aos 120 dias;
- Peso do vite lo ao desmame ajustado para a idade aos 210 dias.
Com o objectivo de conhecer qual
a importância dos efeitos ambientais
nas características indicadas foram registadas para futura análise as seguinte variáveis:
- Número do parto (compromisso
entre a idade da vaca em anos e o
número de parto a essa idade);
- Sexo dos vitelos (anular estatisticamente o efeito do dimorfismo sexual associado ao maior desenvolvimento dos machos em relação às fêmeas);
- Épocas de parto (acção diferenciada da quantidade e qualidade da
alimentação disponivel para a vacada
e respectivas crias e condições de
temperatura e humidade).
- Criadores associados (efeito das
diferentes
técnicas e ambientes de
,
produção relativos a cada exploração);

ao nascimento do vitelo, desenvolvimento
esquelético
ao desmame
(partindo de um princípio em que o
desenvolvimento esquelético ao parto
tem uma correlação positiva e proporcional com o tamanho do vitelo
ao desmame), e com o peso ajustado
do vitelo aos 120 dias de vida (PIT
120).
Com esta última característica
pretendeu-se representar a capacidade maternal da vaca: capacidade de
produção leiteira e instinto maternal.
Finalmente serão analisadas em
conjunto o peso ao desmame ajustado
para os 210 dias de vida (PIT 210),
que representa a eficiência ao desmame e congrega a capacidade maternal
da vaca e os efeitos directos genéticos
herdados da própria vaca e do touro
que a beneficiou, com todas as outras
caracteristicas observadas de interesse
económico, avaliadas no vitelo desde o
nascimento até ao desmame.
A - Efeito da época

de partos.

Os períodos considerados para cada época de parto foram escolhidos
de acordo com o mês de nascimento
e a concentração desses partos:
- Janeiro (época 1);
- Fevereiro (época 2);
- Março, Abril (época 3);
- ..Maio, Junho, Julho (época 4);
- Agosto. Setembro (época 5);
- Outubro (época 6);
- Novembro (época 7);
- Dezembro (época 8).

Os métódos definidos para expressar o significado dos valores das
observações de campo após análise,
baseou-se;. em simples métodos estatísticos descritivos, sendo as variáveis representadas esquematicamente
por gráficos de níveis independentes,
permitindo assim, visualizar clara e
sinteticamente, o conjunto de infor1 - Relação entre a dificuldade
mação transmitido por cada par de
de parto e o peso do vitelo ao nasvariáveis, uma vez que se torna
cimento e o desenvolvimento esqueimpossível no plano interpretá-Ias em
lético.
conjunto, como seria ideal.
Este artigo é um fragGRÁFICO 1
mento de um trabalho de
52
estágio de fim de curso de
51
Engenharia
Zootécnica,
50
• Época de partos
coordenado
em conjunto
pela APCBRC e a UE-DZ.
48
O primeiro conjunto de
47
valores analisados,
pren48
dem-se com a eficiência ao
45
parto, tentando interrela44111
12
13
14
15
16
la
cionar
possíveis
dificulDlflcukl~e de PM10
dades de parto com o peso
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Da análise do gráfico 1, somos levados a considerar que o aumento do
peso ao nascimento conduz um incremento da dificuldade do parto ou aumento da percentagem de partos distócitos (como foi referido no Boletim
Informativo 1996, artigo "Dificuldades
de Parto, como resolver na sua exploração"). Os maiores pesos ao nascimento, estão claramente associados
aos partos de Primavera (época 3 e 4),
reflexo da melhor qualidade alimentar
(proteina) para as vacadas, induzindo
a um aumento do crescimento intrauterino do vitelo e por sua vez, aumento das dificuldades de parto. A
inversa é verdadeira para o caso dos
partos de final de Outono e princípio
do Inverno (épocas 7 e 8) manifestando-se a existência de menores pesos
ao nascimento devido ao menor indice de qualidade alimentar da vacada.

elevadas na fase de aleitamento.

I
I
I
I

I
I

Relação

mento com o peso ao desmame.

