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Editorial 2014
Caros colegas Criadores, a nossa Associação cumpre no
dia 24 Julho deste ano 25 anos que foi fundada.
Nasceu da vontade de um grupo de Criadores da Raça
que se organizaram através desta estrutura para melhor
defenderem os nossos interesses.
Infelizmente alguns dos criadores iniciais já não estão
entre nós ou já não são criadores, a todos eles o nosso
obrigado pelo que fizeram pela Raça.
No decorrer deste quarto de século tive o privilégio de
acompanhar todo o evoluir da Associação e como é natural
nem sempre os momentos foram fáceis, mas o saldo
geral acho que é bem positivo e sempre se souberam
ultrapassar as adversidades graças à colaboração da
grande maioria dos associados.
A raça Charolesa foi uma das primeiras a ser utilizada no
nosso País em cruzamento industrial com as raças locais.
Aproveito para prestar a minha homenagem ao já falecido
Dr. José Carrilho Ralo que sempre foi um entusiasta da
Raça e contribuiu com o seu apoio técnico desinteressado
para o êxito das primeiras importações de Charoleses
para Portugal.
Através dos tempos o Charolês tem mantido a posição
de liderança no mercado nacional apesar das investidas
ocasionais de outras raças, que por um motivo ou outro
possam temporalmente estar na moda, esta liderança
deve-se à garantia de performances que os cruzamentos
com o Charolês apresentam e à recetividade que o
mercado sempre manifestou para esses produtos, esta
posição é de resto uma realidade em grande parte da
Bovinicultura Mundial.
Atualmente a procura de reprodutores para cruzamento
mantém um nível bastante elevado, facto esse que revela
a qualidade dos produtos que oferecemos ao mercado e
dos bons resultados por eles proporcionados.
Na atual conjuntura da economia a exigência da
produtividade cada vez é mais importante e é seguramente
com a utilização de reprodutores CHAROLESES
CERTIFICADOS que os detentores de vacas aleitantes
verão os seus benefícios aumentados.
Para finalizar quero deixar expressos os votos que os
próximos 25 anos tragam à Raça em Portugal um futuro
pelo menos semelhante ao atingido neste período que
agora termina, caberá seguramente aos jovens criadores
desempenhar um papel primordial na obtenção deste
objetivo.
O Presidente da Direção
José Luis Alves Lopes
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Raça Charolesa

XIII Concurso de Jovens Reprodutores de
Raça Charolesa FIAPE 2013
Eng. Tiago Baptista, Secretário Técnico do Livro Genealógico
Eng. Diana Mateus, Técnica Estagiária

A Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos de
Raça Charolesa realizou no passado dia 10 de Maio o
XIII Concurso Morfológico da Raça Charolesa. O evento
decorreu inserido na FIAPE 2013 e contou mais uma vez
com a colaboração da ACORE na sua organização.
Foram apresentados em concurso 34 animais, dos
quais, 19 machos e 15 fêmeas, pertencentes aos
seguintes criadores: Agro Pecuária da Coutada Lda,
Fundação Eugénio de Almeida, Quinta dos Gamos Lda,
Sociedade Agrícola Algueireiras e Anexas Lda, Dão-Agro
S.A., Hendrikus Termeer, Johanna Van Valburg, Maria de
Fátima Correia e Agritaurus Lda.
Coube a árdua tarefa de julgar o excelente grupo de
animais apresentado ao juiz M. Albert Merlet, criador de
bovinos de Raça Charolesa em França que também já
desempenhou cargos diretivos no Herd Book Charolais e
Charolais France.
Nesta edição do concurso foram atribuídas um total de
4 Medalhas de Ouro, 6 Medalhas de Prata e 6 Medalhas
de Bronze.
Nas fêmeas, foi Campeã e Medalha de Ouro,
FAÇONABLE da Sociedade Agrícola das Algueireiras e
Anexas Lda. FAÇONABLE, uma Reprodutora de Mérito,
foi classificada ao desmame com DM=70, DE=77 e
AR=80, tendo atingido ao desmame 269 kg com um
potencial de crescimento de 1400 g/dia. FAÇONABLE
é filha de BALEIA, uma vaca também com origem na
Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexas Lda, e
de BERLIOZ, um touro com origem francesa em GAEC
ROUBÉ PERE & FILS. FAÇONABLE já havia ganho a
Medalha de Bronze na edição anterior deste mesmo
concurso.

A Vice-Campeã e Medalha de Ouro foi FAÇONABLE da
Agritaurus, Sociedade Agro-Pecuária, Lda. Esta fêmea,
uma Reprodutora de Difusão, foi classificada ao desmame
com DM=68, DE=62 e AR=73, tendo atingido ao desmame
um peso de 279 kg, com ganhos médios diários de 1322g.
FAÇONABLE é filha de TIETA, uma vaca com origem em
Odivelpecuária, Lda, e de VARAL, um touro com origem
espanhola em MARIANO DE DIEGO. FAÇONABLE já
havia sido Campeã Bezerra e Campeã em Montemor em
2012 e 2011 respetivamente.
O Campeão e Medalha de Ouro foi o macho GAIO
da Agro-Pecuária da Coutada, Lda. Este animal é um
Reprodutor Elite classificado ao desmame com DM=77
pts, DE=82 pts e AF=80 pts, tendo atingido ao desmame
um peso de 363kg com um potencial de crescimento de
1689 g/dia. GAIO é filho de AZÓIA, uma vaca também
com origem na Agro-Pecuária da Coutada, Lda, e de
TORRE MUGA, um touro com origem espanhola em
MARIANO DE DIEGO. Já em 2012 GAIO havia obtido o
título de Campeão em Montemor e a Medalha de Bronze
em Estremoz.
Foi Vice-campeão e Medalha de Ouro GNOMO de Maria
de Fátima Almeida Correia. GNOMO é um Reprodutor
Elite qualificado ao desmame com DM=77 pts, DE=78
pts e AR=65 pts. Este animal pesou ao desmame 319 kg
com um potencial de crescimento de 1367 g/dia. GNOMO
é filho de SEREIA, uma vaca com origem em P. RAPOSO
& GUIMARÃES, e de BACCARAT, um touro com origem
francesa em COMPOT ERIC. GNOMO foi premiado em
2012 com a Medalha de Prata em Montemor.
À semelhança dos anos anteriores a Raça Charolesa
foi a que mais se fez representar na FIAPE, deste modo
os criadores de bovinos da região puderam visitar uma
exposição de animais de elevada qualidade genética
e morfológica. A FIAPE foi mais uma vez palco de um
certame de promoção da raça Charolesa de notável
importância.

Medalhas
Fêmeas

Classificação

SIA

Nome

Criador

OURO

PT315471971

FAÇONABLE

Soc. Agrícola Algueireiras e Anexos, Lda.

OURO

PT715658608

FAÇONABLE

Agritaurus, Sociedade Agro - Pecuária ,Lda

PRATA

PT314844721

FANTASIA

Dão - Agro, S.A.

PRATA

PT514844701

FOFA

Dão - Agro, S.A.

PRATA

PT815868493

GARRIDA

Maria de Fátima Almeida Correia

BRONZE

PT716816441

HORTELÃ

Maria de Fátima Almeida Correia

BRONZE

PT015658635

GLOIRE

Agritaurus, Sociedade Agro - Pecuária ,Lda

BRONZE

PT916816426

HORTENSE

Maria de Fátima Almeida Correia
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OURO
BRONZE

PT715658608
PT916816426

FAÇONABLE
HORTENSE

Agritaurus,
Sociedade
Agro
- Pecuária ,Lda
Maria de Fátima
Almeida
Correia

PRATA

PT314844721

FANTASIA

Dão - Agro, S.A.

PRATA

Classificação

PT514844701

SIA

FOFA

Nome
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Dão - Agro, S.A.

Criador

PRATA
Machos

OURO
BRONZE
Classificação
OURO
BRONZE
OURO
PRATA
BRONZE
OURO
PRATA
PRATA
PRATA

PT815868493
PT614917278
PT716816441
SIA
PT115867331
PT015658635
PT614917278
PT115837631
PT916816426
PT115867331
PT116081953
PT115837631
PT614844758

GARRIDA
GAIO
HORTELÃ
Nome
GNOMO
GLOIRE
GAIO
GHEORGHE
HORTENSE
GNOMO
HELI
GHEORGHE
GIN - TONIC

Maria de Fátima Almeida Correia
Agro - Pecuária da Coutada,Lda
Maria de Fátima Almeida Correia
Criador
Maria de Fátima Almeida Correia
Agritaurus,
Sociedade
Agro - Pecuária ,Lda
Agro
- Pecuária
da Coutada,Lda
Dão- Agro, S.A.
Mariade
deFátima
Fátima AlmeidaCorreia
Correia
Maria
Johanna
GijsbertaAlmeida
Van Valburg
DãoDão- Agro,
Agro, S.A.
S.A.

PRATA
BRONZE
PRATA
BRONZE

PT116081953
PT316081711
PT614844758
PT114917303

HELI
GOLIVER
GIN
- TONIC
GULLIVER

Johanna
Gijsberta
Van Valburg
Soc. Agrícola
Algueireiras
e Anexos, Lda.
DãoS.A. da Coutada,Lda
Agro -Agro,
Pecuária

Classificação
BRONZE
BRONZE

Nome
GOLIVER
GABAROLA

Criador
Soc.
e Anexos, Lda.
Agro Agrícola
- PecuáriaAlgueireiras
da Coutada,Lda

OURO
BRONZE

SIA
PT316081711
PT014917313
PT614917278
PT114917303

GAIO
GULLIVER

Agro
Agro -- Pecuária
Pecuária da
da Coutada,Lda
Coutada,Lda

OURO
BRONZE

PT115867331
PT014917313

GNOMO
GABAROLA

Maria
Fátimada
Almeida
Correia
Agro - de
Pecuária
Coutada,Lda

PRATA

PT115837631

GHEORGHE

Dão- Agro, S.A.

PT116081953

HELI

Johanna Gijsberta Van Valburg

CAMPEÃO
PRATA

PT614917278
PT614844758

GAIO
GIN
- TONIC

AgroAgro,
- Pecuária
DãoS.A. da Coutada,Lda

CAMPEÃ
BRONZE

PT315471971
PT316081711

FAÇONABLE
GOLIVER

Soc.Agrícola
AgrícolaAlgueireiras
AlgueireiraseeAnexos,
Anexos,Lda.
Lda.
Soc.

