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Editorial
Mais um ano passou e a situação geral do País não teve
melhoras, antes pelo contrário, no entanto cabe-nos a
nós todos fazer para que se processe uma inversão do
actual estado das coisas para se perspectivar um futuro melhor.
Apesar de tudo, o sector da Bovinicultura não poderá
ser considerado dos mais desfavoráveis, e concretamente a produção de Reprodutoras de Raça Charolesa
atravessa uma fase em que pelo menos existe procura
acentuada por parte do mercado, penso mesmo que ela
se poderá acentuar num futuro próximo.
Compete-nos a nós produtores, oferecer produtos com
a maior garantia de qualidade e rastreabilidade.
Para se atingirem estes objectivos implantaram-se as
seguintes medidas.

Com as duas primeiras medidas aumentou-se a garantia de qualidade dos animais fornecidos.
Com a terceira medida fica assegurado que só um descendente de um progenitor de Pura Raça Charolesa
poderá ser considerado “Cruzado de Charolês e desta
forma poderá ser implementada a comercialização de
carne com esta garantia de origem.
Esperamos que esta medida faça aumentar a procura
de reprodutores com Certificado de nascimento, só estes tem potencial para transmitirem à descendência as
características da Raça.
O Presidente da Direcção
José Luís Alves Lopes

. Identificação electrónica do efectivo
. Controle de ADN
- Controle da atribuição de título “Cruzado de Charolês”
pela nossa associação

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
CRIADORES DE BOVINOS DE RAÇA
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Quinta das Cegonhas Apt 430
2001-905 Santarém
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Padrão da
Raça Charolesa

O padrão da raça descreve de forma precisa as características visíveis comuns aos animais da mesma
população racial.
Os animais de Raça Charolesa apresentam as seguintes características:
    - Uma pelagem uniformemente branca branco por
vezes creme, sem malhas
     - Mucosa branca rosado,
    - Uma cabeça relativamente pequena, curta, larga na
fronte, de perfil, mais ou menos plana, linha fronto-nasal rectilínea e curta , cornos brancos, redondos, alongados, orelhas médias, finas e com pouco pêlo, olhos
grandes e salientes, focinho largo,
     - Um pescoço curto, barbela reduzida,

A sua marrafa é coberta
de pêlos fortes

As suas mucosas
são claras

    - Um peito profundo, costado bem arqueado e bem
ligado com a espádua
    - Dorso muito musculoso, rim largo e espessos, ancas
e garupa muito largas assim,
    - Nádega arredondada e bem descida, linha do ventre
paralela à linha do dorso,
    - Cauda com inserção suave, afilada e terminando em
um tufo de pelo ,
    - Os membros bem aprumados,
- A pele ou couro de espessura média, mas muito flexível.
Para reconhecer um Charolês é bastante simples, é o
que você deve se lembrar!

Os seus cornos são dirigidos
para a frente e para cima e claros

A sua pelagem é branca,
por vezes creme sem malhas

A sua nádega é arredondada
pelo que a sua musculatura
é muito desenvolvida

Os membros são curtos
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CRIADOR DE CHAROLÊS HÁ 30 ANOS

CERTIFICADO GENEALÓGICO
ÚNICA

GARANTIA DE RAÇA
QUINTA DO PAPELÃO - BENAVENTE
TLF.: 969 531 999 263 589 429

www.apcoutada.pt

CIPRIOTE
Prémio de Honra

CHURCHIL
Prémio Reserva de Honra

VII Concurso Morfológico de Jovens
Reprodutores de Raça Charolesa
FIAPE 2010 ESTREMOZ
Eng. Tiago Baptista
Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Charolesa
Pela segunda vez a Feira Internacional Agro-Pecuária
de Estremoz acolheu um concurso de Jovens Reprodutores de Raça Charolesa. No dia 30 de Abril de 2010
a Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos de
Raça Charolesa realizou o VII Concurso de Jovens Reprodutores de Raça Charolesa, tendo sido realizado
com a colaboração da ACORE, entidade local responsável pelo sector pecuário da Feira.
O Alto Alentejo é uma região de forte implantação da
raça Charolesa tanto de Criadores Seleccionadores
como de utilizadores de Reprodutores Charoleses em
cruzamento industrial. Foi isso que levou a APCBRC a
organizar na FIAPE mais um concurso de Jovens Reprodutores de Raça Charolesa, desta forma os agricultores
da região beneficiaram de uma excelente exibição de
animais da raça de animais das mais diversas origens
para assim possam observar animais de diferentes
criadores em simultâneo o que só ocorre neste tipo de
eventos.
Este concurso teve como juiz o criador seleccionador
francês Célestin Audureau vindo da região da Vendée.
Este criador está muito ligado à promoção da Raça
Charolesa tanto em França como a nível internacional
ocupando cargos directivos em organizações a que pertence.

Neste concurso participaram 37 animais, 22 fêmeas
e 15 machos provenientes de 8 criadores seleccionadores, foras eles a Agro-Pecuária da Coutada, Lda de
Benavente, a Escolha Selectiva Charolês Ibérico, Lda
de Paredes, a Quinta dos Gamos, Lda de Benavente,
a Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexas Lda de
Portalegre, a Dão-Agro S.A. de Santa Comba Dão, Hendrikus Termeer de Montemor-o-Novo, João Martins da
Urra e Johanna Van Valburg de Montemor-o-Novo. Do
julgamento dos animais a concurso resultou a atribuição de 14 medalhas das quais 4 de Ouro 5 de Prata e 5
de Bronze.
O Prémio de Honra Macho e medalha de Ouro foi para
CIPROTE da Dão-Agro,S.A., este animal participa pela
segunda vez no Concurso de Jovens Reprodutores em
Estremoz e pela segunda vez é o vencedor do concurso.
CIPROTE é um REPRODUTOR ELITE, filho de TEK, reprodutor importado com origem Raymond JC& A e de SALAMANCA, uma vaca criada pela Dão-Agro. Este animal
foi classificado ao desmame com DM=77 pts, DE= 77
pts e AF=80 pts, atingiu ao desmame 325 Kg com um
potencial de crescimento de 1400g/dia.
O Prémio Honra Reserva Macho e também medalha de
ouro foi para CHURCHIL da Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexas Lda, CHURCHIL é também um RE-

FÊMEAS

MACHOS
SIA
Prémio de Honra
Medalha de Ouro
Prémio Reserva de Honra
Medalha de Ouro
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha dePrata
Medalha dePrata
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NOME

PT932258187 CIPRIOTE

CRIADORES
Dão-Agro, S.A.

Soc. Agrícola
Algueireiras e Anexos, Lda.
PT552547046 CASTOR
Agro-Pecuária da Coutada, Lda
PT814267785 DÚVIDA
Agro-Pecuária da Coutada, Lda
PT114267835 ESPANTOSO Quinta dos Gamos, Lda
PT852390440 ESCALOPE Quinta dos Gamos, Lda
PT864614381 CHURCHIL

Prémio de Honra
Medalha de Ouro
Prémio Reserva de Honra
Medalha de Ouro
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Prata

SIA

NOME

CRIADOR

PT714133866

DIVA

PT713819995

DAME

PT032258196
PT352390698
PT214439529
PT852390440
PT314066364
PT752676967

CONCHA
DORA
D.BRANCA
DÁLIA
EAU DE LA VIE Esc. Sel. Charoles Ibérico,Lda
Quinta dos Gamos, Lda
DAMA

Dão-Agro, S.A.
Esc. Sel. Charoles
Ibérico,Lda
Dão-Agro, S.A.
Quinta dos Gamos, Lda
Algueireiras e Anexos, Lda.
Quinta dos Gamos, Lda

DIVA
Prémio de Honra

PRODUTOR ELITE filho de TINA do mesmo criador e de
UTICO, um touro adquirido em França com origem no
criador Raymond JC & A,. CHURCHIL atingiu ao desmame 286 Kg com um potencial de crescimento de 1233 g/
dia, foi classificado ao desmame com DE= 68 pts, DM=
68 pts e AF= 65 pts tendo sido qualificado REPRODUTOR ELITE.
O Prémio de Honra Fêmea e também medalha de ouro
foi atribuído a DIVA da Dão Agro S.A. Diva é filha de SALAMANCA RE, uma vaca da Dão-Agro também ela premiada no concurso Morfológico Geral de 2002 na Feira
Nacional da Agricultura com medalha de Ouro, e de ANDALUZ RM um touro também do criador Dão-Agro,S.A.
diva foi classificada ao desmame com DE= 65pts DM=
67pts e AF=75pts, atingiu ao desmame 269 kg. Foi qualificada ao desmame Reprodutora ELITE.