PN - PIT120

Gráfico 3
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2 - Relação entre o peso ao
nascimento e a capacidade maternal
(pIT 120).
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No gráfico 4 e 5, verificamos que o melhor período
para maximizar o potencial
de crescimento dos vitelos
(melhor quantidade e qualidade de erva) são as épocas
de parto 8 (Dezembro), 1
(Janeiro) e 2 (Fevereiro). As
épocas de parto 5, 6 e 7,
(Outono) tradicionalmente
utilizadas no Alentejo estão

acima da média nacional aos
210 dias de vida, embora
inferiores à média nacional
aos 120 dias de vida (reflexo da fraca
quantidade de alimentos grosseiros no
Inverno).

Como exemplo do efeiPIT 210 - PIT 120 (épocas de Parto)
to da época de partos nas
'80
potencialidades de produGráfico 5
175
ção leiteira da
r
GRÁFICO 2
vaca temos, no
170
~ ~pocas de parto
I
1
gráfico 3, uma representação
fiel.
Os vitelos mais
1M
pesados aos 120
•5
li ,
'''''
dias foram precisamente os nas'45
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cidos no Inverno,
,'" (~~~~~-~--~
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200
270
por haver coinci"
14
'5
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"
10
12
DlftculdadedeParto
dência da quantidade e qualidade
-da pastagem com o increO gráfico 5 indica-nos que o
mento das necessidades da vaca para a
O gráfico 2 confirma a idéia antefacto
do criador possuir vacas com
sua potencial produção de leite. É norior, mas alerta para a associação
capacidade
maternal não significa autotória a justaposição dos menores pesos
entre dificuldade de partos e o desenmaticamente ter vitelos mais pesados
ao
nascimento
nos
desempenhos
posvolvimento esquelético (ao desmame).
ao desmame, se não existir o cuidado
teriores, por acção do efeito da época
A morfologia do feto ao nascimento,
de complementar convenientemente a
de partos.
caracterizado pelas suas dimensões, é
vaca e vitelo. Mais uma vez estamos
um dos factores reflexos dos proble3 - Relação entre o peso ajustado
perante a evidência de um efeito ambimas de parto, como a largura dos troaos 210 dias (desmame) com o Peso
ental estacional. O caso mais evidente
canters e/ou da espádua,
deterao Nascimento e PIT 120 dias de
é na época de parto 3 (Março, Abril),
minantes na resistência do feto à
vida.
em que os animais aos 120 dias de viexpulsão. Pensa-se que existe uma
Quanto à relação do peso aos 210
da apresentam performances pondecorrelação posítiva do desenvolvidias e o peso ao nascimento (gráfico
rais bem superiores à média, e nos 210
mento esquelético ao desmame com
4), confirma-se que existe uma acção
dias de vida as suas performances pona morfologia do vitelo ao nascimento.
evidente ambiental (época de partos) já
derais caem para níveis inferiores à
Esta situação requer da parte do
que não é proporcinal o peso ao nascimédia.
criador uma escolha cuidada do touro
Em conclusão, as épocas de
a utilizar.
PIT210
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No caso
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de Verão e de Inverno estão
7
521
partos do final da Primavera e princíperfeitamente
ajustadas a
pio do Verão (época 4) é curioso deeste
tipo
de
produção
ou de
monstrar uma associação entre deteroutro
modo,
as
vacas
charominadas vacadas e o tipo de touro utilesas comportam-se de igual
lizado, permitindo partos fáceis emmodo
que as raças bovinas
2
bora com pesos elevados ao nasci•
autóctones no maneio remento (gráfico 1), contudo os vitelos
produtivo tradicional.
apresentaram um inferior desenvolviOs resultados
descritos
mento esquelético ao desmame (gráfimostram
uma
vantagem
da
cos 2), influência da menor qualidade
época
de
partos
de
Inverno
alimentar disponível e temperaturas
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TÉCNICA
te o mesmo nível de maneio
alimentar.

(para as vacadas charolesas analisadas), mas no entanto esta análise merecerá um estudo mais intenso.