CAMPEÃO
BRONZE
CAMPEÃ
BRONZE

PT614917278
PT114917303

GAIO
GULLIVER

Agro- -Pecuária
Pecuáriada
daCoutada,Lda
Coutada,Lda
Agro

PT315471971
PT014917313

FAÇONABLE
GABAROLA

Soc.- Agrícola
e Anexos, Lda.
Agro
PecuáriaAlgueireiras
da Coutada,Lda

VICE - CAMPEÃO

PT115867331

GNOMO

Maria de Fátima Almeida Correia

VICE - CAMPEÃ

PT715658608

FAÇONABLE

Agritaurus, Sociedade Agro - Pecuária ,Lda

VICE
- CAMPEÃO
CAMPEÃO

PT115867331
PT614917278

GNOMO
GAIO

Maria
de Fátima
Correia
Agro
- Pecuária
da Almeida
Coutada,Lda

VICE
- CAMPEÃ
CAMPEÃ

PT715658608
PT315471971

FAÇONABLE
FAÇONABLE

Agritaurus,
- Pecuária
Soc.
AgrícolaSociedade
AlgueireirasAgro
e Anexos,
Lda.,Lda

VICE - CAMPEÃO

PT115867331

GNOMO

Maria de Fátima Almeida Correia

VICE - CAMPEÃ

PT715658608

FAÇONABLE

Agritaurus, Sociedade Agro - Pecuária ,Lda

Campeões
PRATA

Vice-Campeões
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VIII Concurso Morfológico Geral da Raça
Charolesa 50ª Feira Nacional da Agricultura/
60ª Feira do Ribatejo
Eng. Tiago Baptista- Secretário Técnico do Livro Genealógico
da Raça Charolesa
Eng. Diana Mateus- Técnica Estagiária

Decorreu no passado dia 8 de Junho de 2013 a VIII
edição do concurso morfológico geral da Raça Charolesa,
inserido na 50ª Feira Nacional da Agricultura/ 60ª Feira
do Ribatejo.
A Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos de
Raça Charolesa contou uma vez mais com a colaboração
do CNEMA para organizar o concurso.
O principal concurso de animais de Raça Charolesa
contou este ano com 34 animais, 22 fêmeas e 12 machos,
provenientes de 10 criadores selecionadores. Estiveram
representados no concurso os criadores Sociedade
Agrícola Venâncio & Venâncio Lda. de Arronches, AgroPecuária da Coutada Lda. de Benavente, Fundação
Eugénio de Almeida, Évora, Quinta dos Gamos Lda.
de Foros de Almada, Sociedade Agrícola Algueireiras e
Anexas de Portalegre, Dão Agro S.A. de Santa Comba
Dão, Hendrikus Termeer e Johanna Van Valburg de
Montemor-o-Novo, Maria de Fátima Correia da Moita e
Agritaurus Sociedade Agropecuária Lda de Baião.
A classificação dos animais ficou a cargo do juiz Jean Louis
Renaud criador selecionador em França, gentilmente
indicado pelo Herdbook Charolais. A sua avaliação dos
animais permitiu a atribuição de 2 medalhas de ouros, 3
de prata e 3 de bronze para as fêmeas, e 1 de ouro, 2 de
prata e 1 de bronze para os machos.
Sagrou-se Campeã, e também medalha de ouro,
FAÇONABLE, uma vaca pertencente à Sociedade
Agrícola Algueireiras e Anexas,Lda, filha de BALEIA, uma
vaca nascida na exploração, e de BERLIOZ, um touro de
origem francesa no criador GAEC ROUBE PERE & FILS.
FAÇONABLE foi classificada ao desmame com DM = 70
pts, DE = 77 pts e AF = 80 pts, tendo atingido ao

desmame 269 Kgs com G.M.D. de 1433 g/dia.
FAÇONABLE participou neste concurso em 2012 sendo
premiada com uma medalha de ouro, e obteve também
uma de bronze no concurso realizado na FIAPE em
Estremoz neste mesmo ano.
A Vice-campeã e medalha de prata foi DATCHA da
Agritaurus Sociedade Agro-Pecuária, Lda. DATCHA
foi qualificada ao desmame com DM= 62 pts, DE = 70
pts e AF = 68 pts, atingiu ao desmame 285 kgs com um
potencial de crescimento de 1333 g/dia. DATCHA já tem
vindo a participar neste concurso desde 2010, tendo sido
medalha de bronze em 2010 e medalha de ouro em 2011
e 2012.
O campeão e medalha de ouro deste concurso foi o touro
BACCHUS pertencente à Dão-Agro, S.A. BACCHUS
é um animal adquirido em França onde obteve vários
prémios de relevo nos concursos em que participou,
em 2012 já havia sido campeão e medalha de ouro em
Santarém. BACCHUS é um reprodutor com origem em
RAYMOND A. & J.C., filho do touro UNIVERS de origem
BATHO ROGER & SERGE, e da vaca RENAISON de
origem RAYMOND A. & J.C.
O Vice-Campeão e medalha de prata foi GOOD, um
touro com origem francesa em EARL BONNET JEAN
MICHEL, actualmente propriedade de Maria de Fátima
Almeida Correia. GOOD é filho de NOAILLE origem
FRIAUD PERE & FILS, e de VIGNE, uma vaca com
origem em GAEC BONNET.

Medalhas
Machos
Classificação

SIA

Nome

Criador

OURO

FR5811506344

BACCHUS

Dão - Agro, S.A.

PRATA

FR5816411897

GOOD

Maria de Fátima Almeida Correia

PRATA

PT614917278

GAIO

Agro - Pecuária da Coutada,Lda

BRONZE

FR6349369040

ETATS UNIS

Dão - Agro, S.A.

BRONZE

PT214909874

ECRIN

Agro - Pecuária da Coutada,Lda
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Classificação

SIA

Nome

OURO

FR5811506344

BACCHUS

Classificação

SIA

Nome

Criador

OURO

PT315471971

FAÇONABLE

Soc. Agrícola Algueireiras e Anexos, Lda.

OURO

PT714066008

DATCHA

Agritaurus,Sociedade Agro - Pecuária ,Lda

PRATA

PT464354395

AMORA

Fundação Eugénio de Almeida

PRATA

PT614067503

FRANCESCA

Agritaurus,Sociedade Agro - Pecuária ,Lda

PRATA

P T114163960

ERVILHA

Dão - Agro, S.A.

BRONZE

PT314844721

FANTASIA

Dão - Agro, S.A.

BRONZE

PT164614219

BROA

Johanna Gijsberta Van Valburg

BRONZE

PT564614038

AGUARELA

Soc. Agríc. Venâncio e Venâncio Lda.

De notar que se trata de um animal proveniente o
Programa
de Partos fáceis
que está a decorrer
PRATA
FR5816411897
GOOD em
França.
Foram
medalhas de Prata GAIO
a AMORA
PRATA ainda atribuídas PT614917278
da Fundação Eugénio de Almeida, FRANCESCA da
Agritaurus,
Sociedade Agro-Pecuária,
Lda. eETATS
ERVILHA
BRONZE
FR6349369040
UNIS
da Dão-Agro, S.A. Receberam medalhas de Bronze
FANTASIA da Dão-Agro, S.A., BROA de Johanna Gijsberta
BRONZE
PT214909874
ECRIN
Van Valburg e AGUARELA da Soc. Agríc. Venâncio e
Venâncio Lda.

Fêmeas

Criador
Dão - Agro, S.A.

Nos machos, receberam a medalha de prata GAIO e a
medalha
ECRIN,Correia
ambos pertencentes à AgroMariade
deBronze
Fátima Almeida
Pecuária da Coutada, Lda.
Apesar
condições
climatéricas não serem as ideais,
Agrodas
- Pecuária
da Coutada,Lda
o concurso contou com uma grande afluência de público,
o qualDão
foi -brindado
Agro, S.A. com animais de elevado padrão racial
e em grande condição física para serem apresentados no
concurso.
animais
mantiveram-se em exposição até
Agro - Os
Pecuária
da Coutada,Lda
ao final da feira, constituindo um dos pontos de passagem
obrigatória pelos visitantes.
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Classificação
PRATA
Raça
Charolesa

SIA

Nome

AMORA

Fundação Eugénio de Almeida

FR5811506344
PT614067503

BACCHUS
FRANCESCA

Dão - Agro, S.A.
Agritaurus,Sociedade
Agro - Pecuária ,Lda

PT464354395

OURO
PRATA

Criador

FR5816411897
GOOD
Maria- Agro,
de Fátima
Correia
P T114163960
ERVILHA
Dão
S.A. Almeida
VIII Concurso
Morfológico
Geral da
Raça
Charolesa
50ª Feira

PRATA
PRATA

PRATA
BRONZE
BRONZE
BRONZE

PT614917278

GAIO

Agro - Pecuária da Coutada,Lda

FR6349369040
PT164614219

ETATS
BROA UNIS

Dão - Agro,
S.A. Van Valburg
Johanna
Gijsberta

PT214909874
PT564614038

ECRIN
AGUARELA

AgroAgríc.
- Pecuária
da Coutada,Lda
Soc.
Venâncio
e Venâncio Lda.

SIA

Nome

Criador

PT314844721
FANTASIA
Dão - Agro, S.A.
Nacional
da Agricultura/
60ª
Feira do Ribatejo

BRONZE
BRONZE

Campeões
Classificação
CAMPEÃO

BACCHUS

Dão - Agro, S.A.

OURO
CAMPEÃ
OURO

PT315471971
PT315471971
PT714066008

FR5811506344

FAÇONABLE
FAÇONABLE
DATCHA

Soc. Agrícola Algueireiras e Anexos, Lda.
Soc. Agrícola Algueireiras e Anexos, Lda.
Agritaurus,Sociedade Agro - Pecuária ,Lda

PRATA

PT464354395

AMORA

Fundação Eugénio de Almeida

PRATA
VICE - CAMPEÃO

PT614067503
FR5816411897

FRANCESCA
GOOD

Agritaurus,Sociedade
Agro
- Pecuária ,Lda
Maria
de Fátima Almeida
Correia

PRATA
VICE - CAMPEÃ

P
T114163960
PT714066008

ERVILHA
DATCHA

Dão - Agro, S.A.Agro - Pecuária ,Lda
Agritaurus,Soc.

BRONZE

PT314844721

FANTASIA

Dão - Agro, S.A.

BRONZE

PT164614219

BROA

Johanna Gijsberta Van Valburg

BRONZE

PT564614038

AGUARELA

Soc. Agríc. Venâncio e Venâncio Lda.

CAMPEÃO

FR5811506344

BACCHUS

Dão - Agro, S.A.

CAMPEÃ

PT315471971

FAÇONABLE

Soc. Agrícola Algueireiras e Anexos, Lda.