DAME
Prémio Reserva de Honra

O Prémio Honra Reserva Fêmea e também medalha de
ouro foi atribuído a DAME da Escolha Selectiva Charolês Ibérico, Lda uma novilha já premiada com o primeiro prémio de secção e Campeã no Concurso realizado
em Salamanca em 2009. DAME é uma REPRODUTORA
ELITE filha de ROSEIRA RE origem Manuel Silvestre e
de COURAGE origem Raymond Albert et Fils. DAME foi
qualificada ao desmame REPRODUTORA DIFUSÃO, obteve na classificação morfológica DE=75pts,DM=67pts e
AF=78 pts. Atingiu ao desmame 283 Kg com um potencial de crescimento de 1478g.
Este concurso finalizou com a entrega de prémio onde
estiveram presentes todos os representantes de todas
as entidades envolvidas na organização da FIAPE. Foi
com grande reconhecimento do contributo que o Concurso de Jovens Reprodutores de Raça Charolesa.
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Identificação genética e
testes de filiação em bovinos
com recurso a análises de marcadores
moleculares de ADN
María Lourido Fuertes.
Veterinaria. Laboratorio de Genética Molecular.
Xenética Fontao, S.A.

INTRODUÇÃO
O grande desenvolvimento atingido pela Genética Molecular
nas últimas décadas tem disponibilizado inúmeras aplicações
no campo da Produção Animal. Os chamados Projectos Genoma de diferentes espécies animais, são projectos de investigação cujo propósito é conhecer a sequência de todo o ADN
da espécie em questão. Ao conhecer a sequência de ADN conhecer-se-ão portanto o conjunto de genes que constituem
o genoma.
O aparecimento de técnicas modernas da biologia molecular, proporcionaram diversos métodos de detecção de polimorfismo genético directamente ao nível do ADN. Os marcadores moleculares são fragmentos de ADN que servem de
referência identificar a transmissão genética de uma geração à geração seguinte. Num sentido restrito, um marcador
genético é uma entidade genética que manifesta polimorfismo e se transmite entre gerações de acordo com as regras
Mendelianas. O interesse em detectar a variação molecular
para diversas aplicações práticas conduziram a um enorme
incremento no tipo e número de marcadores disponíveis para
análises genéticas. Existem inúmeras aplicações resultantes
do estudo dos diferentes marcadores genéticos moleculares
no campo da selecção e melhoramento animal.
O ISAG (International Society for Animal Genetics) é o organismo encarregado a nível internacional de coordenar os vários
laboratórios e de standartizar protocolos, nomenclaturas e
selecção de painéis de marcadores moleculares, que permitam que os resultados obtidos pelos diferentes investigadores sejam objectivos e comparáveis.
Xenética Fontao,S.A. é uma empresa dedicada ao melhoramento genético com sede em Fontao- Esperante- 27080
Lugo-Espanha (http://www.xeneticafontao.com). Entre os
seus departamentos dispõe de um Laboratório de Genética
Molecular para prestação de diferentes serviços baseados no

emprego da biotecnologia de ADN nos campos da Sanidade e
Produção Agro-Pecuária. Este laboratório é membro do ISAG
(código E/X), e a metodologia de trabalho nele desenvolvida
está standartizada com os membros do ISAG especializados
em análises de ADN para as Bovinos, Equinos, Ovinos, Suínos
e Caninos, uma vez que vêm participando de forma ininterrupta na realização dos testes de comparação internacional
das análises de ADN organizados por esta sociedade desde o
ano de inscrição na mesma.
Identificação genética e análises de filiação
Cada animal difere dos seus congéneres por ser portador de
uma combinação única de ácido desoxirribonucleico (ADN),
que constitui a sua informação genética ou genoma. Deste
um estado de desenvolvimento muito precoce os indivíduos
possuem um genoma estável, pelo que também apresentam
normalmente um genótipo invariável quando se analisam os
marcadores genéticos. Este facto falar da frequentemente
denominada “pegada genética” que como a impressão digital de um indivíduo, é única e facilmente identificável mediante técnicas moleculares, o que permite a identificação do
indivíduo em qualquer momento ou circunstância
Os marcadores genéticos que se analisam normalmente para
obter a identificação genética dos animais, são microsatélites ou STR’s(Short Tandem Repeats). Estes marcadores são
particularmente apropriados para este tipo de testes devido
às suas propriedades: são muito abundantes e dispersos em
todo o genoma, o seu modelo de hereditariedade é mendeliano em co-dominância, são altamente polimórficos ou com
elevado nº de alelos e a sua análise é de grande reprodutibilidade experimental, com fácil identificação mediante PCR, e
muito apropriados para analisar recorrendo a reacções múltiplas nos novos analisadores genéticos automáticos.
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ESQUEMA DE ANÁLISE DE FILIAÇÃO EM BOVINOS
A comparação do perfil genético obtido da análise dos microsatélites entre indivíduos proporciona numerosas aplicações
práticas, como são os Testes de Filiação, que permitem garantir a fiabilidade e credibilidade dos Livros Genealógicos nas
várias raças animais. Trata-se de uma prova genética que se
utiliza para comprovar a ascendência de um indivíduo. Confirmar a ascendência de um animal garante o valor genético do
mesmo e portanto o seu valor económico . A aplicação destas análises de forma corrente no controlo da reprodução, por
inseminação e/ou transferência embrionária permite evitar
erros em ambos os processo e fraudes na origem de sémen e
embriões e isto é importante devido ao custo dos processos
envolvidos e em especial do material genético.

Tabela 1. Multiplex Bovino: marcadores, intervalo
alélico, marcação e número de alelos

(*) Ajustado al de la muestra de referencia del test de comparación internacional ISAG 2009-2010
(*)Ajustados à amostrar de referência do teste de comparação internacional ISAG 2009/2010

Metodologia Analítica
1. Extracção de ADN: realiza-se a partir de distintos tipos de
amostras de material biológico, preferencialmente sangue
inteiro, mas também se podem utilizar outros tipos de amostras, como soro, tecido, sémen ou raízes de pêlos, no caso do
pêlo é muito importante que a recolha de amostras se realize correctamente, arrancando os pêlos com as raizes, que é
onde se encontram as células de onde se extrai o ADN.
2. Amplificação do ADN: Após a extracção do ADN das distintas amostras biológicas, realiza-se a amplificação das sequências de ADN microsatélite, utilizando para isso a técnica
PCR multiplex, que permite a análise do painel de marcadores
numa única reacção laboratorial.(Tabela 1).
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No nosso laboratório, para as provas de identificação genética na espécie bovina, analisamos de forma habitual este
painel de 17 loci microsatélites aceites internacionalmente
pelo ISAG. Além disso dispomos de um painel adicional de 13
marcadores microsatélites que nos permite resolver casos
mais complexos. A probabilidade de exclusão de um parentesco utilizando o painel habitual de 17 microsatélites é de
99.99990%.
3. Genotipagem dos microsatélites: os resultados do produto
da reacção de PCR, visualizam-se mediante electroforese capilar de fragmentos de ADN marcados por fluorescência, com
o analisador genético Applied Biosystems 3500xL Dx Genetic
Analyzer. A posterior análise de polimorfismos é concretizada
recorrendo ao software de análise GeneMapper™ Software
4.1, que permite a análise do tamanho dos fragmentos amplificados e a atribuição da nomenclatura alélicas dos marcadores de forma automática.