B - Efeito da exploração.
ao

•
Gráfico 6
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Estado Corporal ou FisiológIco lpontos)

1 - Relação entre condição corporal com desenvolvimento esquelético e peso ao desmame.
Os gráficos 6 e 7 aponta para uma
situação em que os criadores apresentam uma imagem positiva, no que respeita à eficiência de produção, ou seja,
ao garantirem um maneio alimentar e
higio-sanitário adequado, quer ao vitelo
por via directa ou indirectamente através da vaca, este consegue exteriorizar
o seu potêncial genético, reflectindo-se
directamente no desenvolvimento esquelético e nos pesos ao desmame (PIT
210). Existe, portanto, uma concordância entre o potencial de crescimento do vitelo e a capacidade técnica
do criador, originando animais morfológicamente ideais (tamanho, conformação, peso e estado de carne e gordura adequado).
Temos de salientar, que embora
exista uma tendência positiva evidente
entre o estado corporal do animal e o
seu desenvolvimento esquelético e PIT
210, também é evidente a diferença genética entre criadores com supostamen-

165
175

•

•

1ffi

•

Uma vez que o
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gráfico 8 mostra
m
''''
que existe uma
concordância
quase perfeita entre peso
aos 120 dias e o peso aos
210 dias (este último como
reflexo da capacidade leiteira da vaca e dos efeitos
genéticos directos aditivos,
herdados pelo vitelo) e, nos
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2 - Relação entre o peso
ao desmame ajustado aos
210 dias e capacidade mater•
nal (peso ajustado aos 120 dias).
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gráficos anteriores, que por vezes
existe alguma descrepância entre os
factores estudados (desenvolvimento
esquelético,
peso ao nascimento e
condição corporal), com a eficiência
ao desmame, poder-se-á talvez concluir que a variabilidade indicada pode
residir em diversas situações:
1. Ser de origem ambiental (maior
ou menor disponibilidade de alimentos),

SOFTWARE (GESTÃO

ZOOTÉCNICA

Tudo, mas tudo ... para o aumento da produtividade

• Estado cívil do efectivo
• Contraste reprodutivo

200

D:)

310

320

..••
ld•

3. Ou ser pelas diferenças entre explorações ou entre animais dentro da
mesma exploração.

•
•

280

2. Ser do tipo genético (por responsabilidade do diferente potencial inato
das vacas ou dos touros utilizados);

:n;
[!J Explorações

'70

PUO Idade TIpo 210 diasde

•

Gráfico 7
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200

conclusão diremos que a
APCRBC terá um papel extraordinariamente
importante na acção de recolha de
informação de campo, mas
que esse papel não se esgo·
tará nessa acção, pois será
necessário analisar exaustivamente todas as fonte de
dados de modo a apoiar,
numa lógica de correcção,
os estrangulamentos do sec-

tor
representadode
pelasprodutivo
vacadas charolesas
modo a serem cada vez mais
competitivas. O criador associado e cooperante ficará
com certeza agradecido !
Um outro aspecto que ressalta
desta primeira aproximação ao dados
recolhidos nas vacadas charolesas e
que irá ser importante no futuro, está
associado á definição do mês de parto
de referência para os ajustamentos ou
correcções de registos produtivos, de
modo a diluir os efeitos ambientais e.
no futuro, hierarquizar os animais do
modo mais imparcial. As análises parecem apontar para duas datas, o mês de
Dezembro ou o mês de Agosto.
75

DE BOVINOS)

e rentabilidade

no sector bovinícola

• Registos de estábulo
• Performances

• Custos de produção e análise económica

As novas exigências produtivas e económicas na CE assim o obrigam ...
Cantactar: Associação P.C. Raça Charolesa - Te!.: (01) 710 00 34 - Fax: (01) 710 00 83
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Com uma base
de selecção de
50 vacas de ventre
inscritas no Livro
Genealógico, e com
excelentes linhas
genéticas, garantimos
óptimos produtos
para o cruzamento
indústrial.
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Prémio no Concurso Especial de Vichy 94

Ascendência:
CaUle - Recomendada pelas Qualidades Maternais
Empereur 58 - Campeão absoluto em Vichy 94
Descendência:
Laço: Campeão de esperanças Expomor 96
Lagoa: Vice-campeã Esperanças Expomor 96
Leal: Vice-campeão EN.A. 96
Entre outros prémios óbtidos em
Concursos Nacionais
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ALCANEDE

o seu local para

adquirir
um bom reprodutor
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