Vice Campeões
VICE - CAMPEÃO

FR5816411897

GOOD

Maria de Fátima Almeida Correia

VICE - CAMPEÃ

PT714066008

DATCHA

Agritaurus,Soc. Agro - Pecuária ,Lda
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XIV Concurso de Jovens Reprodutores de Raça
Charolesa Expomor 2013, Montemor-o-Novo
Eng. Tiago Baptista, Secretário Técnico do Livro Genealógico da
Raça Charolesa
Eng. Diana Mateus, Técnica Estagiária

A Feira da Luz/ Expomor 2013 acolheu mais uma edição
do Concurso Morfológico de Jovens Reprodutores da
Raça Charolesa. Foi no dia 30 de Agosto que decorreu
a XIV edição deste concurso no parque de leilões da
APORMOR. O concurso contou com a participação de
animais de elevado padrão racial visando desta forma
promover o trabalho dos nossos criadores selecionadores.
Esta edição do concurso de jovens reprodutores voltou a
ser organizada por secções de classes etárias, permitindo
desta forma que os animais disputassem prémios com
animais de idades mais próximas, sendo no final apurado
um campeão e vice-campeão. Teve uma forte adesão
por parte dos criadores e contou com a participação de
11Classificação
deles, sendo eles: Agro-Pecuária
da Coutada,
SIA
Nome Lda,
Fundação Eugénio de Almeida, Quinta do Gamos, Lda,
OURO
PT216081863
Sociedade
Agrícola Algueireiras
e Anexos,HIDALGO
Lda, Dão
Agro, S.A., Hendrikus Termeer, Johanna Van Valburg,
PRATA
PT515705440
HARMONY
Maria
de Fátima Correia, António
Manuel Ramos
Melgão,
Sociedade
Agrícola
do
Curralão,
Lda
e
Agritaurus,
BRONZE
PT715837690
HINTOLda.
Para julgar o concurso foi indicado pelo Herdbook
Charolais o Sr. Olivier Monnet, criador da raça Charolesa
em França, que já havia colaborado com Associação
Classificação
SIA
Nome
Portuguesa de Criadores de Bovinos de Raça Charolesa
noOURO
julgamento do Concurso
Morfológico Geral
realizado
PT217263244
HERÓI
na Feira Nacional da Agricultura em 2007.
OURO
GELF
Na categoria de JovensPT515837610
Machos obteve Medalha
de
Ouro
com
85
pts
o
animal
pertencente
à
Fundação
PRATA
PT716081738
GIN
Eugénio de Almeida de nome HERÓI RE. Este animal
PT115837631
é PRATA
filho de BROTERO RD,
um touro criadoGHEORGHE
Fundação
Eugénio de Almeida, com prémios obtidos nos concurso
PRATA
PT014917313
GABAROLA
nacionais e de RADIOSA RE, uma vaca também criada
naBRONZE
Fundação Eugénio de
Almeida e com GIRASSOL
uma vasta
PT216081844
carreira reprodutiva. Foi também medalha de Ouro GELF
HÉRCULES
uma
daBRONZE
Dão Agro com 83 pts. PT917263250
GELF é filho de ORUGA,
vaca
adquirida
BRONZE
PT316081853
GAULÊS

Classificação secções Fêmeas

em Espanha ao criador Adolfo Corral Sanchez e de
VALSEUR RVS, um touro adquirido em França com
origem GAEC des Aulnes com uma vasta descendência
obtida na Dão-Agro, S.A. e na qual se encontram vários
animais premiados nos concursos de raça Charolesa em
Portugal (FORD, EUROPA,ERVILHA,ESCÓCIA, GINTONIC,…). Foram atribuídas ainda medalhas de Prata
aos animais GHEORGHE (Dão-Agro) e GABAROLA(Agro
Pecuária da Coutada), e receberam as medalhas de
Bronze os animais GIRASSOL (Soc. Agríc. Venâncio
e Venâncio, Lda), HÉRCULES (Fundação Eugénio de
Almeida) e GAULÊS (Soc. Agríc. Venâncio e Venâncio,
Lda.
Na categoria de Bezerros, foi atribuída a medalha de
Ouro com 78 pts a HIDALGO da Soc. Agríc. Venâncio e
Venâncio. Este vitelo é filho de ÉVORA, uma vaca também
criada na Sociedade Agrícola Venâncio e Venâncio,
Lda e de FANTASSIN, um touro com origem no Criador
Francês GAEC Bonnet. Foram ainda atribuídas, medalha
de Prata a HARMONY da Agritaurus,Lda e medalha de
Bronze a HINTO da Dão-Agro,S.A..
Na disputa dos troféus de CAMPEÃO e VICE-CAMPEÃO
MACHO foram distinguidos os dois animais que
Criador
receberam
medalha de Ouro na secção de Jovens.
Sagrou-se
CAMPEÃO
HERÓI, da Fundação Eugénio de
Soc. Agríc. Venâncio e Venâncio, Lda.
Almeida e VICE-CAMPEÃO GELF da Dão-Agro, S.A.
Na categoria
deSociedade
Jovens Agro
Fêmeas,
foi HORTA,
do criador
Agritaurus,
- Pecuária,
Lda
Quinta dos Gamos foi premiada com medalha de Ouro
Dão
- Agro,
S.A.
com 80
pts,
HORTA
é filha de CABRIOLE e ECRIN,
dois Reprodutores adquiridos em França com origem no
criador GAEC Fuseau-Turpeau. GUITARRISTA da DãoCriador
Agro foi
premiada com a medalha de Prata com 78 pts.
GUITARRISTA é filha de VISTA também da Dão-Agro,
Fundação Eugénio de Almeida
S.A. e de VOILIER RVS um touro adquirido em França
com origem
GAEC
Dão - Agro,
S.A. Deloche. Nesta secção foi ainda
atribuída uma medalha de bronze foi para HAIA da Quinta
Soc. Agrícola
dos Gamos
Lda. Algueireiras e Anexos, Lda.
Na categoria
de Bezerras, recebeu a medalha de Ouro
Dão - Agro, S.A.
com 77 pts HUNGRIA da Dão Agro uma bezerra irmã de
- Pecuária da Coutada,Lda
mãe deAgro
GUITARRISTA
que foi premiada na secção de
Jovens e de VALSEUR RVS, a medalha de Prata foi para
Soc. Agríc. Venâncio e Venâncio Lda.
HAIA da
Sociedade Agrícola do Curralão,Lda e recebeu a
medalha
de Bronze
HERMITAGE
Fundação
Eugénio
de Almeida da Dão Agro.
O fato de se organizar o concurso por secções tornou
Soc. Agríc.
Venâncio
e Venâncio
Lda.mais fácil uma vez
o julgamento
dos
animais
um pouco
que a dispersão da idade dos animais na mesma secção
é bastante menos.

BEZERRAS

Classificação

SIA

Nome

Criador

OURO

PT815837685

HUNGRIA

Dão - Agro, S.A.

PRATA

PT416536041

HAIA

Sociedade Agrícola do Curralão,Lda

BRONZE

PT416409326

HERMITAGE

Dão - Agro, S.A.

Classificação

SIA

Nome

Criador

OURO

PT514917207

HORTA

Quinta dos Gamos, Lda

PRATA

PT815837604

GUITARRISTA

Dão - Agro, S.A.

BRONZE

PT614917211

HAIA

Quinta dos Gamos, Lda

JOVENS FÊMEAS
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PRATA
PRATA

PT014917313
PT515705440

GABAROLA
HARMONY

Agro
- Pecuária
da Coutada,Lda
Agritaurus,
Sociedade
Agro - Pecuária, Lda

BRONZE
BRONZE

PT216081844
PT715837690

GIRASSOL
HINTO

Soc.
Venâncio e Venâncio Lda.
Dão -Agríc.
Agro, S.A.

BRONZE

PT917263250

HÉRCULES

Fundação Eugénio de Almeida

GAULÊS
Nome

Soc.
Agríc. Venâncio e Venâncio Lda.
Criador

Raça Charolesa

Classificação
BRONZE
PT316081853
Classificação secção Machos
SIA
BEZERROS

OURO
Classificação

PT217263244
SIA

HERÓI
Nome

Fundação Eugénio de Almeida
Criador

OURO
OURO

PT515837610
PT216081863

GELF
HIDALGO

DãoAgríc.
- Agro,Venâncio
S.A.
Soc.
e Venâncio, Lda.

PRATA
PRATA

PT515705440
PT716081738

HARMONY
GIN

Agritaurus,
Sociedade
Agro -ePecuária,
Soc. Agrícola
Algueireiras
Anexos, Lda
Lda.

BRONZE
PRATA
OURO

PT715837690

PT115837631
PT815837685

HINTO

Dão - Agro, S.A.

PRATA
PRATA
Classificação
BRONZE
BRONZE

PT014917313
PT416536041
SIA
PT216081844
PT416409326

GABAROLA
HAIA
Nome
GIRASSOL
HERMITAGE

Agro - Pecuária
da Coutada,Lda
Sociedade
Agrícola
do Curralão,Lda
Criador
Soc.- Agro,
Agríc.S.A.
Venâncio e Venâncio Lda.
Dão

PT917263250

HÉRCULES

Classificação
JOVENS MACHOS

OURO

BRONZE

SIA

PT217263244

Nome

GHEORGHE
HUNGRIA

Criador

Dão - Agro, S.A.
Dão - Agro, S.A.

HERÓI

Fundação Eugénio de Almeida
Dão - Agro, S.A.

Fundação Eugénio de Almeida

OURO

PT515837610

GELF

BRONZE
Classificação
PRATA

PT716081738

PT316081853
SIA

GIN

Soc. Agrícola Algueireiras e Anexos, Lda.

OURO
PRATA

PT514917207
PT115837631

HORTA
GHEORGHE

Quinta
dosS.A.
Gamos, Lda
Dão
- Agro,

PRATA
PRATA

PT815837604
PT014917313

GUITARRISTA
GABAROLA

Dão--Pecuária
Agro, S.A.
Agro
da Coutada,Lda

BRONZE
BRONZE

PT614917211
PT216081844

HAIA
GIRASSOL

Quinta
dosVenâncio
Gamos, Lda
Soc.
Agríc.
e Venâncio Lda.

BRONZE

PT917263250

HÉRCULES

Fundação Eugénio de Almeida

Classificação
OURO

SIA

PT815837685

GAULÊS
Nome

Nome

HUNGRIA

Criador

Dão - Agro, S.A.

BRONZE

PT316081853

PRATA

PT416536041

HAIA

Sociedade Agrícola do Curralão,Lda

PT416409326

HERMITAGE

Dão - Agro, S.A.

Classificação
Geral
BRONZE
CAMPEÃO
Classificação
Classificação
CAMPEÃ

PT217263244
SIA
PT514917207
SIA

GAULÊS

Soc. Agríc. Venâncio e Venâncio Lda.
Criador

HERÓI
Nome
HORTA
Nome

Soc. Agríc. Venâncio e Venâncio Lda.

Fundação Eugénio de Almeida
Criador
Quinta
dos Gamos, Lda
Criador

OURO

PT815837685

HUNGRIA

PRATA

PT416536041

HAIA

Sociedade Agrícola do Curralão,Lda

PRATA
BRONZE

PT815837604
PT416409326

GUITARRISTA
HERMITAGE

Dão- Agro,
- Agro,S.A.
S.A.
Dão

BRONZE
VICE - CAMPEÃO

PT614917211
PT515837610

Classificação
VICE
- CAMPEÃ

SIA
PT815837604

Nome
GUITARRISTA

Criador
Dão - Agro, S.A.