CIPRIOTE
Prémio de Honra

CHURCHIL
Prémio Reserva de Honra

VI Concurso Morfológico
Geral de Raça Charolesa
F.N.A. - Santarém
Eng. Tiago Baptista
Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Charolesa

A Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos de
Raça Charolesa organizou em 2010 o VI Concurso Morfológico Geral da Raça Charolesa. O Concurso realizou-se no dia 6 de Junho no decorrer da Feira Nacional da
Agricultura /Feira do Ribatejo e à semelhança de anos
anteriores contou com a colaboração do CNEMA.
O Concurso Morfológico Geral da Raça Charolesa é sempre um ponto de atracção na Feira Nacional da Agricultura para os profissionais ligados ao sector e para o
público em geral, sendo por isso um momento alto da
programação da Feira Nacional da Agricultura. A participação e organização de concursos na Feira Nacional
da Agricultura tem sido uma constante e a qualidade
dos animais apresentados tem contribuído para a divulgação das melhores linhas genéticas a nível mundial
no nosso país dando um contributo notável para o progresso da produção de bovinos de carne em Portugal. A
Raça Charolesa tem um papel de destaque no panorama da produção de carne a nível nacional e internacional sendo a primeira raça aleitante no mundo.
A sexta edição do Concurso Morfológico Geral contou
com 33 fêmeas e 11 machos a concurso provenientes
de oito criadores seleccionadores. Participaram com
animais neste concurso os criadores Sociedade Agrícola
Venâncio e Venâncio Lda de Arronches, a Agro-Pecuária
da Coutada, Lda de Benavente, a Fundação Eugénio de
Almeida de Évora, a Escolha Selectiva Charolês Ibérico,
Lda de Paredes, a Quinta dos Gamos Casa Agrícola e
Pecuária Lda de Benavente, a Sociedade Agrícola das
Algueireiras e Anexos, Lda de Portalegre, a Dão-Agro,
S.A. de Santa Comba Dão e a R.A.M. Gonçalves, Lda. A
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sua participação foi fundamental para a promoção da
Raça nesta Feira, tendo com isso podido constatar a
morfologia dos seus animais em comparação com os
dos outros criadores seleccionadores participantes.
O julgamento dos animais a concurso esteve a cargo do
senhor Didier METROP criador seleccionador em França
e muito ligado à promoção da raça. O juiz do concurso
foi designado pelo Herd Book Charolais, como grande
conhecedor da Raça e bastante experiente na apreciação de animais a concurso. A avaliação dos animais a
concurso no ringue proporcionou uma excelente exibição de exemplares da Raça Charolesa, foram atribuídas
pelo juiz 18 medalhas, 13 para as fêmeas e 5 para os
machos.
O Prémio de Honra Fêmea e também medalha de Ouro
foi atribuído a TOSCANE, uma vaca da Fundação Eugénio de Almeida apresentada neste Concurso pela sua
filha FLOR, o seu mais recente produto. TOSCANE é
uma vaca com origem no criador francês EARL Vannier
Pierre et J. Guy com toda o seu histórico reprodutivo na
Fundação Eugénio de Almeida. TOSCANE é filha de LIMOGES, uma vaca de uma longa linhagem de fêmeas
exploradas pelo criador Vannier, e de ORIGINAL um touro origem GAEC Cyprès Père et Fils.
O prémio de Honra Reserva Fêmea e também medalha
de Ouro foi atribuído a EUROPA do criador Dão-Agro,S.A.
EUROPA foi qualificada ao desmame REPRODUTORA
ELITE tendo atingido ao desmame 326 Kg de Peso Vivo
com um potencial de crescimento de 1456g/dia, na
classificação morfológica obteve DE=87pts,DM=80 pts
e AF= 88pts. Esta novilha é filha de NATACHA RE uma

EUROPA
Prémio Reserva de Honra

TOSCANE
Prémio de Honra

vaca com origem no criador Sociedade Agrícola Venâncio e Venâncio Lda e de VALSEUR RVS, um touro adquirido em França origem GAEC des Aulnes.
O Prémio de Honra Macho e medalha de Ouro foi para
CIPROTE da Dão-Agro,S.A., este animal foi qualificado
ao desmame reprodutor ELITE, é filho de TEK, reprodutor importado com origem Raymond JC& A e de SALAMANCA, uma vaca criada pela Dão-Agro que também já
foi premiada com medalha de Ouro no concurso realizado Santarém em 2002. CIPRIOTE foi classificado ao desmame com DM=77 pts, DE= 77 pts e AF=80 pts, atingiu
ao desmame 325 Kg com um potencial de crescimento
de 1400g/dia tendo obtido a qualificação REPRODUTOR
ELITE. CIPRIOTE é um animal que já foi premiado em
vários concurso no âmbito nacional e internacional.
O Prémio Honra Reserva foi para CHURCHIL da Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexas Lda, CHURCHIL

é filho de TINA do mesmo criador e de UTICO, um touro
adquirido em França com origem no criador Raymond
JC & A, ele mesmo apresentado neste concurso e premiado com medalha de Bronze. CHURCHIL atingiu ao
desmame 286 Kg com um potencial de crescimento de
1233 g/dia, foi classificado ao desmame com DE= 68
pts, DM= 68 pts e AF= 65 pts tendo sido qualificado REPRODUTOR ELITE.CHURCHIL foi já premiado em vários
Concursos de Jovens Reprodutores de Raça Charolesa.
Este concurso foi mais um momento alto a assinalar na
divulgação e promoção da Raça Charolesa em Portugal.
A exposição dos animais a concurso manteve-se ate ao
final do certame tendo sido uma grande atracção para
o público em geral e em especial para os profissionais
ligados ao sector.

MACHOS

FÊMEAS
Prémio de Honra
Medalha de Ouro
Prémio Reserva de Honra
Medalha de Ouro
Medalha de Ouro
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Bronze
Medalha de Bronze
Medalha de Bronze
Medalha de Bronze

NOME

CRIADORES

TOSCANE

Fundação Eugénio
de Almeida

EUROPA

Dão-Agro,S.A.

DEUSA
CONCHA
EIFFEL
DIVA
DORA
DAME
DATCHA
SERPA
DEZA
USA
DALAI LAMA

Dão-Agro,S.A.
Dão-Agro,S.A.
Quinta dos Gamos,Lda
Dão-Agro,S.A.
Quinta dos Gamos Lda

NOME
Prémio de Honra
Medalha de Ouro
Prémio Reserva de Honra
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Bronze
Medalha de Bronze

CRIADORES

CIPRIOTE
CHURCHIL
CICLONE
ESPANTOSO
UTICO

Esc. Sel. Charolês Ibérico, Lda
Esc. Sel. Charolês Ibérico, Lda
Fundação Eugénio de Almeida

Venâncio e Venâncio Lda
Dão-Agro,S.A.
Esc. Sel. Charolês Ibérico,Lda
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IEP, PNA ou quê? –
Parâmetros reprodutivos
da vacada aleitante
António Luiz Gomes
Professor Adjunto
Escola Superior Agrária de Santarém

INTRODUÇÃO
A rentabilidade de um efectivo de vacas aleitantes depende,
primeiro que tudo, da eficiência reprodutiva.
Eficiência exige gestão técnica:
1. definição de objectivos, 2. programação de actividades, 3.
controlo de resultados, e volta ao ponto 1. Objectivos e resultados reprodutivos concretizam-se em parâmetros reprodutivos.
Não faltam parâmetros: mais globais ou mais específicos;
mais imediatos ou mais históricos; mais terra-a-terra ou
mais sofisticados. Mas há que restringir. A recolha de dados,
o cálculo dos indicadores e a sua interpretação dão trabalho,
levam tempo, custam dinheiro. Também há que ser eficiente na utilização dos parâmetros de eficiência. Limitarmo-nos
aos que podem ajudar a melhorar sensivelmente os resultados da exploração.

- não deixa nenhuma fêmea de fora;
- tem uma ligação directa com a receita da vacada;
- é muito simples de calcular: basta saber quantas fêmeas
foram postas em reprodução e quantos vitelos foram desmamados.
ANÁLISE FINAL DA REPRODUÇÃO
O PNA é um bom parâmetro para o balanço anual da vacada,
mas precisa de ser complementado. É um parâmetro global,
que alerta para a existência de problemas, mas não os localiza. E é um parâmetro histórico, que não permite e resolução
dos problemas em tempo útil: apenas evitar que eles se repitam.

PARÂMETROS REPRODUTIVOS GLOBAIS

Uma boa ferramenta para a identificação dos problemas é a
distribuição dos partos por períodos de 21 dias.