OURO

PT514917207

HORTA

Quinta dos Gamos, Lda

PRATA

PT815837604

GUITARRISTA

Dão - Agro, S.A.

BRONZE

PT614917211

HAIA

Quinta dos Gamos, Lda

OURO

PT514917207

HORTA

HAIA
GELF

Dão - Agro, S.A.

Quinta dos Gamos, Lda

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

CAMPEÃO

PT217263244

HERÓI

Fundação Eugénio de Almeida

CAMPEÃ

PT514917207

HORTA

Quinta dos Gamos, Lda

CAMPEÃO

PT217263244

HERÓI

Fundação Eugénio de Almeida

CAMPEÃ

PT514917207

HORTA

Quinta dos Gamos, Lda

VICE - CAMPEÃ

PT815837604

VICE - CAMPEÃO

PT515837610

GELF

Dão - Agro, S.A.

VICE - CAMPEÃ

PT815837604

GUITARRISTA

Dão - Agro, S.A.

VICE - CAMPEÃO
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PT515837610

GELF

GUITARRISTA

Dão - Agro, S.A.
Dão - Agro, S.A.
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Medalha de Ouro Bezerro

Medalha de Ouro Bezerra

Após o concurso os animais permaneceram em exposição até ao final do evento e no dia 31 de Agosto realizou-se
o Leilão de Reprodutores Qualificados, em que se apresentaram 12 animais para venda, tendo sido seguido de um
momento de convívio que reuniu todos os envolvidos.

Associação renova imagem promocional
A Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos de Raça Charolesa apresentou em Estremoz na FIAPE 2013
o novo stand de Feira e restante material promocional para a Associação e para a Raça Charolesa.
A renovação dos equipamentos promocionais da Associação da Raça Charolesa visou a evolução para uma
apresentação mais atual e atrativa. Esta passou a ser a nova imagem da Associação nos eventos em que participa.
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Como organizar os emparelhamentos para
otimizar os partos?
Clément Perrodin, Herd Book Charolais
Tradução e adaptação
Eng. Tiago Baptista, Secretário Técnico do Livro Genealógico da
Raça Charolesa

O parto é uma etapa chave no ciclo de produção de
bovinos de carne. Com o aumentar das estruturas e da
importância da produtividade numérica na elaboração do
rendimento, o fato de limitar as perdas e a sobrecarga de
trabalho no momento do parto é uma preocupação para
os criadores.

Tipos de Parto
1 - Sem Ajuda
2 - Com ajuda fácil
3 - Com ajuda difícil
4 - Cesariana
O bom desenrolar ou não de um parto depende de
vários fatores, entre os quais a alimentação das mães,
o ambiente no momento do nascimento ou a genética.
Neste artigo vamos focar o último aspeto com o objetivo
de fornecer pistas para limitar as perdas de vitelos no
parto.
Este objetivo não é uma invenção da imaginação, é
justificado pelas expectativas dos criadores cada vez mais
importantes a este nível, o que pode ser explicado pelas
perdas económicas originadas pelos partos complicados.

Os partos difíceis: um impacto direto no rendimento
Sobre este aspeto, Serge Miller do Institut de l’Elevage
desenvolveu trabalhos muito interessantes sobre a
relação entre condição de nascimento e o número de
vitelos desmamados.
Frequência de mortalidade até aos 9 meses em função do tipo de parto
e do nº de parto: 908.778 partos em linha pura de 2008 a 2010
30%
F 25%
r
e 20%
q
u 15%
ê
10%
n
c 5%
i
0%
a

RV 1
RV 2

Frequência de mortalidade até aos 9 meses em função do tipo de parto
e do nº de parto: 908.778 partos em linha pura de 2008 a 2010

30%

F 25%
r
e 20%
q
u 15%
ê
10%
n
c 5%
i
0%
a

RV 1
RV 2
RV >2
Total

Sem ajuda Ajuda Fácil Ajuda difícil Cesariana

Total

Sem ajuda Ajuda Fácil Ajuda difícil Cesariana

Total

Os falam por si: globalmente 9% dos vitelos morrem
antes dos 9 meses, este número duplica se nos casos
de nascimento por cesariana e triplica em casos de
nascimento com ajuda difícil. Estes são os vitelos que
deixamos de vender; e como tal trata-se de um impacto

Total

Contudo, existem meios para limitar as perdas,
nomeadamente controlar os emparelhamentos no efetivo.
Para o fazer o criador pode apoiar-se em diversos tipos
de informação.

Os índex IBOVAL, indicadores fiáveis mas não infalíveis
Os índex são por vezes postos em causa devido à
sua fiabilidade, sobretudo os índex de facilidade de
nascimentos e aptidão ao parto. Os índex não são a
solução milagrosa e a genética é muito aleatória para se
resumir a equações matemáticas. Contudo é inegável
que nos disponibiliza tendências fiáveis para a predição
de performances animais ao nível do parto.
Por exemplo, tomamos de forma aleatória uma população
de cerca de 165 000 animais machos e fêmeas que
constituem a base de seleção do Herd Book Charolais
e que os pais estão indexados. Sobre esta população,
estudou-se as condições de nascimento em função dos
index IFNAIS (facilidade de nascimento) do pai e Avel
(aptidão ao parto) da mãe. Foram consideradas apenas
multíparas para limitar o erro causado pelo número de
parto da vaca.

RV >2

Fonte Serge Miller, Institut de l’Élevage
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estudo de J.P. Coutard et al feito num efetivo charolês,
aderente ao controlo de performances, somente 4 em
10 vacas voltam a parir após uma cesariana e com um
intervalo entre partos agravado em 6 semanas.

Intrevalo entre partos

Raça Charolesa

r
e 20%
q
u 15%
ê
10%sobre o rendimento.
direto
n
A estas perdas diretas juntam-se deterioração do
c 5%
intervalo entre partos causado pelos partos difíceis
i
e por
0% despesas suplementares, nomeadamente com
a
veterinários,
pelos
PorCesariana
exemplo, num
Semoriginadas
ajuda Ajuda
Fácil mesmos.
Ajuda difícil
Total

Os resultados foram os seguintes:
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Para maior legibilidade, os dados foram agrupados em
intervalos semelhantes par ao IFnais e para o Avel o que
representaria casos ideais, mas isso permite obter uma
tendência e verificar que numa amostra, numa amostra
a percentagem de partos fáceis é superior quando se
emparelham animais com index elevados.
Esta tendência confirma-se pelos dados do Institut de
l’Élevage no que respeita à taxa de cesarianas em função
de Avel
cesarianas
nas do
explorações
do IFNAISTaxa
e do
médios
efetivo segundo
10

index IFNAIS médio
Taxa de cesarianas nas explorações segundo
index IFNAIS médio

10
8
sade
rianceasarianas
% de ce%

destes é 91, enquanto nos touros nascidos sem ajuda se
aproxima de 100.

68
46
24
02

0

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
IFNAIS moyen des élevages

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Fonte: S.MILLER Institut de l'Elevage 2011 - 711.938 partos em 3.467 explorações
IFNAIS
das
explorações
IFNAISmédia
moyen
des
élevages

Isto não é mais que uma tendência e não tem valor de
regra geral, um touro que nasceu sem ajuda pode não ter
um bom IFnais forçosamente, conforme ilustra o gráfico
seguinte.

anacessarianas
% cesari%

Fonte: S.MILLER Institut de l'Elevage 2011 - 711.938 partos em 3.467 explorações

10

Taxa de cesarianas nas explorações segundo o
index AVel médio

8
10

Taxa de cesarianas nas explorações segundo o
index AVel médio

6
8
4
6
2
4
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97

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 >=1
…

explorações
100
101 102 103 104 105 106 107 >=1
95IFNAIS
96 97médio
98 99das
…

Fonte: S.MILLER Institut de l'Elevage 2011 - 711.938 partos em 3.467 explorações

Contudo estes valores nem sempre estão disponíveis.
IFNAIS médio das explorações
Como
sabemos
quando
compramos
touro
ou quando
Fonte: S.MILLER
Institut de
l'Elevage 2011
- 711.938 partosum
em 3.467
explorações
colocamos uma novilha à reprodução se estes vão ou
não originar vitelos pesados ou se têm boa aptidão para o
parto? Parece que algumas informações disponíveis antes
da indexação do animal sejam bons indicadores.

Explorar os dados disponíveis antecipadamente
Concentramo-nos nos touros. Difícil é saber quando se
compra um animal de 18 meses ou um bezerro de ano
se ele assegura noites tranquilas ou se será um cow killer
(matador de vacas) como dizem os britânicos.
A fim de encontrar eventuais relações entre os dados
disponíveis antecipadamente e o futuro IFnais de um touro,
realizaram-se trabalhos numa população de 12000 touros
da base de dados do HERD BOOK Charolais, nascidos
após 1998 e indexados, o que implica que tenham tido
no mínimo 25 descendentes controlados. Além do IFnais,
dispomos de numerosas informações sobre estes touros
tais como o seu peso ao nascimento e a sua condição de
nascimento, o IFnais do seu pai,….
Por exemplo, nós calculámos o IFnais médio de todos os
touros nascidos por cesariana nos últimos 15 anos, o IFnais

14

Trata-se de um diagrama de quartis realizado sobre os
mesmos dados. Esta ferramenta permite caracterizar
uma gama de dados pondo em evidência o máximo, o
mínimo, a mediana e a dispersão dos valores em torno da
mediana. Se observarmos a mediana (traço vermelho) que
representa o valor central dividindo a população em duas
subpopulações iguais, encontramos a mesma tendência
que que anteriormente. A informação acrescida é a é a
dispersão dos valores de IFnais para uma dada condição
de nascimento.
É possível que um touro nascido sem ajuda que venha a
ter um IFnais de 85 mas isso será menos provável que para
um touro nascido de cesariana.
O estudo do IFnais em função do peso ao nascimento e do
IFnais do pai confirma esta tendência.
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Da mesma forma o IFnais de um touro é correlacionado
positivamente com o IFnais do seu pai.
Nós utilizámos o mesmo raciocínio para obter estes
resultados. Os dados não são nada surpreendentes,
sabendo que a condição de nascimento está correlacionada
em 80% com o peso ao nascimento e que o IFnais toma
em conta os dois fatores.
O gráfico seguinte, do Institut de l’Élevage, confirma estas
correlações.

Para as fêmeas concentrámo-nos nas pontuações ao nível
da bacia, os criadores procuram geralmente bacias longas,
largas e planas, que são as que se julgam melhores para
a aptidão ao parto nas vacas. Numa primeira abordagem
estudámos a Avel em função das notas de largura da bacia.
Uma tendência positiva se evidencia, mas a largura da bacia
não é a nota de pontuação para qual ela é mais forte.

Frequência de partos difíceis segundo o peso ao nascimento e o
Nº de parto (894.892 partos de 2008 à 2010)
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A Avel é fortemente dependente do desenvolvimento global
das fêmeas, o que está diretamente ligado ao potencial
de crescimento. Isto vem reforçar um aspeto fundamental,
não se pode fazer incidir a seleção sobre um só critério
mas sim num aspeto global.

Vimos portanto muita informação que pode ajudar os
criadores a emparelharem os seus animais de modo
a minimizar os riscos no momento do parto. Contudo
Não se limitar a uma seleção sobre o IFnais
estas informações só por si não são suficientes para
Frequência
de partos
difíceisAlém
segundo
o peso a
ao fiabilidade
nascimento e o de alguma
assegurar
partos
fáceis.
disso
De fato se orientarmos a demasiado a seleção para a
Nº de parto (894.892 partos de 2008 à 2010)
informações
pode
ser
duvidosa,
nomeadamente
o peso ao facilidade de nascimento corremos o risco de degradarmos
100%
nascimento,
que é mais vezes estimado que determinado. a o potencial de crescimento e a aptidão ao parto do efetivo.
90%
No
que
respeita
às novilhas, a única informação disponível
Neste caso as dificuldades no momento do parto
80%
é 70%
o Avel e com coeficiente de determinação baixo. Por poder reaparecer e serão bem mais difíceis de corrigir.
Consequentemente se colocarmos em paralelo o IFnais e
isso
60% um emparelhamento coerente não se pode fazer sem
Nº de Parto 1a AVel de um touro apercebemo-nos que estes index são
estudar
a morfologia dos animais.
50%
Nº de Parto 2frequentemente correlacionados negativamente. Por outro
40%
lado nos interessa o crescimento pós-desmane são os que
Nº de Parto >2
30%
Estudar
a morfologia dos animais
constam no gráfico abaixo.
20%
10%
Mesmo

que o criador organize os emparelhamentos,
0%
deve
examinar a morfologia dos seus animais antes de os
colocar à reprodução para evitar inconvenientes.
Para ilustrar a situação, tentámos relacionar alguns index
Peso ao nascimento
com carateres morfológicos.
Para os touros, estudamos a relação entre a facilidade de
nascimento e a fineza de osso.

Este gráfico é interessante, no sentido que põe em evidência
que, em seleção, tudo está ligado e não podemos fazer uma
abordagem focando apenas um caracter. Selecionar
um touro unicamente pela sua Facilidade de Nascimento
seria um erro, se desejarmos guardar descendentes. É
claro, isso daria garantia para o nascimento dos seus
descendentes diretos mas corre-se o risco de degradar
a longo prazo os resultados do efetivo.
Cabe ao criador a decisão. O criador deve fixar as suas
prioridades para saber que posição quer tomar no que
respeita ao tipo de animais que procura.
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Campos de Demonstração de Pastagens e
Forragens na ESAS
José Mira Potes, Professor das Unidades Curriculares de
Pastagens e Forragens na Escola Superior Agrária de Santarém

Avaliações:
• Composição florística:
Gráfico 1. Composição florística da mistura PPS1-OLIVAL – Parcela A
% de
presença

Mistura PPS 1 OLIVAL: composição ﬂorística

90

Introdução
A Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) acolheu
a organização da XXXV Reunião de Primavera da
Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens (SPPF)
e propôs-se estabelecer campos de demonstração de
misturas Pratenses e Forrageiras, ao abrigo do patrocínio
que a Fertiprado atribuiu a este evento de dimensão
nacional da SPPF. Os campos de demonstração foram
instalados no âmbito de diversas Unidades Curriculares
(UC’s) relacionadas com as Pastagens e Forragens e
acompanhados por alunos estagiários da UC – Projeto de
Área Científica do Curso de Engenharia Agronómica, cujos
relatórios servem de base a este trabalho de avaliação
do comportamento das várias misturas por diferentes
sistemas de produção.
I - Pastagens Permanentes de Sequeiro Mediterrânico na E.S.A.S.
Ana Santos, estagiária de Engenharia Agronómica

70
60
50
80,3

40

80,2

30
20
10

11,5

14,5

Leguminosas

5,3

8,2
Gramíneas

Grupo
ﬂorístico

Outras

DATA DE LEVANTAMENTO:
Início de Dezembro 2013

Início de Abril 2014

Gráfico 2. Composição florística da mistura PPS2-OLIVAL – Parcela B
% de
presença

Mistura PPS 2 OLIVAL: composição ﬂorística
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Material e métodos:

40

• Caracterização edafo-climática: Solo argilo-calcário,
litólico, não húmico de materiais arenáceos pouco
consolidados, de textura arenosa a franco-arenosa, cuja
capacidade de uso é baixa a muito baixa, com limitações
acentuadas resultantes da erosão e do escorrimento
superficial. Segundo Thornthwaite, o clima pode ser
classificado como sub-húmido mesotérmico.
• Caracterização das misturas de sementes
(Quadro 1 – Famílias; Espécies e Variedades):
PPS 1 OLIVAL

80

PPS 2 OLIVAL

Dactylis glomerata

Dactylis glomerata

Festuca arundinacea

Festuca arundinacea

Lolium hibridum

Lolium hibridum

Lolium multiﬂorum

---

Medicago polymorpha

Medicago polymorpha

Medicago sativa

Medicago sativa

---

Medicago scutellata

Medicago truncatula

Medicago truncatula

---

Onobrychis vicifolia

Trifolium michelianum

---

Trifolium subterraneum ssp. bracycalycinum

Trifolium subterraneum ssp.
bracycalycinum

Trifolium resupinatum ssp. resupinatum

Trifolium resupinatum ssp. resupinatum

Trifolium resupinatum ssp. suaveolens

---

• Instalação da pastagem: A instalação das duas misturas de
sementes foi realizada no dia 1 de novembro de 2013. Para
a instalação foi utilizado um semeador de sementeira direta.
A área onde foi instalada a mistura PPS 1 OLIVAL tinha
servido anteriormente a zonas de pastagem melhorada
(Parcela A) e a área onde foi instalada a mistura PPS 2
OLIVAL encontrava-se de pousio bastante infestado e com
detritos. Ambas as parcelas têm área de aproximadamente
3.000 m2, foram submetidas a um corte de limpeza prévio
com destroçador e aplicou-se a densidade de sementeira
de 25 kg/ha.

59,3

30

73,4

20

36,1
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4,6

21,2

5,4
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Gramíneas

Outras

Grupo
ﬂorístico

DATA DE LEVANTAMENTO:
Início de Dezembro 2013

Início de Abril 2014

• Produção/ Pastoreio:

Não tendo sido possível pastorear as parcelas, foi
realizado um corte mecânico com gadanheira, a 19 de
fevereiro de 2014. Foi realizada a pesagem da biomassa
produzida, tendo a parcela A apresentado uma produção
de 1.006 Kg de matéria verde, com valores médios de MS
da ordem dos 12% e a parcela B, uma produção de 388
Kg de matéria verde, com valores médios de MS de 11%.
Comentários:
• Durante a instalação da pastagem foi possível observar
que o semeador utilizado não estava bem regulado e
afinado, o que motivou uma deficiente sementeira;
• A inexistência de pastoreio associada às condições
meteorológicas, que só permitiram realizar o corte mecânico
bastante depois do desejado, poderão justificar a reduzida
presença de leguminosas; a maior percentagem deste
grupo botânico, na parcela A, encontra-se associada à
existência de sula (Hedysarum coronarium), na pastagem
pré-existente. O tipo de porte associado aos dois grupos
botânicos dominantes também ajuda a explicar a
dominância das gramíneas.
• Ainda assim, em ambos os casos verifica-se uma melhoria
considerável nas pastagens, observável quer no aumento
das leguminosas, quer na redução evidente da presença
de espécies de “Outras”, sem grande valor nutritivo, no
caso da parcela B.
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6,19%

Gráﬁco 4. Composição ﬂorística da mistura PTR 2 Cavalos – Folha 9

Raça Charolesa

1

2

3

Composição Florística Folha 9
II - Melhoramento de Pastagens de Regadio da ESAS
Bruno Rodrigues, estagiário de Engenharia Agronómica

Composição Florística Folha 9

Material e métodos:
• Caracterização edafo-climática: Solos argilo-calcários,
litólicos não húmicos de materiais arenáceos pouco
consolidados, de textura arenosa a franco-arenosa, com
pH 7,5, cuja capacidade de uso é baixa a muito baixa,
com limitações acentuadas resultantes da erosão e do
escorrimento superficial. Segundo Thornthwaite, o clima
pode ser classificado como sub-húmido mesotérmico, com
precipitação média anual de 700mm e temperatura média
anual de 16ºC.
• Caracterização das misturas de sementes
(Quadro 2 – Famílias; Espécies e Variedades):
PTR 1 Cavalos

PTR 2 Cavalos

Trifolium pratense L.
Trifolium fragiferum L.
Onobrychis vicifolia L.

Trifolium pratense L.
Onobrychis vicifolia L.
Medicago sativa L.
Trifolium resupinatum L. ssp.
suaveolens
Lolium hibridum L.
Festuca arundinácea L.

Festuca arundinacea L.
Dactylis glomerata L.
Plantago lanceolata L.

Dactylis glomerata L.

• Instalação da pastagem: A instalação das duas misturas
de sementes foi realizada no dia 30 Outubro de 2013. Para
a instalação foi utilizado um semeador de sementeira direta
(Nodet). A fertilização aplicada foi de 133 kg.ha-1 de Fosfato
de Amónio (18-46-0), distribuída a lanço e manualmente.
Ambas as parcelas têm área de aproximadamente 1.500
m2 e aplicou-se a densidade de sementeira de 34 kg.ha-1.

Avaliações:
• Composição Florística:
(Legenda: 1 – Leguminosas; 2 – Gramíneas; 3 – Outras)

Gráﬁco 3. Composição ﬂorística da mistura PTR 1 Cavalos – Folha 8

Composição Florística Folha 8
05/12/2013 PTR1

04/04/2014 PTR1

57,73% 56,35%
36,08%
6,19%

29,28%

14,36%

1

05/12/2013
PTR2 PTR 2 Cavalos – Folha 9
Gráﬁco 4. Composição ﬂorística
da mistura

2

3

05/12/2013 PTR2
53,04% 51,50%
39,27%

7,69%

7,69%

34,21%
2

3

14,29%

Operações de maneio:
1
2
3
Foi efetuado
um corte de limpeza
no dia 26 de
Fevereiro
de 2014 em ambas as parcelas, devido à insuficiência do
pastoreio.