O intervalo entre partos (IEP) é um parâmetro reprodutivo
bastante usado, mas pouco ajustado à gestão reprodutiva de
uma vacada aleitante. Eis porquê:

Quadro 1. Distribuição de partos por períodos de 21 dias, em
três vacadas imaginárias (adaptado de Chenoweth, 2005)

- o IEP é adequado a efectivos com partos todo o ano, como
normalmente ocorre nas vacas leiteiras, mas não a efectivos
com os partos – e as cobrições – em épocas restritas, como
normalmente ocorre – e é recomendável – nas vacas aleitantes;
- o IEP deixa de fora as primíparas (são precisos dois partos
para calcular o parâmetro) e as vacas que ficaram vazias no
último ano.
- o IEP é uma avaliação distorcida do desempenho reprodutivo das vacas com épocas restritas de cobrição e de parto,
porque sofre um efeito negativo muito importante da data do
parto do ano anterior (as vacas que pariram tarde – o que é
mau – no ano anterior, se parirem no ano corrente, tendem
a ter um intervalo entre partos mais curto – o que é bom –
que as que pariram cedo).
Um parâmetro mais adequado para a vacada aleitante é a
produtividade numérica anual (PNA). É o número de vitelos
14

desmamados, a dividir pelo número total de fêmeas em reprodução, vezes cem por cento. Tem as seguintes vantagens
em relação ao IEP:

O quadro mostra como a distribuição de partos permite ir
mais longe na análise do desempenho reprodutivo que indicadores globais, como a PNA ou a taxa de nascimentos total
(total de vitelos nascidos no ano como % do total de fêmeas
em reprodução).
As três vacadas têm a mesma – boa – taxa de nascimentos
total: 95%. No entanto, a distribuição de partos acusa grandes
diferenças nos desempenhos reprodutivos. A vacada A tem
um desempenho ideal, revelando uma taxa de concepção de

mais de 60% em cada período de 21 dias. Partindo de 100 vacas, 62 ficaram gestantes no primeiro período, restando 38
não gestantes. Destas, 24 (63%) ficaram gestantes no segundo período. Finalmente, das últimas 14, ficaram gestantes 9
(64%) no terceiro período. A taxa de gestação por períodos de
21 dias foi alta e constante desde o início da época. Isto quer
dizer que o efectivo entrou na época de cobrições em plena
forma reprodutiva, o que implica estado reprodutivo (involução uterina, ciclicidade), sanitário (vacinações, desparasitações) e nutricional (condição corporal) ideais.
A vacada B, por sua vez, teve um arranque tardio e frouxo.
Isto pode dever-se, em primeiro lugar, a igual dispersão de
partos no ano anterior. Muitas das vacas vão iniciar a época de cobrições ainda não paridas, ou paridas de fresco, e só
vão poder ser fecundadas para o fim da época… ou na época
seguinte. É um dos inconvenientes das épocas de cobrições
longas (a escola americana/australiana recomenda só 42-60
dias! Mas atenção! Não basta tirar os touros cedo: é preciso
trabalhar para ter as fêmeas – vacas e novilhas – preparadas para ficarem cheias nessa “janela” estreita!). Outras
possíveis causas desta distribuição de partos são: baixa condição corporal das fêmeas; fraca aptidão reprodutiva do touro
(ou excesso de vacas por touro); doença reprodutiva na vacada.

permite identificar os pontos críticos e ser proactivo na época
seguinte, tomando as medidas necessárias, na gestão e no
maneio reprodutivo, alimentar e sanitário, para que não se
repitam os mesmos problemas.

Finalmente, a vacada C tem uma distribuição alargada e irregular típica de doenças infecto-contagiosas.

BIBLIOGRAFIA

As pistas dadas pela análise da distribuição de partos necessitam ser confirmadas por outras observações e registos,
nomeadamente a condição corporal das vacas ao parto e no
início da época de cobrições, o desenvolvimento das novilhas,
a aptidão reprodutiva dos touros.
O DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO
A análise pode fazer-se mais cedo se, em vez de se basear nos partos, se basear no diagnóstico de gestação, feito a
todo o efectivo, 30-45 dias depois da saída dos touros. Este
tem muitas outras funções, além de uma análise a posteriori: previsão das datas de partos, separação para efeitos de
alimentação ou sanidade, repescagem numa segunda época
de beneficiação, refugo de vacas não gestantes ou de fecundação tardia (para quem estiver a trabalhar na concentração
de partos).
PROACTIVIDADE
Os parâmetros reprodutivos são, em grande parte, históricos,
não permitindo inflectir os resultados na época a que se reportam. No entanto, a análise da última época reprodutiva
16

RECAPITULAÇÃO
A análise do desempenho reprodutivo é essencial na gestão
técnica da vacada aleitante.
A produtividade numérica anual é um parâmetro reprodutivo
global mais adequado que o intervalo entre partos a um efectivo com partos concentrados.
Os parâmetros globais têm de ser complementados por parâmetros mais específicos, como a distribuição de partos por
períodos de 21 dias, para localizar os problemas reprodutivos.
O diagnóstico de gestação permite uma análise reprodutiva
mais precoce, e dá muitas outras indicações para a racionalização da gestão e do maneio do efectivo.
A análise da época que passou deve ser a base da preparação
da época seguinte.

Chenoweth, PJ, 2005. Cow-calf production principles. Ch. 2 in
PJ Chenoweth & MW Sanderson, Beef practice: cow-calf production medicine. Blackwell Publishing, Ames, Iowa.
MacGregor, RG, & NH Casey, 1999. Evaluation of calving interval and calving date as measures of reproductive performance in a beef herd. Livestock Production Science 57: 181-191.
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EREMITA
Prémio de Honra

DELÍRIO
Prémio Reserva de Honra

VIII Concurso Morfológico de Jovens
Reprodutores de Raça Charolesa
EXPOMOR - Montemor-o-Novo
Eng. Tiago Baptista, Secretário
Técnico do Livro Genealógico de Raça Charolesa

Realizou-se no dia 2 de Setembro de 2010 o VII Concurso Morfológico de Jovens Reprodutores de Raça Charolesa. Este concurso teve lugar em Montemor-o-Novo durante a EXPOMOR 2010 e foi realizado com a colaboração
da Associação de Produtores de Bovinos Ovinos e Caprinos da Região de Montemor como se tem verificado nas
edições anteriores.
O concurso Morfológico de Jovens Reprodutores contou
este ano com um juiz que havia já colaborado com a
Associação na realização de outro concurso também
em Montemor em 1995 nas mesmas instalações que
então eram novas. Henri Vidal prontificou-se a vir julgar o concurso desde a primeira abordagem feita pela
Associação para ao HERD BOOK envio de um juiz para
este concurso com o propósito de constatar o estado da
raça em Portugal e verificar quais as principais evoluções. Henri Vidal é criador de Raça Charolesa em França próximo de Rodez no sul do país e desde há muito
tempo que tem um papel muito activo na promoção da
Raça Charolesa a nível internacional.
Os criadores que apresentaram animais a concurso
foram: Agro-Pecuária da Coutada, Lda de Benavente,
Fundação Eugénio de Almeida de Évora, Quinta dos Gamos ,Lda de Benavente, Dão Agro,S.A. de Santa Comba Dão, Hendrikus Termeer e Johanna Van Valburg de
Montemor-o-Novo e Maria de Fátima Correia da Moita.
Participaram neste concurso 33 animais com idades
compreendidas entre os 9 e os 23 meses provenientes
de 7 criadores seleccionadores.
O juiz do concurso, Henri Vidal, teve a cargo a classificação dos animais a concurso, que após a avaliação indi18

vidual dos animais apresentados galardoou 14 animais
com medalhas congratulando todos os presente pela
sua participação e pela excelente qualidade morfológica
dos animais apresentados.
O Prémio de Honra Macho foi atribuído a EREMITA RE
da Fundação Eugénio de Almeida. Eremita foi qualificado ao desmame Reprodutor ELITE com a classificação
morfológica DM=70 pts,DE=78 pts E AF=80 pts com um
peso ao desmame de 348 Kg e um potencial de crescimento de 1567g/dia. EREMITA é filho de VAILLANT e
VAGABONDE ambos provenientes de conceituadas ganadarias do país de origem da raça, Bernigaud Christophe e EARS Vannier respectivamente.
O Prémio Reserva de Honra Macho foi para Delírio da
Agro-Pecuária da Coutada, Lda, este jovem reprodutor
foi classificado ao desmame com DM=73 pts,DE=73 pts
e AF=75 pts, atingiu ao desmame 330 Kg com um potencial de crescimento de 1489g/dia. Este animal foi
também qualificado ao desmame REPRODUTOR ELITE,
é filho de RÁFIA uma vaca do mesmo criador e de TORRE MUGA um touro adquirido em Espanha com origem
no criador Mariano de Diego.
O Prémio de Honra Fêmea foi atribuído EUROPA da Dão

EUROPA
Prémio de Honra

DEUSA
Prémio Reserva de Honra

Agro,S.A. Esta novilha é filha de NATACHA RE uma vaca
com origem no criador Sociedade Agrícola Venâncio e
Venâncio Lda e de VALSEUR RVS, um touro adquirido
em França origem GAEC des Aulnes.EUROPA foi qualificada ao desmame REPRODUTORA ELITE tendo atingido
ao desmame 326 Kg de Peso Vivo com um potencial de
crescimento de 1456g/dia, na classificação morfológica obteve DE=87pts,DM=80 pts e AF= 88pts. EUROPA
havia já obtido o Prémio de Honra Reserva no Concurso
Morfológico Geral em Santarém, agora a competir com
animais da sua classe etária venceu o Concurso de Jovens Reprodutores.