Comentários:
A instalação das pastagens foi deficitária devido à utilização
de um semeador de sementeira direta, desregulado e
obsoleto, por este motivo verificam-se zonas desprovidas
das espécies semeadas. Devido às parcelas terem um
pastoreio insuficiente recorreu-se a um corte de limpeza
com o objetivo de controlar as infestantes, que dominam
claramente nas duas misturas. Apesar disso, conseguiuse aumentar a proporção de leguminosas nas parcelas,
bem como diminuir as zonas de solo nu.

III – Misturas Forrageiras

Bruno Bento, estagiário de Engenharia Agronómica

Material e métodos:
• Caracterização edafo-climática: Solos litólicos não
húmicos de materiais arenáceos pouco consolidados,
de textura arenosa a franco-arenosa, com pH entre
6 e 7, cuja capacidade de uso é baixa a muito baixa,
com limitações acentuadas resultantes da erosão e do
escorrimento superficial. Segundo Thornthwaite, o clima
pode ser classificado como sub-húmido mesotérmico,
com precipitação média anual de 700mm e temperatura
média anual de 16ºC.

05/12/2013 PTR2

53,04% 51,50%
Cereais e subprodutos para alimentação
animal
Tel e Fax: +351.219445221
www.bagosebolotas.pt
39,27%
14,29%

53,04% 51,50%

1

Composição Florística Folha 9
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Gráﬁco 4. Composição ﬂorística da mistura PTR 2 Cavalos – Folha 9
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• Caracterização das misturas de sementes
(Quadros 3 (sementes gradas) e 4 (sementes miúdas)
(Famílias; Espécies e Variedades):
Gráﬁco 3. Composição ﬂorística da mistura PTR 1 Cavalos – Folha 8

Composição Florística Folha 8
05/12/2013 PTR1

04/04/2014 PTR1

57,73% 56,35%
36,08%
6,19%

29,28%

14,36%

1

2

3

• Instalação das misturas forrageiras: A instalação das
Gráﬁco 4. Composição ﬂorística da mistura PTR 2 Cavalos – Folha 9
misturas de sementes realizou-se no dia 16 de Outubro
de 2013, com uma preparação do terreno através de duas
gradagens
cruzadas. ParaFlorística
a sementeira
foi utilizado
Composição
Folha
9 um
semeador Brillion, para sementes miúdas e que revelou
05/12/2013 PTR2
alguma dificuldade para distribuição das sementes
gradas. A área das parcelas variou entre 1900 e 1100m2,
foram utilizadas densidades de sementeira de 45 kg/ha
para sementes gradas e 34 kg/ha para sementes miúdas.
A fertilização realizou-se no dia 23/10 com distribuição
manual de 100kg/ha de adubo 18-46-0. 53,04%
51,50%

• Produção/ Pastoreio: 39,27% 34,21%
Em 22/01/2014
iniciou-se um período de pastoreio de 8 a
14,29%
9 horas
diárias, com uma Carga Instantânea de 25 Ovinos
7,69%
Adultos da raça Merino Branco, num total de 14 dias de
permanência, tendo portanto a data de saída ocorrido
1
2
3
a 04/02/2014. Desde Março que a folha acolhe dois
machos caprinos adultos da raça Serrana em pastoreio
permanente.
Comentários:
• Pastoreio eficaz, com eliminação das infestantes;
• A falta de repouso da parcela, após o pastoreio, não
permitiu a resposta do crescimento das espécies forrageiras
instaladas, mantendo-se as misturas forrageiras com
um comportamento de espécies pratenses, isto é, muito
menor produção de biomassa e crescimento uniforme
entre espécies;
• Não se distingue o comportamento das misturas de um
só corte e de múltiplos cortes.
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“Os prados de regadio vão-nos permitir
aumentar o efectivo”
FERTIPRADO
A Fundação Eugénio de Almeida tem um efectivo de
70 vacas puras Charolesas e pretende aumentá-lo. Para
isso, conta com a longa colaboração que tem com a
FERTIPRADO. “Temos tido resultados muito interessantes
do aumento da produção de carne por hectare, com os
mais recentes prados de regadio, que em termos de
resultados, rivalizam mesmo com culturas como o milho”,
garante Luís Rosado.
O administrador-delegado da FEA conta que “a base dos
bovinos que criamos é da Raça Alentejana, mas há muito
que a Fundação tem um núcleo de Raça Charolesa de
70 vacas puras e pretende aumentá-lo para 100, porque
tem tido uma procura cada vez maior de reprodutores
machos”.
Luís Rosado explica que a Fundação utiliza o seu efectivo
Charolês para venda de reprodutores machos, que utiliza
também no cruzamento com vacas Alentejanas (que cria
igualmente em linha pura), e também para carne.
“Os Charoleses de linha pura são animais de elite, por
isso lhes queremos proporcionar as melhores condições
de produção, sempre o mais possível com base em
pastagens”, adianta o responsável.
Assim, a FEA introduziu ao longo dos anos pastagens de
sequeiro “com bastante sucesso, sempre com misturas
orientadas pela FERTIPRADO. E mais recentemente,
aproveitando o regadio de Alqueva, também introduziu
pastagens de regadio, com resultados muito interessantes
ao nível da produção de bovinos”.
Os prados permanentes de regadio da FERTIPRADO são
consociações biodiversas de gramíneas e leguminosas
perenes, vocacionadas para o pastoreio directo, mas que
permitem um corte para forragem na Primavera caso haja
necessidade. Com os mais elevados teores de proteína, o
valor nutricional destes prados, torna-os o alimento ideal
para animais de alta performance: fêmeas em final de
gestação, fêmeas aleitantes, animais em cria, recria e até
mesmo engorda.
Estes prados suportam com facilidade cargas de três a
cinco cabeças normais por hectare. Durante o seu período
mais produtivo, a Primavera, conseguem-se ganhos
médios diários a rondar os 2 kg/animal/dia em bovinos de
carne. No período de produção do prado, de Fevereiro a
Novembro (aproximadamente), os ganhos médios diários
podem ser de 0,7 a 1,1 kg/animal/dia.
Pastagens verdes todo o ano
Luís Rosado diz-nos que a FEA está neste momento
a aumentar o seu efectivo de Charolês, “até agora com
base no sequeiro, mas para podermos ter mais animais o
efectivo irá pastorear em zona de regadio. Teremos assim
pastagens verdes durante todo o ano, de Março a Outubro
e depois, durante o Inverno, podemos usar as pastagens
de sequeiro, suplementadas quando necessário”.
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Estes prados permanentes de sequeiro da FERTIPRADO
são misturas biodiversas ricas em leguminosas, constituídas
por plantas anuais com capacidade de ressementeira
(elevada percentagem de sementes duras).

As pastagens permanentes biodiversas de sequeiro,
permitem um aumento da capacidade de carga animal
três a cinco vezes quando comparadas as pastagens
espontâneas.
Além das pastagens, a Fundação Eugénio de Almeida
tem sempre feito também culturas forrageiras – fenos e
pastoreio direto. “Também sempre em colaboração com a
FERTIPRADO, temos feito tanto SPEEDMIX como AVEX
e nesta área também temos tido boas produções”, refere.
A FERTIPRADO possui diversas misturas forrageiras
como o SPEEDMIX, o AVEX, o TRITIMIX e o FERTIFENO
que permitem suprimir as necessidades de suplementação
em períodos de menor disponibilidade de erva nos
prados. Com excelentes valores de proteína, energia
e digestibilidade, estas forragens permitem diminuir
significativamente os custos com a aquisição de alimento
concentrado.

Trabalhar em parceria com os produtores
O corpo técnico da FERTIPRADO está à disposição dos produtores pecuários para qualquer colaboração
no sentido de melhorar os resultados económicos da exploração. Através do aconselhamento técnico
na instalação, manutenção e gestão dos prados permanentes; instalação, manutenção aproveitamento e
conservação das forragens produzidas a optimização dos sistemas de alimentação dos efetivos com base
nas pastagens e forragens traduz-se numa melhoria significativa da rentabilidade da produção pecuária.
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CIRCUNFERÊNCIA ESCROTAL: O TAMANHO
IMPORTA!
Helena Lalanda
Médica Veterinária
Luso-Pecus, Lda
lusopecus.andrologiabovinos@gmail.com
Nas vacadas vocacionadas para a produção de
reprodutores e de carne, a performance reprodutiva
das fêmeas e machos é provavelmente o fator que mais
contribui para o rendimento bruto da exploração. A escolha
dos touros reveste-se assim de grande importância, uma
vez que irá afetar não só a performance reprodutiva, mas
também a produtividade, visto que a fertilidade do macho
tem maior impacto na taxa de gestação de uma vacada que
a fertilidade de cada fêmea considerada individualmente.
A idade em que se inicia a puberdade pode ter também um
profundo impacto na eficiência produtiva; a possibilidade
de utilizar (conscienciosamente) touros mais jovens reduz
o intervalo entre gerações e aumenta os ganhos genéticos.
Torna-se assim muito importante conhecer e compreender
todos os fatores que poderão influenciar o desempenho
reprodutivo dos touros e a eficiência reprodutiva de toda
a sua descendência masculina e feminina; um desses
fatores é a dimensão testicular, sendo esta geralmente
avaliada através da medição da circunferência escrotal
(CE). Este parâmetro, que é simples e barato de obter,
rigoroso e com repetibilidade elevada, traz grandes
vantagens aos produtores, quer em termos genéticos,
quer de uma melhor exploração dos recursos zootécnicos.
Touros com CE acima da média para a sua idade e raça,
produzem descendência feminina que atinge a puberdade
mais precocemente e que apresenta potencialmente uma
maior longevidade reprodutiva, bem como uma fertilidade
mais elevada. O mesmo se verifica para as meias-irmãs
destes touros. Relativamente à descendência masculina,
estima-se que por cada centímetro (cm) acima da média
da população para a CE, haja um aumento de 0,25 cm na
CE dos filhos, relativamente a essa mesma média.
A determinação da CE permite criar uma estimativa da
dimensão testicular, ou da quantidade de tecido testicular
produtor de espermatozoides, sendo, por isso, uma
medida indireta da capacidade de produção espermática
dos testículos. Ou seja, quanto maiores forem os testículos
de um touro, mais espermatozoides serão produzidos,
pelo que touros com testículos maiores podem atingir
maiores taxas de conceção que touros com testículos
mais pequenos. Encontra-se uma forte correlação entre
a CE e o peso total dos testículos, o qual, por sua vez,
se encontra relacionado com a produção diária de sémen
e a qualidade deste. A título de exemplo, uma CE de
35 cm corresponde ao peso testicular total de cerca de
450g; cada cm adicional corresponde a um aumento de
aproximadamente 37 gramas do peso testicular. Com
o aumento deste parâmetro, observa-se um aumento
da motilidade, da percentagem de espermatozoides
normais, do volume e concentração do ejaculado e uma
diminuição dos defeitos espermáticos. Apesar de ser um

22

procedimento fácil de realizar, a sua execução requer
alguns cuidados para que o resultado seja o mais rigoroso
possível. O touro deve estar contido numa manga e a
abordagem deve ser feita por trás. É necessária uma fita
flexível de medição graduada em centímetros (fig.1), com
que se fará a medição na zona de maior diâmetro do saco
escrotal, com os testículos completamente descidos, ou
seja, no fundo desta estrutura (fig. 2). Caso tal não se
verifique, as pregas de pele podem falsear a medição. É
importante fazer com que os testículos desçam totalmente
quando a temperatura ambiental é baixa (inferior a
10ºC). No entanto, se a temperatura se encontrar nas
proximidades dos 0ºC, a medição deverá ser efetuada
num ambiente mais quente.

Figura 1- Tipos de ﬁtas ﬂexíveis para determinação da circunferência escrotal. In http://www.

sinnamonshowsupply.com; www.ptdreamstime.com)

Para que os testículos permaneçam no fundo do saco
escrotal, o polegar e o indicador da mão esquerda (para os
destros) são colocados de cada lado do colo do escroto,
formando um anel que mantém os testículos descidos.
É importante que os dedos não separem os testículos,
o que conduz a medições erradas (fig.2). De seguida,
a fita, previamente preparada para formar uma alça, é
colocada com a mão direita na região de maior diâmetro
escrotal e ajustada à pele, de modo a exercer alguma
pressão, mas sem ser excessiva. Após leitura da medida,
o procedimento deve ser repetido para confirmação do
resultado.
A Sociedade de Teriogenologia publicou, em 1993,
valores mínimos padrão para se considerar um touro como
“Apto” para a função reprodutiva (Tabela 1). Estes valores,
contudo, não pretendem demonstrar a superioridade de
determinado touro como reprodutor, apenas realçar os
mínimos necessários para o animal ser aprovado numa
avaliação andrológica. Idealmente, as medições, em
reprodutores, devem exceder os valores mínimos.
Qualquer animal que apresente valores abaixo dos
mínimos recomendados deve ser refugado, uma vez
que todos os tipos de subdesenvolvimento testicular
são hereditários, traduzindo-se em subfertilidade da
descendência e dos próprios touros avaliados.
TABELA 1 – Valores mínimos recomendados para a CE pela Sociedade de Teriogenologia (1993)

Idade (meses)

Até 15 M

>15 até 18M

>18 até 21M

>21 até 24M

>24M

CE [cm]

30

31

32

33

34

O desmame constitui uma fase importante de selecção
dos machos. Nesta fase, o principal critério reprodutivo
nestas idades para a escolha de futuros reprodutores é
o grau de desenvolvimento testicular. Animais a partir
dos 7 meses com CE abaixo dos valores médios (Tab.
1) estão predispostos para que este parâmetro continue
abaixo da média ao ano ou dois de idade. Assim, iniciar
a medição da CE pela altura do desmame contribuirá
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para a escolha de animais superiores para a função sujeita a restrições. O stress nutricional pode retardar
reprodutiva, promovendo o refugo de animais que não o desenvolvimento testicular, em especial se ocorrer
correspondam aos critérios, e, por conseguinte, um na fase de rápido crescimento testicular. Após os 6
melhor aproveitamento dos recursos da exploração. meses, o plano alimentar deve ser adequado, uma vez
Torna-se assim importante que os produtores monitorizem que a sobrealimentação não remediará défices nutricionais
cuidadosamente o desenvolvimento testicular dos animais anteriores e terá efeitos adversos na produção e qualidade
espermáticas, devido à deposição de gordura no escroto,
passíveis de se tornarem reprodutores.
A dimensão testicular, mensurável através da CE, está com consequente diminuição da fertilidade (redução de
relacionada com a idade à puberdade e com o peso; 60% na produção de espermatozoides, mais defeitos, pior
a progressão na idade está associada a um maior qualidade seminal).
peso corporal e também, em alguma extensão, a uma
CE mais elevada. Em raças com valores médios mais
elevados deste parâmetro, a puberdade, quer nos
machos, quer nas fêmeas, é atingida numa idade mais
precoce. A idade é o fator com mais peso na dimensão
testicular em animais com idade compreendida entre
os 6 e os 36 meses de idade, ocorrendo uma fase de
rápido crescimento testicular entre os 6 e os 16 meses
de idade. No entanto, há outros fatores que podem
influenciar a CE, como a temperatura ambiente (maior
ou menor afastamento dos testículos relativamente ao
corpo do animal), maneio da exploração, raça, genética
e a nutrição/condição corporal. Este último fator tem
um profundo efeito no desenvolvimento reprodutivo e,
por conseguinte, no início da puberdade; machos bem
alimentados até aos 6 meses atingem a puberdade mais
precocemente, apresentam testículos maiores e maior
Figura 2 - Processo correto (A) e incorreto (B) de determinação da CE.
produção espermática que animais com alimentação
Figura 2 - Processo correto (A) e incorreto (B) de determinação da CE.In:
In http://animal.ifas.ufl.edu/ans3319/lab_notes/docs/lab_6b_semen_colletion_breeding_bovine.pdf

http://animal.ifas.uﬂ.edu/ans3319/lab_notes/docs/lab_6b_semen_colletion_breeding_bovine.pdf
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Exames Andrológicos
Inseminação Artiﬁcial
Congelação de Sémen
Rua da Fábrica, 58C 2135-144 Porto Alto - Samora Correia
lusopecus.andrologiabovinos@gmail.com
263 655 639; 939 528 269

Fig.3 - Trato reprodutor externo de bovino
Touros que atingem a puberdade mais cedo (geralmente
entre os 8 e os 12 meses de idade), mais cedo poderão
apresentar boa qualidade seminal e mais cedo poderão
iniciar a sua vida reprodutiva, embora com uma utilização
prudente e bem planeada. É importante reter que aos
12 meses apenas 35% dos novilhos se apresentam
reprodutivamente maduros, 60% aos 14 meses e 95% dos
machos aos 16 meses.
A CE e, por conseguinte, a dimensão testicular, são
caracteres que respondem bem à seleção, ou seja,
apresentam uma heritabilidade moderada a elevada,
pelo que se poderá ainda progredir no apuramento
genético para estas características. Estudos recentes
demonstraram, em média, um aumento de 1 cm nas
medições da CE nos últimos 15 anos. No entanto, deve
ter-se em conta que touros com testículos de dimensões
inferiores ao recomendado passarão esse defeito, bem
como as suas consequências, à sua descendência.
A utilização da CE como critério de seleção de touros
poderá trazer melhoramentos, tanto imediatos, como
futuros à fertilidade dos efetivos, sendo considerada um
excelente indicador da precocidade sexual, visto que, para
valores de 27 a 29 cm se considera que a puberdade está
iminente. No campo do melhoramento da genética e da
fertilidade, os ganhos adicionais em sistemas extensivos
são sempre limitados, pelo que o aproveitamento da
precocidade aumentada de machos e fêmeas filhos de
touros com elevada CE se apresenta altamente vantajoso
para o aumento da produtividade. Efetivos caracterizados
por elevada precocidade e fertilidade permitem implementar
uma maior intensidade de seleção, conduzindo a maiores
progressos genéticos e tornando a atividade mais lucrativa.
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Sendo a determinação da CE de fácil execução, os
produtores têm ao seu dispor uma ferramenta útil que
poderá ser utilizada na escolha dos seus animais. Uma
vez que o touro fornece 50% do material genético de toda
a sua descendência direta, a seleção dos touros poderá
ser o método mais eficaz de melhoramento genético num
efetivo.
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Impacto de problemas podais na qualidade
do sémen
Dra Sara Nóbrega, Vetheavy, Serviços Veterinários
de Campo,Lda
Por ano uma vaca é responsável por metade da genética
de um vitelo. Um touro por sua vez, em condições
ideais, é responsável por metade da genética de 20 a
50 vitelos. A capacidade do touro para detectar o cio das
vacas e cobrir é vital para o sucesso de um programa de
reprodução.
Muitos touros não conseguem desempenhar de forma
ideal a monta natural e atingir a máxima fertilidade devido
a claudicações. Devemos assim, olhar sempre para
quaisquer alterações no andamento, como um evento
doloroso para o animal. A dor reduz a libido do animal
e limita a sua capacidade de monta natural, para além
de exercer efeitos dramáticos na qualidade do sémen
durante longos períodos.
Um touro com claudicação, seja num só membro ou nos
quatro, irá ter dificuldades em se movimentar e passará
muito tempo deitado. Enquanto deitado, não consegue
realizar a termorregulação testicular. Desta forma, existe
um risco acrescido de lesões térmicas nos testículos e nas
células espermáticas em desenvolvimento. O aumento
da temperatura nos testículos causa a degeneração
testicular, alterando as suas funções de espermatogénese
e síntese hormonal. A hipertermia testicular pode causar:
aspermia, aumento da taxa de alterações morfológicas dos
espermatozóides, alterar a espermatogénese e formação
do gâmeta; podendo levar a infertilidade e esterilidade
do touro. As primeiras consequências do calor no bovino
são observadas com a alteração da fertilidade. No exame
clínico externo, as mudanças anatómicas dos testículos
ocorrem no tamanho, no peso e na textura. Ainda, o
aumento da temperatura ocasiona efeitos fisiológicos
e metabólicos, incluindo mudanças no fluxo sanguíneo
e linfático, tensão de oxigénio, fluídos testiculares, vias
metabólicas específicas e do sistema enzimático. Estas
alterações afectam também o estado endocrinológico,
comprometendo a produção de testosterona e
consequentemente a sua acção no trato reprodutivo. As
altas temperaturas nos testículos reduzem a qualidade
do sémen produzido, ocasionando o aumento das
patologias espermáticas e a diminuição da motilidade, do
vigor e de espermatozóides vivos, devida à depressão da
espermatogénese. Além disso, pode apresentar redução
do volume do ejaculado e alteração da concentração
espermática. As patologias espermáticas características
do ejaculado numa degeneração testicular são a presença
de células descamativas, núcleos picnóticos e formação
de células gigantes e medusas. Poderão existir também
anomalias de cabeça, tais como piriforme, estreita na
base, subdesenvolvida, contorno anormal e pequena,
patologias de acrossoma, de cauda e gota citoplasmática
proximal e distal.
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Se um touro apresenta uma claudicação de uma
forma crónica, a qualidade do sémen irá deteriorarse até ser motivo de refugo. Já um touro em fase de
recuperação de uma claudicação aguda poderá vir a
necessitar de um período de descanso da monta natural
de aproximadamente 45 dias, antes de voltar à cobrição,
para que as células espermáticas possam desenvolverse e amadurecer. Por todos estes motivos é sempre
aconselhável a realização de um exame andrológico a
touros intervencionados para verificar a qualidade do
sémen.
Se por um lado algumas claudicações não se podem
evitar (por ex. por acidentes traumáticos), a maioria pode,
e deve ser evitada pela cuidadosa selecção de touros e
por cuidados podais rotineiros.
Qualquer touro pode vir a apresentar claudicação em
qualquer idade, mas os touros mais velhos estão mais
predispostos a problemas podais associadas com artrite.
A artrite pode afectar qualquer articulação, incluindo
as articulações da coluna. Quando não conseguimos
localizar outra fonte de claudicação, devemos considerar
que o touro pode ter uma coluna rígida e logo não cobrirá
vacas de uma forma competente.
Ao seleccionar touros devem descartar-se animais
com má conformação das extremidades. Igual atenção
deve merecer o andamento do animal. Uma avaliação
simples da mobilidade do touro (fazê-lo deslocar-se
numa superfície amortecida sem obstáculos) diz-nos se
devemos estar preocupados. Um touro sem problemas
de andamentos e boas extremidades deve deslocarse de forma ligeira, com passos largos e decididos,
revelando em todos os momentos um perfil da coluna
recto. Por outro lado se apresentar passos curtos, lentos
e estudados (“pisar ovos”) e um perfil da coluna mais
ou menos encurvado, é mais do que provável que terá
problemas.
O exercício é importante para os touros. Devemos
promover o exercício de uma forma equilibrada para
que o animal se mantenha atlético ao mesmo tempo
que fortalece os membros, cascos e coluna (pocurral
devesse distanciar de forma equilibrada a alimentação e
a fonte de água).

Figura 1
Avaliação do andamento
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O consumo de concentrado em excesso na dieta tem
um grande impacto na saúde dos cascos e na fertilidade.
Exemplo disso são os animais de feira, que têm quase
sempre excessiva condição corporal. Nestes casos é
recomendado que os touros percam alguma “carne” de
uma forma gradual até que se juntem às vacas. Para isso
deverá ser feita uma redução gradual da quantidade de
concentrado e aumentar a percentagem de forragens ao
longo de um período de 60 dias. Evitar mudanças bruscas
de alimentação é fundamental para a saúde. O ideal deve
ser adquirir touros diretamente de criadores seguem
regimes alimentares semelhantes ao da exploração onde
vai ser utilizado ou adaptar o touro gradualmente ao
maneio alimentar da exploração, evitando assim riscos
desnecessários com animais afectados com laminite,
que podem acarretar problemas podais crónicos e um
refugo precoce.
O recorte funcional preventivo de unhas, idealmente
deve ser feito 2 vezes por ano ou pelo menos anualmente
cerca de 2 meses antes da época de cobrição. É uma
oportunidade para devolver a forma adequada às unhas
restituindo os aprumos e oferecendo uma marcha
cómoda aos animais, ao mesmo tempo que se reduz
significativamente a ocorrência de lesões.

Ao contrário do que se possa pensar os touros podem
ser acometidos de ínumeras lesões das unhas que se
traduzem em claudicações mais ou menos intensas.
Por exemplo, uma claudicação bilateral dos membros
posteriores (direito e esquerdo) traduz-se numa grande
relutância ao movimento e inibe a monta natural.

Figura 3 - Laminite na unha lateral e medial

Para que todo este maneio seja possível é necessário
pensar no bem-estar animal. Assim, uma imobilização
rápida e segura vai-se tornar menos “stressante” e vai
dispensar o uso de sedação.

Figura 4 - Imobilização
Figura 2 - O recorte funcional preventivo de unhas

Em suma, o maneio adequado da saúde podal dos touros,
pela prevenção, potencia a fertilidade garantindo máxima
influência genética e produtividade.

Com o apoio de:

27

Raça Charolesa

Realize tratamentos eficazes
Jean-Marie Nicol, Veterinário.
Tradução e adaptação realizada por Tiago Baptista,
Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Charolesa.
Publicado na revista Reussir Viande nº 209
Respeitar as condições de administração é condição sine
qua non do sucesso de um tratamento.
Por vezes deparamo-nos com falhas nos tratamentos
mesmo que o diagnóstico tenha sido bem feito e o
tratamento bem aplicado. Existem várias causas possíveis
antes de procurar responsabilidades nos medicamentos,
pois a sua posologia ótima foi testada nos ensaios clínicos
em que os animais são todos rigorosamente pesados, a
via de administração escrupulosamente respeitada
e os medicamentos perfeitamente conservados e
homogeneizados. Em pecuária há pormenores nas
aplicações que geram por vezes grandes diferenças
nos resultados.
1.Quanto pesa o animal?
Duas dificuldades surgem sobre este assunto: a estimativa
do peso vivo nem sempre é fácil, em particular nos animais
jovens, e a posologia recomendada pelo fabricante.
• O peso vivo de um jovem bovino não é fácil de estimar.
Para auxiliar na avaliação do peso “a olho” que não é
forçosamente fiável, existem referências que o ajudam
a prever, o peso ao nascimento, o peso ao desmame, o
peso das novilhas à entrada à reprodução… O resultado
da estimativa dos pesos é satisfeita na condição de se
conjugar a avaliação do peso feita “a olho” com a idade
do animal que é necessário conhecer antes de preparar
a dose a aplicar. As subavaliações de peso dos animais
jovens podem atingir os 20%.

Fig. 1 - Estimar o peso vivo nem sempre é fácil!
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• Esta avaliação é sem dúvida mais fácil para as vacas
adultas primíparas ou multíparas em que o peso ao
parto se avizinha dos 700 a 850 Kg. Paralelamente, os
fabricantes optaram por embalagens de 100 ou de 250 ml
e frequentemente para uma posologia standard de 10ml
/100Kg de peso vivo que torna os frascos desadequados
para a sua utilização nos animais adultos. Esta situação
não está em vias de mudar uma vez que é muito difícil
aumentar a concentração em princípio ativo sem pedir
nova autorização de entrada no mercado. Enquanto
isso, os agricultores mantêm para uma vaca adulta uma
posologia standard de 50ml que tem a vantagem se
encher a seringa e saber que há no frasco duas ou cinco
doses conforme se trate de uma embalagem de 100 ou
250 ml. Este ‘desenrasque’ resulta na privação do animal
em 30 a 50% do princípio ativo. A partir daí podemos
compreender porque é que o tratamento não foi tão eficaz
com seria previsto.
O que está errado?
Uma seringa automática serviu para inocular uma dose
de 2ml de vacina um frasco de 5 doses, depois o frasco
ficou lá… O fabricante recomenda a via intramuscular
e a etiqueta precisa para as condições particulares de
conservação; «conservar e transportar a uma temperatura
compreendida entre os 2 a 8 ºC. Após a abertura 8 horas.
Proteger da luz…»
O que está errado?
• Eis uma seringa automática com tubo alimentador. Não
há nada a dizer sobre o conteúdo da seringa que está
regulada para os dois ml a injetar. Mas o tubo alimentador
pode não estar bem adaptado no pequeno frasco, e com
isso permitir que a seringa aspire ar devido à posição
do frasco não ser sempre vertical. E neste caso a dose
injetada não é a prevista.

Fig. 2 - Seringa desajustada a embalagem do medicamento
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• A agulha é desadequada para a injeção intramuscular
nas vacas adultas que não estão convenientemente
imobilizadas. Uma parte da dose vai ficar alojada sob
a pele, porque, como se prevê a vaca que é picada no
pescoço com uma agulha com diâmetro excessivo não
espera pela aplicação total da dose sem fugir.
• Resta apenas uma dose no frasco, uma dose na
seringa (com um pouco de ar) e sem dúvida uma no tubo
alimentador. Segundo as recomendações do fabricante, o
melhor seria eliminá-las porque já se excederam 8 horas
e não foram devidamente refrigeradas.
• O álcool desinfetou a seringa e o tubo alimentador antes
da utilização. Em seguida vou ter que passá-los por água
abundante antes de me servir A água não é estéril pelo
que se perde o efeito desinfetante do álcool.
2.Este medicamento ainda está em condições para ser
utilizado?

3. Aplicação de boas práticas
• Algumas vacinas contêm vírus atenuados mas vivos.
Não corra o risco de os eliminar desinfetando a sua seringa
com um virucida!
• Agitar bem antes de aplicar. Quantos frascos contém
suspensões que não são suficientemente homogeneizadas?
O princípio ativo do medicamento fica nas paredes dos
frascos ou depositado no fundo e assim permanecerá até à
aplicação da última dose, na qual poderá voltar a entrar em
suspensão. Desta forma 10% do princípio ativo não chega
a entrar para a seringa. Deve evitar-se não só aspirar o
medicamento com uma agulha demasiadamente fina, que
pode impedir a aspiração de parte do princípio ativo, mas
também com uma agulha demasiado grossa que aspirará
“grumos”. Deve agitar-se vigorosamente o frasco até que
se verifique a completa homogeneização da solução,
utilizando em seguida uma agulha de calibre adequado
para a aspirar.

• Um medicamento deve se armazenado em boas
condições sobretudo se ele se degrada. É particularmente
o caso das vacinas que devem ser transportadas nofrio
e que não devem ser deixadas expostas ao calor numa
viatura estacionada no parque de uma grande superfície.
Na exploração e na viatura do veterinário, os medicamentos
alteram-se mais rápido que previsto na data de validade
devido às grandes variações de temperatura.
• Depois de se iniciar uma embalagem, é o oxigénio que
entra na embalagem com a perfuração da rolha que altera
o medicamento. Os medicamentos recentes apresentam a
seguinte menção «utilizar nos 28 dias após abertura» que
significa que ultrapassado este prazo os medicamentos já
não devem estar na farmácia da exploração…Isto é válido
também para os medicamentos aplicáveis via oral.
Os princípios ativos alteram-se.

Fig. 4 - Agitar antes de aplicar é essencial
• Via intra-muscular. Os medicamentos injetáveis são
concebidos para serem absorvidos no local em que foi
dada a injeção muscular e para que seja eficaz implica
que o musculo não esteja dilacerado, nem por ter sido
aplicada uma quantidade demasiado grande no mesmo
sítio, nem por um hematoma causado por o animal ter
sido picado sem estar suficientemente contido. E porque
medicamentos diferentes podem interagir, medicamentos
diferentes aplicados na mesma situação devem ser
aplicados em pontos suficientemente distantes entre si.
Fig. 3 - Frasco com muitas prefurações
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272 Ricardo Arruda Machado
Pontas Negras,39 Ribeiras
9930-305 Lajes do Pico, Ilha do Pico
Tel.: 292 678 311

202

5

265 José Goulart Sequeira
Rua de Cima nº 15
9950-454 São Caetano, Ilha do Pico
Tel.: 292 699 342

271 Rui Manuel Dias de Matos
Canada João Paulino, nº 14
9950-302 Madalena, Ilha do Pico
Tel.: 292 623 344

178
93

215
252

209

241
121
268

245 254
19

253
257 258
255 251
262

264

271
274
276

260
261

265
272 273
275

277

278

270
249
266

250

233
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