Jean Louis Renaud ficassem a conhecer um pouco a realidade das explorações de Raça Charolesa em Portugal.

O Prémio de Honra Reserva foi para DEUSA também da
Dão Agro,S.A. DEUSA é filha de MEFIANCE uma vaca importada com origem GAEC Cyprés Pére et Fils e de VOILIER RVS um touro importado de França origem GAEC
Deloche. DEUSA foi qualificada ao desmame REPRODUTORA ELITE tendo tido uma classificação morfológica de
DE=77pts DM=70pts e AF=78pts, esta novilha atingiu
aos 210 dias 302Kg com um potencial de crescimento
de 1411g/dia.

A EXPOMOR acolheu também o XII Leilão Nacional de
Reprodutores Qualificado de Raça Charolesa. Alguns
dos machos que estiveram a concurso foram apresentados a leilão no dia 4 de Setembro o que originou várias
transacções de animais.

Após o concurso houve um momento de convívio entre
os criadores no qual se realizou a entrega do prémios.
Houve ainda tempo para visitar duas explorações da região para que o juiz do concurso e o seu acompanhante

Foi mais um evento de promoção da Raça Charolesa
numa região onde a produção animal assume especial
importância na economia, e também na vila que na actualidade assume um papel de destaque na comercialização de bovinos. A ligação de Montemor-o-Novo à
bovinicultura e à Raça Charolesa é indissociável, deste
modo a Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos
de Raça Charolesa conta com futuras colaborações das
entidades locais para realização de eventos.

Desta forma conseguiu-se aproveitar o mesmo evento para duas acções diferentes marcando assim uma
presença mais forte na EXPOMOR, com todas as vantagens que isso permite aos criadores.

MACHOS
Prémio de Honra
Medalha de Ouro
Prémio Reserva de Honra
Medalha de Ouro
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Bronze
Medalha de Bronze
Medalha de Bronze

SIA

NOME

PT514439952

EREMITA

PT114267774

DELÍRIO

PT314439958
PT814267785
PT914439738
PT214439727
PT414267805
PT014163937

ENIGMA
DÚVIDA
DAMAS
DELEZO
ÊXITO
EURANO

FÊMEAS

CRIADOR
Fundação Eugénio de Almeid

SIA

a

Agro-Pecuária
da Coutada,Lda
Fundação Eugénio de Almeida
Agro-Pecuária da Coutada,Lda
Hendrikus Termeer
Hendrikus Termeer
Agro-Pecuária da Coutada,Lda
Dão-Agro,S.A.

Prémio de Honra
Medalha de Ouro
Prémio Reserva de Honra
Medalha de Ouro
Medalha de Prata
Medalha de Prata
Medalha de Bronze
Medalha de Bronze

NOME

CRIADORES

PT614133895 EUROPA

Dão-Agro,S.A.

PT014133879 DEUSA

Dão-Agro,S.A.

PT114163960
PT614163953
PT014267845
PT014439969

ERVILHA
ESCÓCIA
ESPIGA
ESPONJA

Dão-Agro,S.A.
Dão-Agro,S.A.
Quinta dos Gamos, Lda
Fundação Eugénio de Almeida
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Raça Charolesa - IBOVAL
Apresentação dos Resultados
da Avaliação Genética
Eng. Manuel Silveira,Ruralbit,Lda, Joana Espírito Santo,Ruralbit Lda e Tiago Baptista,
APCBRC
Em 2010 a Associação Portuguesa de Criadores de Raça Charolesa aderiu ao IBOVAL. Trata-se de um sistema
internacional de avaliação genética, desenvolvido em França pelo Institut D’Elevage, no qual todos os animais dos
diferentes países aderentes são avaliados na mesma base.
Na imagem abaixo é possível ter uma visão esquemática do que significa o valor genético de um animal. Em poucas palavras, este valor é uma aproximação do mérito genético que o animal terá para passar à sua descendência,
uma vez que retira à sua performance individual a componente ambiental. Assim todos os animais são comparáveis entre si, independentemente do tipo de maneio a que foram sujeitos.

Os resultados são expressos em relação a um valor padrão que é 100 (valor médio da base). Um valor inferior a
100 indica um animal que não é melhorador para essa característica. Por outro lado, um índice superior a 100
indica que o animal é melhorador para essa característica. Para mais informações sobre os caracteres analisados
na Raça Charolesa aconselhamos a leitura do artigo “Livro Genealógico Português de Raça Charolesa adere ao
IBOVAL no boletim de 2009/2010, que pode ser obtido online em http://www.charoles.com.pt.
É importante não descorar o equilíbrio do animal, ou seja verificar os índices para todas as outras características,
pois existem características que são correlacionadas, positiva ou negativamente.
O Institut D’Elevage elabora um relatório personalizado para cada exploração avaliada. Estes relatórios estão disponíveis para os criadores no Genpro Online.
Ao analisarmos os resultados de avaliação genética é muito importante verificarmos sempre qual a base que está
a ser utilizada. No IBOVAL as explorações cuja conexão é demasiado baixa com a restante raça são avaliadas
20

tendo por base os dados da própria exploração. As restantes explorações são avaliadas na Base Racial:

Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos da Raça Charolesa
Entidade Gestora do Livro Genealógico da Raça Charolesa
Telf.:243 306 205 Fax:243 306 206 Email: geral@charoles.com.pt
http://www.charoles.com.pt

VG ID\Ref

iVG-IFNAIS

iVG-CRsev

iVG-DMsev

iVG-DSsev

iVG-FOSsev

003.92.000020

102

97

92

98

109

085.93.000019

103

97

97

88

109

101

98

100

085.94.000004

99

91

92

82

110

085.94.000019

100

99

95

92

113

085.94.000021

97

97

91

93

103

F58.95.102325

103

92

101

93

109

F58.95.102325

103

92

101

93

109

005.93.000003

003.95.000024

103

96

99

98

110

F58.96.116413

97

93

101

101

106

F58.96.116413

97

93

101

101

F42.96.105324

97

96

101

88

F42.96.105324

97

96

101

88

109

106
109

085.96.000006

100

95

103

89

109

176.96.000023

107

96

99

96

107

97

99

100

103

105

100

106

103

005.96.000022
161.97.000001

105

91

121.97.000006

107

126.97.000007

105

91

105

100

104

005.97.000001
019.97.000001
005.97.000004

96

97

100

101

92

99

104

98

105

98

97

96
99

202.97.000016

94

102

99

99

96

093.97.000004

95

87

88

90

110

085.97.000009

98

94

90

92

104

25 Registos [ 3 Machos e 25 Fêmeas ]

BASE RACIAL - onde estão presentes todos os animais das explorações conectadas dos vários países aderentes
aos IBOVAL;
Ruralbit - Genpro Online

Página 1/1

09-04-2011

BASE EXPLORAÇÃO - nestes casos o animal apenas é comparado com os seus coabitantes na exploração.
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Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos da Raça Charolesa
Entidade Gestora do Livro Genealógico da Raça Charolesa

PROPRIETÁRIO
(121) FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA

Telf.:243 306 205 Fax:243 306 206 http://www.charoles.com.pt

(121) FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA

TULIPA
N.I.A.

V

A

DESCENDÊNCIA

48

60

AVALIAÇÃO
GENÉTICA*

GISELA

N.º

INTERVALO

PONTUAÇÃO
DE ADULTA
CRsev

DMsev

111

98

103

S.I.A.
PTV978627

DATA NASC.
1991-05-03

IDADE DMusc. DEsquel. QFunc.

DMC

DSsev FOSsev ISEVR

AVel

ALait

IVMAT

100

119

---

100

105

NOME/S.I.A.

---

Ecorp.

PERFORMANCES
REPRODUTIVAS

NUTELLO

N.I.A.
S.I.A.
F71.97.118947
GAEC BERTHIER PÉRE & FILS

AVÓ

LAITUE

F63.27.599720

AVÔ

043.89.000222

NOME/S.I.A.

INTP

361

INTP2+ Nº PARTOS

367

7

PN

GMD
0-120

P120

GMD
0-210

2005-02-10

1

1

PIRATA
PT863264407

ADAMASTOR
PT664354375

M

48

1000

168

1467

300

1200

2

330

1

NIGAUD
FR7197119380

BASTARDA
PT864354411

F

57

1092

188

--

--

--

2007-02-07

3

397

1

VAILLANT
FR5811304015

CASANOVA
PT564614194

M

52

1608

245

1733

401

1662

2008-01-10

4

337

1

NIGAUD
FR7197119380

DULCINEIA
PT814439588

F

2009-01-10

5

366

1

VAILLANT
FR5811304015

EMIR
PT214439609

M

VAILLANT
FR5811304015

FOCA
PT215416579

F

CICLONE
PT064614205

GAIO
PT016108783

M

2010-01-08
2011-01-15

6
7

363
372

1
1

RE

RE

RM
RD
RE
RD

ID.

9m

NOME:

GAIO

1986-05-11

RAYMOND JEAN
PN
P120

39 kg
139 kg
232 kg

GMD 0-120
GMD 0-210
GMD 120-210

DMusc.

75

DEsquel.

QFunc.

Ecorp.

CLASS.

73

75

7

RE

SEXO:

83

73

68

7

RM
RD

53

1375

218

1356

340

1367

9m

70

73

80

5

50

1425

221

1878

390

1619

6m

78

83

80

7

RE

35

1083

165

1278

280

1167

6m

70

60

70

6

RD

52

--

--

--

--

--

S.I.A.: PT016108783

PRÉMIOS OBTIDOS PELO ANIMAL E ASCENDÊNCIA
CICLONE

* HONRA MONTEMOR 2009
* OURO MONTEMOR 2009
* PRATA SANTARÉM 2010

Avaliação Genética

Avaliação Genética

IFNAIS:111 FOSsev: 105
CRsev: 98 AVel:
100
DMsev:103 ALait:
119
DSsev: 100

VAILLANT

MÃE:
SERENA RM
P64.01.030178
Criador: FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA

ISEVR
--IVMAT
---

P64.07.614205

* PRATA ESTREMOZ 2009

PAI:
CICLONE RE
P64.07.614205
Criador: FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA

MÃE:
TULIPA
P64.02.020558
Criador: FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA

DATA DE NASC.: 2011-01-15

-----------

PAI:
VAILLANT
F58.11.304015
Criador: BERNIGAUD CHRISTOPHE

Não Publicável
8m

M

QUALIFICAÇÃO AO DESMAME:
ASCENDÊNCIA

833 g/dia
919 g/dia
1033 g/dia

PONTUAÇÃO AO DESMAME

GMD
120-210 P210

2006-01-06

RE

1995-12-24

1989-01-25

F58.86.100260

PERFORMANCES
PRODUTIVAS

PERFORMANCES

SEXO/CLASS.

FR6327599720

CONVENTO da CARTUXA

BALZANE

ID 1ºP

33 m

DATA NASC.
1997-04-06

EARL OLIVIER

UNIVERSO

P210

O VITELO
CLASS.

AVÔ

AVÓ

O PAI
TIPO

1999-02-18

ORIGEM : CONVENTO da CARTUXA
7

IFNAIS

O PARTO
DATA

PT863264407

N.I.A.
043.91.000014

MÃE

IDADE DMusc. DEsquel. QFunc. Ecorp.

53

DATA NASC.

ORIGEM : FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA

CLASSIFICAÇÃO AO DESMAME:
9m

S.I.A.

P63.99.264407

PIRATA

S.I.A.

DATA DE NASCIMENTO
2002-04-15

PONTUAÇÃO
AO DESMAME

N.I.A.

PAI

PT164020558

P64.02.020558

A
C

FICHA TÉCNICA

FICHA INDIVIDUAL DE VACA

CRIADOR DE ORIGEM

F58.11.304015

* 1º Prémio ESPECIAL MARAULT 2004
* 2º Prémio NEVERS 2004

PAI:
PIRATA RE
P63.99.264407
Criador: FUND. EUGÉNIO DE ALMEIDA

MÃE:
GISELA
043.91.000014
Criador: CONVENTO da CARTUXA

Base de Referência - O efectivo em 2009 (não comparável à base Racial)

PERFORMANCES OBTIDAS PELO ANIMAL AO DESMAME
Ruralbit - Gen's Pro Online

* Base de Referência - O efectivo em 2009 (não comparável à base Racial)

09 de Abril de 2011

Peso ao Nascimento:
P.I.T. 120 dias de vida:
P.I.T. 210 dias de vida:

52 Kg
-- Kg
-- Kg

G.M.D. 0/120:
G.M.D. 120/210:
G.M.D. 0/210:

Proprietário: FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA

-- g/dia IFNAIS: --CRsev: ---- g/dia
DMsev: ---- g/dia DSsev: ---

FOSsev: --AVel:
--ALait:
---

ISEVR
--IVMAT
---

DESENV. ESQUELÉTICO:
DESENV. MUSCULAR:
APTIDÕES FUNCIONAIS:

Ptos
Ptos
Ptos

Quinta da Cartuxa - 7000 Évora

BASE RACIAL NÃO É COMPARÁVEL COM A BASE EXPLORAÇÃO
Por uma questão de credibilidade não são publicados resultados com valores de precisão muito baixos, daí aparecerem animais com referência a informação “Não Publicável.
Para além dos relatórios do Institut de l’Elevage, actualmente a APCBRC disponibiliza aos seus criadores os resultados desta avaliação em vários documentos do Livro Genealógico, os quais podem ser obtidos através do Genpro
online. A Ficha da Vaca e Ficha Técnica foram adaptadas de modo a comportarem esta informação. Para além
destes, é ainda possível consultar, na secção “Avaliação Genética, os animais individualmente ou então fazer
pesquisas e listagens de animais segundo vários critérios, de acordo com as necessidades do criador e de modo a
conseguir escolher o animal ou animais que mais se adaptam à sua exploração.

Importância do
Exame Andrológico
em Touros
Dra. Sara Nóbrega
Médica Veterinária

INTRODUÇÃO
A própria conjuntura na aquisição de touros por vezes
salvaguarda a fisionomia do animal esquecendo na realidade, qual o objectivo que leva um produtor a adquirir
um touro. Obviamente, o que se pretende são animais
morfologicamente padronizados à sua raça e geneticamente melhorados, mas se esse mesmo touro não
cumprir com as necessidades que levou o produtor a
efectuar a sua aquisição, não tem qualquer benefício,
levando muitas vezes a prejuízos inesperados, colocando em causa a taxa de fertilidade da própria vacada.
Perante este mediático tema, consegue-se colocar algumas questões as quais poderá levar o Médico Veterinário com maior frequência à exploração, pois o produtor verifica no terreno, após época de partos, o número
diminuto de bezerros o que leva a questionar a fertilidade do touro. Todo esse tempo de espera é reflectido
anualmente em despesa/prejuízo, o mesmo evitado
através do exame andrológico antes da aquisição do
animal ou antes da época de cobrição.
Inúmeras são as vantagens na avaliação andrológica de touros em explorações que utilizam o sistema
de cobrição natural, principalmente quando em condições de extensivo. Dentro das mesmas, ressalva-se a
oportunidade da classificação e selecção dos touros de
maior potencial reprodutivo, bem como a possibilidade
de se excluir e identificar touros estéreis e subférteis.
Todas estas medidas irão permitir um maior critério de
selecção sobre os reprodutores, o que reverteria numa
adequada utilização dos mesmos pela diminuição da
relação touro/vaca, com melhorias significativas nos
ganhos genéticos bem como nos índices zootécnicos
dos efectivos.
Touros subférteis ou inférteis comprometem o efectivo,
ocasionando perdas de produção e, consequentemente, prejuízos económicos para o produtor. A aquisição
ou manutenção desses reprodutores numa exploração
tem custos elevados, sendo que os mesmos não têm
capacidade de resposta, o que leva a um diminuto número de bezerros esperados. Para evitar esta mesma
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situação, os animais devem ser avaliados por profissionais capacitados.
No que diz respeito à fundamentação de um exame andrológico, este permite a avaliação de todos os factores
que contribuem para a função reprodutiva normal do
touro, sendo este exame indicado nas seguintes situações:
- Avaliação do reprodutor antes da época de cobrição;
- Comercialização de reprodutores;
- Ocorrência de falhas reprodutivas no efectivo;
- Para o diagnóstico de problemas de fertilidade;
- Para a admissão do reprodutor num centro de reprodução, com vistas à congelação de sémen.

REALIZAÇÃO DO EXAME ANDROLÓGICO
1. IDENTIFICAÇÃO:
1.1. Do animal: nome, número de registo (nº de SIA),
data de nascimento, raça.
1.2. Do proprietário e exploração: Nome, endereço.
2. EXAME CLÍNICO:
2.1. Anamnese: deve incluir, sucintamente, toda a história clínica do animal, não apenas o motivo da realização do exame, mas também as ocorrências relevantes
sobre o animal e o efectivo ao qual se insere.
2.2. Exame clínico geral: exame semiológico completo do animal. Caso seja detectada alguma alteração, o
exame clínico deverá ser aprofundado. Especial atenção
deve ser dada à existência de defeitos hereditários.
2.3. Exame do aparelho genital externo: realizado através da inspecção e palpação onde se verifica a presen-

ça, dimensão, consistência, simetria e mobilidade do
escroto, dos testículos, dos epidídimos, dos cordões
espermáticos, do prepúcio e do pénis, além da compatibilidade das mesmas com o desenvolvimento corporal
e idade do animal. Dentro deste exame é efectuado a
medição da circunferência escrotal (CE), sendo este parâmetro importante. As altas correlações fenotípicas
entre CE/idade e CE/peso, 0,68 e 0,75, respectivamente,
para animais de dois e três anos de idade, sugerem que
a CE é um parâmetro adequado para identificação dos
animais com maior potencial de ganho de peso e precocidade, mesmo quando submetidos à restrição alimentar (Salvador, 2001).

2.4. Exame do aparelho genital interno: realizado através da palpação rectal onde se avalia o volume, a consistência e as dimensões das seguintes estruturas: glândulas vesiculares, prostata e glândula bulbo-uretral.
2.5 Avaliação do comportamento sexual: é avaliado
através da verificação de libido e da execução das fases da cópula, quando o reprodutor está na presença de
uma ou mais fêmeas em cio.
3.ESPERMOGRAMA:

Além disso, Quirino, 1999 (citado por Dias, 2004) afirma
que a CE é um bom indicador dos aspectos reprodutivos, por apresentar correlações positivas com volume
testicular, motilidade, volume e vigor espermáticos e
correlações negativas com a morfologia/patologia dos
espermatozóides (defeitos maiores, menores e totais),
reforçando assim, a importância dessa característica
para predição da fertilidade. Toelle e Robison, 1985 (citados por Dias, 2004) referem que touros com maior CE
têm filhas com maior eficiência reprodutiva, visto que
esta característica apresenta uma correlação genética
favorável com a taxa de gestação e a idade à primeira
cobrição e ao primeiro parto.

Figura 3, 4 e 5: Alguns materiais necessários para
a realização do exame ao sémen.

A realização de um espermograma seguro e confiável
exige material de campo e de laboratório especializado,
de forma a não prejudicar a qualidade do sémen recolhido, para que a avaliação do reprodutor seja a mais
correcta.

Figuras 1 e 2: Medição da circunferência escrotal (CE)
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3.1 Método de recolha de sémen: a recolha pode ser
efectuada pelos seguintes métodos: vagina artificial,
eletro-ejaculador e massagem da ampola.

3.2 Características físicas do ejaculado:
3.2.1 Volume: é medido em mililitros. O método da vagina artificial apresenta valores mais próximos dos fisiológicos.
3.2.2 Aspecto: é a avaliação visual da cor e do aspecto,
sendo que a cor normalmente é esbranquiçada, marfim, branca ou amarelada e o aspecto é determinado
pela concentração espermática, variando de cremosa a
aquosa.
  3.2.3 Movimento em massa: é o movimento em forma
de ondas em que se observa uma gota de sémen ao
microscópio, sendo que a intensidade do movimento é
resultante da motilidade, vigor e concentração espermática.
  3.2.4 Motilidade: é expressa em percentagem e varia
conforme a proporção entre os espermatozóides que
apresentem motilidade progressiva e aqueles que não
apresentam motilidade.
  3.2.5 Vigor: é a intensidade do movimento que influencia a velocidade que os espermatozóides se movimentam.
  3.2.6 Concentração: é o número de espermatozóides
por milímetro cúbico (mm³) ou centímetro cúbico (cm³
= ml).
3.3 Características morfológicas/patologicas dos espermatozóides: a avaliação das características morfológicas dos espermatozóides é feita através de esfregaços
corados ou preparação húmida. A técnica de preparação
húmida é mais indicada que os esfregaços corados por
técnicas convencionais. Algumas colorações específicas
podem ser utilizadas para se avaliar determinadas partes do espermatozóide, melhorando a sua avaliação. No
geral, esses exames especificam os defeitos maiores e
menores encontrados nos espermatozóides.

Figuras 9, 10 e 11: da esquerda para a direita: Pouch formation
(vacúolos) (defeito maior), defeitos de acrosoma (defeito maior)
e cauda fortemente dobrada ou enrolada (defeito maior).

Figuras 6, 7 e 8: Recolha de sémen de um touro por
electroejaculação.

26

3.4 Outros elementos: podem ser ocasionalmente encontrados no sémen células gigantes, leucócitos, hemácias e células epiteliais.

4. DIAGNÓSTICO E/OU CONCLUSÃO:
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Aumente o valor dos seus vitelos em
87 euros utilizando reprodutores
certificados pelo Herd-Book Charolais.
Regis Gémion et Anais Lambinet, Herd-Book Charolais
Foi realizado em França um trabalho no sentido de
averiguar o impacto económico da utilização de reprodutores de Raça Charolesa inscritos e qualificados pelo Herd
Book Charolais nos resultados económicos da venda dos
animais jovens. Para tal durante o Verão de 2010, o Herd
Book Charolais acolheu Anaïs Lambinet para a realização
de um estágio enquadrado na sua formação em BTSA
Produtions Animales no Liceu de Pixerecourt. Este estágio
foi realizado em colaboração com três mercados de referência do sector em França: Moulins-Engilbert, Chateaumeillant e Corbigny.
DADOS UTILIZADOS PARA O ESTUDO
Três origens de informação foram necessárias
O trabalho centrou-se em dados comerciais dos anos 2008
e 2009 de três mercados do sector atrás referidos, que
serviram de base ao estudo. Um comité directivo composto por representantes administrativos e profissionais foi
constituído afim de orientar a pesquisa. Assim só os dados de animais machos foram seleccionados. De facto, as
categorias comerciais de machos são mais homogéneas
que as categorias de fêmeas.
O total de dados recolhidos nestas duas categorias foi de
78293 animais: 64486 ‘broutards’ , 13807 ‘taurillons’
Nas condições de produção em França a designação de
‘broutards’ corresponde aos animais vendidos desmamados bem alimentados e a designação ‘taurillons’ refere-se
a animais vendidos um pouco mais velhos alimentados
à base de pastagem após o desmame, vulgarmente designados por ‘animais magros’ nos mercados (marché des
maigres). Afim de não induzir erros de interpretação vão
manter-se as mesmas designações das classes de animais.
Os dados foram fornecidos por Jean Devu (Institut de
l’Elevage) a pedido dos três mercados envolvidos. De seguida foi necessário extrair destes dados a informação
relativa ao pai (pai declarado) dos animais.Esta etapa foi
realizada pelo CTIG sobre a base de dados do SNIG bovino.
Enfim, provenientes do SNIG bovino, as informações de
inscrição, qualificação e de ascendência dos pais dos animais comercializados completaram a base de dados utilizada para as análises detalhadas seguintes.
Triagem dos dados
As etapas de triagem são apresentadas de forma esquemática nas figuras 1 e 2. Uma das dificuldades, mas
um também um dos interesses do estudo, consistia na
utilização de dados comerciais de lotes de animais. Assim
os registos provenientes dos mercados envolvidos indicam para um determinado animal o peso e preço de venda
médio do lote que ele fazia parte no momento da venda.
Assim todas as etapas de triagem efectuadas conduziram
na validação ou eliminação de dados de um lote inteiro de
animais.
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Etapa 1
A primeira etapa foi confrontar os dados conhecidos com
o SNIG (base de dados informática de registo de bovinos
equivalente ao SNIRA) no que diz respeito à declaração
dos pais e de seguida eliminar todos os lotes de animais
nos quais não houvesses algum animal que não tivesse
pai declarado.
Consequentemente tomando o exemplo dos broutards,
37329 broutards (havia dados inicialmente de 64486
broutards) fazem parte dos lotes de venda nos quais todos os broutards têm um pai conhecido no SNIG, o que
representa 58% da totalidade dos dados.
Posto isto, os dados relativos a lotes de animais nos quais
havia algum ou pelo menos um animal sem pai declarado
no SNIG foram eliminados deste estudo.
Etapa 2
A etapa seguinte envolveu a inscrição dos pais dos
broutards no Herd Book, os lotes foram de novo divididos
em três categorias:
1-lotes em que os pais são declarados e não inscritos (e
não susceptíveis de inscrição) no Livro Genealógico
2-lotes em que os pais são declarados e parte deles são
inscritos no Livro Genealógico e outra parte não.
3-lotes em que todos os pais são declarados e inscritos no
Livro Genealógico
Somente os dados dos lotes de animais dos casos 1 e 3
foram validados, 8956 animais foram afastados do estudo
nesta etapa da triagem.
Depois destas duas etapas de triagem os dados comerciais de 27473 broutards e 4235 taurillons foram validados.
Etapa 3
Afim de avaliar o impacto da qualificação do pai, foi necessária uma etapa de triagem suplementar. Nesta triagem consistiu em eliminar os dados relativos a lotes em
que os pais dos animais em estudo não tivessem todos
a mesma qualificação. O número de animais em estudo
viu-se agora fortemente reduzido o que vai limitar a utilização de resultados em função da qualificação paternal.
Contudo as tabelas que se seguem ilustram os resultados
obtidos desta última análise.
Apresentação dos resultados e discussão
Para avalias o efeito da escolha do touro na venda dos
broutards e taurillons, e em função das informações disponíveis, são as médias de idade à venda, do peso médio
à venda e de preço médio à venda que foram estudados.
Para os broutards

similares às observadas nos broutards, um preço de venda
superior para animais filhos de pais com qualificações superiores. Por exemplo, os taurillons filhos de pais simplesmente inscritos vendem-se em média a 978 €, se o pai for
qualificado RJ ou RJC o preço é superior a 1000€ e o preço
de venda pode passar dos 1200€ se o pai for qualificado
RVS.
Um primeiro comentário a estes resultados é que mais de
80% dos animais que têm pai declarado são filhos de pai
inscrito. Comparativamente aos animais filhos de pais
não inscritos, os filhos de pais inscritos apresentaram um
preço de venda superior em 87 euros, com um peso superior em 46 Kg e somente mais 5 dias de idade à venda.

Com efectivos muito mais limitados, os dados provenientes da terceira etapa (referentes a lotes de animais em
que os pais dos broutards têm todos a mesma qualificação) revelam todo o interesse das qualificações raciais
que se traduzem numa mais valia no preço de venda dos
broutards.
Nos taurillons

A diferença do preço de venda entre taurillons filhos de
pais inscritos e de pais não inscritos é ainda mais importante qu na categoria de broutards, observa-se uma mais
valia de 104€ quando os animais são descendentes de pais
inscritos, com 41 Kg a mais e idade de apenas mais um dia.
Os dados dos taurillons são muito menos que dos
broutards, daí que a análise dos dados em função da qualificação foi feita mas é pouco explorável, as tendências são

Elementos a ter em conta na interpretação dos resultados
Diversos elementos podem limitar a interpretação dos
resultados: por exemplo é evidente que não se teve em
conta elementos para estudar o impacto dos maneios
praticados nas explorações.
Os resultados apresentados são resultados brutos de
preço de venda, média de idade de venda e peso médio.
Com o objectivo de medir o impacto do maneio das explorações, a análise continuou para verificar a taxa de explorações comuns entre os lotes de animais com pais inscritos e os lotes com pais não inscritos.
Contudo, no que respeita aos maneios praticados, os dados de lotes de animais provenientes de aderentes ao
Livro Genealógico foram analisados à parte, o maneio
nestas explorações pode ser sensivelmente diferente dos
restantes produtores de broutards, os machos vendidos
pelos criadores aderentes ao Livro Genealógico foram não
tiveram mérito para serem reservados para serem comercializados como reprodutores.
Os resultados referentes aos broutards entre aderentes e
não aderentes ao Livro Genealógico são os que constam
na tabela abaixo.

Os animais comercializados pelos aderentes ao Livro Genealógico vendem-se em média com mais 52Kg que se
traduz em mais 122 €. Os animais provenientes de explorações aderentes ao HBC representam todavia menos
8% do total. Nos taurillons a diferença induzida pela proveniência dos animais é de 155 €.
Em conclusão, este estudo é extremamente importante
para avaliar o impacto do reprodutor certificado nos valores de venda por lote. Os resultados são impressionantes
porque as diferenças verificadas entre os descendentes de
touros inscritos e não inscritos são da ordem dos 10% do
valor de venda de todos os animais. Este estudo permite
confortar e aumentar a venda de reprodutores inscritos
no Livro Genealógico, tudo em justificação do interesse da
genética nas explorações de vacas aleitantes.
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Rua do Poço nº9 Santa Barbara
9700-471 ANGRA DO HEROÍSMO
Tel.: 295 906 832

12- AGRO-PECUÁRIA DA COUTADA
Quinta do Papelão
2130-999 BENAVENTE
Tel.: 263 589 429
13- ANTÓNIO VIEIRA BAPTISTA
Rua Almirante Cândido dos Reis, 20 - 1º
2040-322 RIO MAIOR
Tel.: 243 992 664
14- SOCIEDADE AGRÍCOLA
MONTE DO NEVES
Monte do Neves - Vale do Peso
7430 CRATO
Tel.: 245 991 010

18- DÃO AGRO, SA
Quinta das Ladeiras
3440-012 STA. COMBA DÃO
Tel.: 91 879 56 22

28- LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
Estrada Regional,34 Terra do Pão - S.Caetano
9950-451 MADALENA
Tel.: 292 699 308

5-SOCIEDADE AGRÍCOLA
DO CURRALÃO, LDA
Largo do Colégio
7800-803 Évora
Tel.: 266 907 136

16- SOC. AGRÍCOLA ALGUEIREIRAS
E ANEXOS, LDA.
Rua D. Nuno Álvares Pereira, 49, 2.º
7300-104 PORTALEGRE
Tel.: 245 331 393

1

27-JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA ANDRADE
Termo da Igreja
9580-115 Santa Bárbara
Tel.: 296 884 290
27 - JOSÉ ANTÓNIO SOUSA
Santa Bárbara
9580-115 VILA DO PORTO
Tel.: 296 884 695
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA





















Criador do Livro Genealógico



Português



desde o ano de 1989

20 anos a produzir CAMPEÕES
A

ganadaria Portuguesa de Charolês da actualidade com mais prémios Internacionais





VARAL campeão concurso nacional FNA Santarém 2009,
1º Prémio de secção SALAMANCA 2007, 2008, 2009




INVULGAR - Campeã FNA Adulta Santarém 1998/ Campeã
Adulta FNA Santarém 2000


BALLTRAP 1º PRÉMIO BRESSUIRE 2006, 3º PRÉMIO
NACIONAL LE MARAULT 2006



DATCHA vice campeã concurso Hispano Luso Salamanca
(Espanha) Junho 2009


VENDA PERMANENTE DE REPRODUTORES, SÈMEN e EMBRIÕES COM A MELHOR
GENÈTICA ACTUAL
Contactos:
Exploração: Caminho do Tapado das Cabanas, Tapado das cabanas (Serra da Aboboreira), Campelo,
4640-000 Baião, Portugal
Telemóvel: 00351 964053435/ Fax: 00351 255240882
Mail: miguel.silvestre@quintaalentejana.com
Web: www.quintaalentejana.com

Parceiros:





