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Resumo
Este trabalho visou contribuir para a caracterização zootécnica da raça bovina
Alentejana e estudar os efeitos de factores ambientais sobre o intervalo entre partos
(IEP) em função do Sistema de maneio reprodutivo.
Recorreu-se a informação do Livro Genealógico relativa aos partos ocorridos entre 2000
e 2010 em 19 explorações, num total de 16.817 dados. Determinaram-se valores médios
do IEP e demais parâmetros, em função do: Produtor, Sistema, Estação de parição,
Grupo etário da fêmea, Genótipo e Sexo da cria. Foi aplicada ANOVA e ANCOVA
com recurso a modelo linearizado fixo (GLM/SAS) e determinaram-se valores de
correlação.
A duração de IEP não difere entre o sistema contínuo (

476,7) e sazonal ( =479,7);

os partos de fêmeas com idade entre os 5 e os 8 anos (P<0,001) são os que geram IEP
mais curto (

453,3) e os partos de Verão têm menor IEP (

464,2; P<0,001). Por

sua vez, o genótipo (puro) e o sexo (fêmea) da cria apresentam IEP curtos (P≤0,01).
O IEP médio foi superior a 365 dias. Sugere novas opções de maneio reprodutivo com
épocas mais convenientes e dietas mais adequadas. O aumento do peso e a melhoria da
condição corporal possibilitam rápida recuperação do anestro pós-parto e melhores
performances reprodutivas.
Palavras chaves: Intervalo entre partos, Maneio, Genótipo, Sistema.
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Abstract
This work has the aim to contribute towards the characterization of the bovine breed
Alentejana and to study the effects of the environmental factors on the intervals between
births (IBB) according to the reproductive system management.
Data available in the Genealogical book corresponding to births occurred between 2000
and 2010 in 19 farms (n=16.817), records was used. IBB average values and other
parameters were determined according to: Farmer, System, Calving season, Age of
female, Genotype and Sex of the Newborn. ANOVA and ANCOVA were applied in a
fixed linear model (GLM/SAS) and correlation values determined.
The duration of IBB does not differ between continuous system (

476,7) and

seasonal system ( =479,7); The females aged between 5 and 8 years (P<0,001) are
those that have shorter IBB (
(

453,3) and the summer births have lower IBB

464,2; P<0,001). Calf genotype and sex also influence IBB (P≤0,01), since shorter

IBB were observed in pure genotype and females.
The average IBB was more than 365 days. This suggests new options of reproductive
management with more convenient seasons and more adequate diets. An increase of the
bodyweight and improvement of body condition make it possible for a quick recovery
after birth and better reproductive performances.
Keywords: Interval between births, Management, Genotype, System.
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1. Objectivos.
Portugal tem uma larga tradição na exploração de bovinos no seu território, sendo
inquestionável a actual importância económica e social da raça bovina Alentejana e de outras
raças bovinas autóctones, que para alem de fazerem parte do património histórico e cultural
do País, encontram-se perfeitamente integradas nas condições ambientais onde são
normalmente criadas, desempenhando um papel fundamental na fixação das populações ao
meio rural, contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas do que é exemplo a manutenção e
preservação dos montados, bem como, para diversas actividades de carácter gastronómico,
social e cultural.
Adicionalmente, as raças bovinas autóctones, tal como as raças autóctones de outras espécies,
estão na base da maioria dos produtos de denominação reconhecida e protegida ao nível da
UE (DOPs, IGPs e IGs) porque são produzidos em condições especificas determinadas, facto
que os tornam diferenciados e, consequentemente, com uma valorização diferente. Deste
modo, as raças bovinas nacionais assumem potencialmente, um papel importante na área da
chamada “produção de carne de qualidade”, sendo-lhes reconhecida e incentivada a
possibilidade de fornecer produtos apreciados pelas suas características específicas
Entretanto, os efectivos das raças bovinas autóctones, têm apresentado, por diversas razões,
um decréscimo acentuado. De acordo com os critérios do Regulamento da UE nº445/2002,
actualmente, a maioria das raças autóctones portuguesas encontra-se em risco de abandono o
que constitui uma séria preocupação e conduz inevitavelmente, à necessidade de
implementação de programas de conservação, de melhoramento e de utilização sustentável
para a sua manutenção.
No entanto, com vista a reverter este quadro, a maioria das raças bovinas autóctones
portuguesas têm em curso programas de melhoramento genético (baseados sobretudo na
gestão dos Livros Genealógicos e nas realizações de controles de “performances”
privilegiando a melhoria da velocidade de crescimento dos animais) que, na maioria dos
casos, tiveram início na década de 90, e cujo delineamento e execução são da
responsabilidade das entidades gestoras dos Livros Genealógicos (Associações de Criadores)
das respectivas raças, com o acompanhamento dos Serviços Oficiais do Ministério da
Agricultura.
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No caso concreto da raça bovina Alentejana, a Associação de Criadores (adiante designada
por ACBRA) em parceria com diversas entidades tem, desenvolvido acções no sentido de
reformular e reforçar o programa de melhoramento, através de diversos trabalhos e projectos
que visam a caracterização demográfica, produtiva e genética da raça, nomeadamente,
estimativas de parâmetros e avaliações genéticas para o peso ao desmame e intervalos entre
partos. Pretende-se dentro do referido programa, dar prioridade ao melhoramento genético da
capacidade maternal, caracteres reprodutivos, longevidade e características da carcaça,
permitindo deste modo, que os criadores selecionem os animais eficazmente e que através da
sua utilização como reprodutores, proporcionem a melhoria das características pretendidas.
È dentro desta perspectiva que se integra a realização do presente trabalho que, para alem de
contribuir para a caracterização zootécnica da raça Alentejana, pretende, também, debruçar-se
sobre os efeitos que os factores ambientais exercem no intervalo entre partos da referida raça.
Os resultados deste trabalho, por via da ACBRA poderão ajudar os criadores no
melhoramento das performances reprodutivas das suas vacadas, o que permitirá optimizar a
eficiência biológica e económica das respectivas explorações.
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2. Considerações Prévias e Revisão Bibliográfica.
De acordo com Notter (2002) citado por Carolino (2006), o número de vitelos desmamados
por vaca e por ano é um dos parâmetros que melhor reflecte a eficiência biológica das
explorações de bovinos de carne, sendo o peso dos vitelos ao desmame um parâmetro de
importância secundária. Melton (1995) citado por Carolino (2006), analisando diferentes
sistemas de produção de bovinos de carne, atribuiu às características reprodutivas um valor
económico relativo 3,2 vezes superior ao das características de crescimento ou relacionadas
com a carcaça.
Segundo Gama et al., (2005) um dos principais objectivos de um produtor de bovinos de
carne é obter um vitelo por vaca e por ano, o que depende de diversos factores ambientais e
genéticos, associados às características reprodutivas das fêmeas como o intervalo entre partos,
cuja correcta utilização poderá contribuir para a melhoria da eficiência reprodutiva que, em
princípio, conduzirá a obtenção de melhores resultados económicos.
As diferenças de intervalos entre partos entre animais não se devem unicamente as diferenças
genéticas, mas também a factores não genéticos, tais como o efeito da exploração,
alimentação, condição corporal, ano e mês do parto, idade ou número de partos da fêmea,
sexo e genótipo do vitelo, entre outros (Bellido, 1985; Cruz, 1992 citados por Carolino,
2006).
De acordo com Gama et al., (2005), quando uma exploração apresenta melhores
performances no IEP tal não significará obrigatoriamente que os animais sejam geneticamente
superiores para este carácter, podendo tal mérito dever-se ao melhor maneio ou a outros
factores ambientais que proporcionam melhores condições.
Entretanto, como o que é transmitido a descendência é o potencial genético de um progenitor,
interessa aos criadores e a qualquer programa de selecção, destrinçar entre efeitos genéticos e
efeitos ambientais, já que estes podem ocultar possíveis diferenças de natureza genética entre
os indivíduos.
Segundo Van Vleck et al., (1997) um programa de melhoramento animal por selecção
pressupõe que os valores genéticos dos animais sejam estimados com precisão aceitável, ou
seja, que as influências ambientais sejam, tanto quanto possível, controladas ou minimizadas.
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Referem os mesmos autores que ao nível do criador, a selecção dos animais deveria ser
praticada com base no valor genético estimado destes, depois de feitas as necessárias
correcções de modo a remover parte dos efeitos ambientais que influenciam o carácter.

3. Caracterização da Região.
A caracterização climática de uma determinada região é de extrema importância, visto que
serve como informação de base que possibilita a interpretação de outros aspectos do meio
físico tais como a vegetação, a fauna o tipo de solo entre outros, que condicionam a
distribuição de determinados usos do território.
No caso presente, a região em estudo é o distrito de Portalegre (figura nº 1) que pertence na
sua maior parte á província tradicional do Alto Alentejo, compreendendo um total de quinze
concelhos com uma área de 6.083,8 km2, bastante montanhosa, pois nela se estendem as
serras de Nisa, Portalegre e S. Mamede (Veraki, 2012).

Figura n.º 1 – Área geográfica de Portugal
e do distrito de Portalegre. Fonte: google.pt

3.1.

Clima.

O Distrito de Portalegre fortemente marcado pela presença humana de longa data, possui um
clima marcadamente mediterrânico, caracterizado por uma estação seca bem acentuada no
Verão e um Outono e Inverno pluviosos. Porem como é evidente, não tão pluviosos como em
certas regiões do país, de superior altitude ou mais próximas da influência Oceânica. O grau
de continentalidade é, portanto nesta região, um factor dominante, incidindo não só sob o
regime pluviométrico como também sob a variação térmica (Carvalho, 2006).
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Deste modo, refere o mesmo autor que os verões apresentam temperaturas bastante elevadas
e, em contrapartida, os Invernos são frios e com frequentes geadas, o que determina uma
amplitude de variação térmica anual de cerca de 20º C.
No entanto, no que respeita aos valores de precipitação, o distrito de Portalegre distancia-se
da realidade alentejana pois apresenta valores pluviométricos superiores aos da região,
constituindo uma das precipitações médias mais elevadas do Alentejo. Este facto deve-se ao
maciço rochoso da Serra de São Mamede que obriga à ascensão das massas de ar húmido que
se tornam instáveis, dando origem à queda de precipitação (Camara, 2005).

3.1.1. Temperatura.
A temperatura média anual do ar no distrito Portalegre é de 15ºC. O regime mensal apresenta
valores máximos nos meses de Verão, sendo o mês de Agosto o que apresenta em média os
valores mais elevados (23,3ºC). Os valores mínimos ocorrem no período de Inverno, sendo o
mês de Janeiro o que regista valores mais reduzidos (8,5ºC). A variação anual da temperatura
é de 14,8ºC (Camara 2005).
As temperaturas máximas médias, registam-se no mês de Julho (Figua nº2), com o valor de
30,2ºC e as temperaturas mínimas médias registam-se no mês de Janeiro, descendo até aos
5,5ºC.

Figura n.º 2 – Valores de temperatura de Portalegre
referentes ao período de 1951-1980.
Fonte. INMG (1991).

As temperaturas superiores a 25ºC ocorrem com frequência, no mês de Julho,
aproximadamente 28 dias, num total de 103,3 dias por ano. As temperaturas negativas
ocorrem com maior frequência no mês de Janeiro, num total de cerca de 3,1 dias/ano
(Camara, 2005).
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3.1.2. Precipitação.
A análise do regime pluviométrico evidencia um período chuvoso que se estende de Outubro
a Março, sendo o mês de Janeiro, aquele em que se regista em média valores superiores
(Figura nº 3). A estação seca, marcada por valores reduzidos de precipitação, ocorre nos
meses de Verão, sendo o mês de Agosto, o que regista em média um valor menor. O período
de transição é constituído pelos meses de Abril a Junho, em que se dá a transição da estação
seca para a estação chuvosa (Camara, 2005).

Figura n.º 3 – Valores de Precipitação média mensal (mm)
de Portalegre referentes ao período de 1951-1980
Fonte: INMG (1991).

A precipitação sob a forma de granizo, não tem praticamente expressão no distrito,
registando-se em média dois dias por ano. As trovoadas são relativamente frequentes,
ocorrendo em média, cerca de 21 dias/ano, distribuídos essencialmente pelos meses de Abril a
Junho e Setembro (Camara 2005).
Segundo COBA (2003) constata-se maior pluviosidade nas zonas montanhosa (Castelo de
vide 878 mm, Portalegre 909 mm e Marvão 908 mm) do que nas zonas mais aplanadas a sul,
na planície alentejana (Arronches 659 mm).

3.2.

Orografia.

De acordo com Andrade (1952) o relevo do alto Alentejo tem características especiais que o
fazem distinguir nitidamente das províncias do norte do Tejo, rio que parece cortar o país ao
meio. Enquanto que a norte deste rio há um país montanhoso, cortado de vales profundos e
estreitos, o território sul é uma vasta planície ondulada, com altitude média de 160m,
baixando gradualmente, para o oeste até ao mar e bruscamente, para leste formando a bacia do
Guadiana.
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As maiores altitudes encontram-se a nordeste (serra de São Mamede com 1025m) e no centro,
próximo de Évora (serra de Ossa com 668m).

3.3.

Solos.

Os solos alentejanos são constituídos, na sua maior parte, por terrenos de Meseta Ibérica,
parte mais antiga da Península Ibérica, formada essencialmente por terrenos graníticos,
arcaicos, pré-câmbricos e primários, embora existam outros tipos de solos em áreas mais
pequenas (Andrade 1952). O mesmo autor refere que os distritos de Portalegre e Évora,
caracterizam-se por terem solos pardos, sem calcário, quer de quartzo-dioritos, quer de rochas
cristalofílicas, quer de granito, ou por solos vermelhos de xistos argilosos ou ainda por solos
castanhos-avermelhados.
De acordo com Rosado et al. (1981), os solos de Beja e Setúbal caracterizam-se
fundamentalmente, por solos de aluvião e os de orla litoral Alentejana por terrenos
pliocénicos.

3.4.

Ocupação do Solo.

A ocupação do solo da região em estudo traduz um forte equilíbrio entre os aspectos naturais
e as alterações que os seus habitantes lhe incutiram desde que se estabeleceram no seu
território, transformando o coberto vegetal natural num mosaico diversificado, através da
agricultura, pecuária, da urbanização e da plantação de matas florestais com espécies
introduzidas (Coba 2003; Camara 2005).
Segundo Luisa et al. (2004) e Camara (2005) verifica-se que para a região do alto Alentejo, as
maiores superfícies são utilizadas para prados temporários e pastagens permanentes seguidos
dos pousios e culturas forrageiras; e em zonas húmidas culturas hortícolas anuais e cereais,
sendo que estes últimos ocupam uma área cada vez mais reduzida e destinam-se
preferencialmente à alimentação do gado. As restantes culturas ocupam superfícies de terra
mais reduzidas destacando-se o castanheiro, a aveleira, a cerejeira e a nogueira nas vertentes
voltadas a norte, e a vinha e o olival nas encostas mais térmicas e de menor altitude.
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Relativamente as espécies florestais, de acordo com Suzana et al., (2008) as espécies mais
representativas da região são: o sobreiro (Quercus suber L.), a azinheira (Quercus rotundifólia
Lam.), o pinheiro manso (Pinus pinea L.), o pinheiro bravo (Pinus pinaster Ait.) e o eucalipto
(Eucaliptus globulus Labill.) sendo que, algumas destas espécies encontram-se isoladas ou
consociadas sem regular dispersão.

4. Localização da Empresa e Estrutura Fundiária.
O estágio decorreu na Herdade da Coutada Real, pertencente à ACBRA, situada na freguesia
de Assumar, concelho de Monforte, distrito de Portalegre.
O acesso a exploração é feito através da estrada nacional N371 que liga a freguesia de
Assumar ao concelho de Arronches junto ao centro de recuperação de menores. (figura nº 4).

Figura n.º 4 – Localização da exploração à
partir do google hearth (à esquerda) e
centro da herdade (acima)

A propriedade tem uma superfície total de 282 ha, com vastas áreas de montado de sobro e
algumas zonas de azinho, onde é explorada a componente herbácea (pastagens). Para além das
pastagens, são também cultivados cereais de Outono/Inverno para a produção de alimentos
conservados que são administrados aos animais nas épocas de escassez de pasto.
Estes recursos alimentares encontram-se distribuídos em 7 parques com as seguintes áreas:
 Triticale: 28 hectares;
 Aveia: 6 hectares;
 Azevém: 18 hectares;
 Pastagens semeadas: 66 hectares;
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 Pastagens naturais: 164 hectares.
A pastagem semeada sob coberto de montado de sobro, tem como base uma mistura de
leguminosas onde predominam diversas cultivares de trevo subterrâneo e gramíneas vivazes
das espécies Dactlis glomerata, Phalaris tuberosa e lolium spp.
A exploração possui um efectivo constituído por 179 animais sendo os bovinos da raça
Alentejana a única espécie pecuária explorada. Durante o período de estágio, a constituição do
efectivo pode resumir-se do seguinte modo:

4.1.

Caracterização e objectivos da Empresa.

A ACBRA foi fundada em 16 de Outubro de 1981 e em 20 de Maio de 1986 passou a ser
responsável pela gestão do Livro Genealógico.
Em 1994 a ACBRA iniciou a informatização dos dados do Livro Genealógico e de toda a
informação recolhida no âmbito do programa de melhoramento (partos, controlo de
performances nas explorações e centro de testagem, movimentos de animais das explorações,
abates, entre outros), utilizando o programa informático GENBOV que foi desenvolvido com
o objectivo de apoiar a gestão técnica das explorações e de Livros Genealógicos de bovinos
de carne.
Para além da gestão do livro genealógico, a ACBRA é também responsável pelas demais
acções de melhoramento da raça bovina Alentejana, com o acompanhamento e supervisão dos
Serviços Oficiais do Ministério da Agricultura.
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Para o efeito tem vindo a promover diversos estudo e projectos com distintas entidades no
sentido de dar informações aos associados sobre o melhor caminho que devem seguir para
obtenção de um melhor produto em qualidade e em quantidade.
A título de exemplo, referem-se os testes de “performances” a machos realizados nas suas
instalações que nos últimos dez anos avaliaram as aptidões de cerca de 305 machos, de acordo
com os registos de testes da ACBRA.
O principal objectivo da testagem em estação ou testes de “performances” é estabelecer
comparações entre animais de diferentes explorações de origem, sujeitando-os às mesmas
condições ambientais, em situações uniformizadas previamente estabelecidas.
Este tipo de teste permite ainda a recolha de diverso tipo de informação, como por exemplo, a
quantidade individual do alimento ingerido, que seria muito complicado obter nas diversas
explorações de origem.
De acordo com Rehben et al., (1996); Simianer et al., (2001); ICAR, 2004 citados por
Carolino (2006) os caracteres mais frequentemente avaliados em teste, embora variando
consoante o país, raça e anos considerados, têm sido o ganho médio diário, o índice de
conversão, a taxa de crescimento, o perímetro escrotal, medições obtidas através de ultra-sons
(gordura intramuscular, gordura subcutânea, área do músculo, entre outras), desenvolvimento
muscular e esquelético e, medidas lineares corporais.
Os centros de testagem tiveram uma grande importância para o desenvolvimento dos
programas de melhoramento genético de bovinos de carne de várias raças em diversos países.
Os resultados obtidos nos testes de “performances” em estação foram utilizados durante
alguns anos como um dos critérios de selecção de bovinos de carne. A Alemanha, Suécia e
Dinamarca foram os primeiros países Europeus a utilizar este tipo de esquema de selecção,
que se generalizou em todo o mundo a partir da década de 50 (Scholtz et al., 1998., Archer et
al., 1999., Schenkel et al., 2004 citados por Carolino, 2006).
Além da implementação do programa de melhoramento da raça, a ACBRA tem alargado o
seu âmbito de actuação, designadamente no que respeita ao reconhecimento de produtos com
denominação de origem e promoção destes mesmos produtos através da constituição de um
agrupamento de produtores (CARNALENTEJANA S.A.), com o objectivo de optimizar a
comercialização, procurando novos circuitos, de modo a obter mais-valias.
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De acordo com o secretário técnico do Livro Genealógico Eng. Pedro Espadinha
(comunicação pessoal) nos últimos anos a ACBRA tem participado em concursos regionais,
nacionais, monográficos e internacionais, bem como exposições e leilões de reprodutores
apoiados oficialmente, de forma a dar-se a conhecer melhor a raça e as suas qualidades.
Além de se promover a utilização de reprodutores recomendados pelos técnicos da ACBRA,
em 2003, e pela primeira vez, foi publicado oficialmente o catálogo de reprodutores com base
na avaliação genética da raça.

4.2.

Actividades desenvolvidas.

Como já foi referido, a maioria das raças bovinas autóctones em Portugal têm, actualmente,
em curso programas de melhoramento genético, cujo delineamento e execução são da
responsabilidade das Associações de Criadores gestoras dos respectivos Livros Genealógicos,
com o acompanhamento e supervisão dos Serviços Oficiais do Ministério da Agricultura.
A maioria destes programas teve início na década de 90, e desde estão o Ministério da
Agricultura, através de verbas Comunitárias e Nacionais, tem vindo a financiar parcial ou
totalmente diversas acções, tais como, a inscrição de animais nos Livros Genealógicos, o
controlo de performances, testes de paternidade, testagem de machos em estação, inseminação
artificial, concursos, entre outras.
Para concretização destas acções, a ACBRA dispõe de uma equipe técnica, a qual tive a
oportunidade de integrar durante a realização do estágio, que executa diversas actividades
junto dos seus associados, prestando-lhes apoio técnico e administrativo, o que facilita a troca
de informações entre ambos.
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O Estágio Curricular foi realizado em 18 explorações resumidas da tabela nº 1.
Tabela 1- Explorações abrangidas pelas actividades de campo durante a realização do estágio.

Nº de

Nº Total de

Exploração

Concelho

Freguesia

1

Herdade da coutada Real

Monforte

Assumar

179

2

Herdade da Mesquita

Portalegre

Portalegre

231

3

Herdade Torre da Figueira

Monforte

Monforte

148

4

Herdade do Baldio

Campo Maior

Campo Maior

194

5

Herdade do Campinho

Portalegre

Urra

192

6

Herdade Forte do Conde

Elvas

São Romão

290

7

Herdade do Paço

Évora

Sé

120

8

Herdade do Pinheiro

Évora

Sé

720

9

Herdade do Poceirão

Crato

Aldeia da Mata

264

10

Herdade Torre de Frade

Monforte

Santo Aleixo

320

11

Herdade Quinta da União

Portalegre

Urra

210

12

Herdade Serra do Conde

Évora

Sé

164

13

Sociedade Agrícola dos Cordeiros

Elvas

Caia e São Pedro

258

14

Sociedade Florestal e Agrícola

Fronteira

Fronteira

231

15

Sociedade Agrícola Segóvia

Vila Viçosa

Caia e São Pedro

139

16

Sociedade Agrícola das Espadas

Elvas

Ciladas

125

17

Sociedade Agrícola Santa Joana

Serpa

18

Monte da Herdades

Alandroal

Ordem

Vila Verde de
Ficalho
Rosário

Animais

71
220

Durante a realização do estágio tive a oportunidade de participar nas seguintes actividades:
i. Testes de crescimento em estação;
ii. Exames andrológicos;
iii. Leilão de machos reprodutores;
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iv. Testes de tuberculinização;
v. Identificação;
vi. Pesagens;
vii. Suplementação.

i. Testes de crescimento em estação.
Os testes de crescimento em estação também denominados de testes de “performances” são os
mais adequados para estudar alguns parâmetros produtivos, tais como a velocidade de
crescimento e o índice de conversão, o que permite deste modo, selecionar os animais com
maior velocidade de crescimento e com melhores índices de conversão alimentar.
Na raça bovina Alentejana os testes de “performances” tiveram início no ano de 1973 na
Estação de Fomento Pecuário do Alto Alentejo, na Coudelaria de Alter. O sistema utilizado
era de prisão individual dos animais a testar por um sistema de guilhotina, que prendia os
animais pelo pescoço quando era distribuída a alimentação, e estes se inclinavam sobre o
comedouro. Este sistema era idêntico ao das prisões utilizadas nas ordenhas mecânicas de
ovinos e caprinos.
Estes testes foram interrompidos em 1975 devido a conjuntura política que se viveu naquela
época especialmente na Região Alentejana, tendo sido retomados em 1994 nas instalações da
Herdade da Coutada Real (figura nº 5), onde o sistema utilizado é substancialmente diferente
do inicial, pois trata-se de três estações de alimentação (figura nº 6) controladas por um
sistema informático de apoio que permitem dosear e controlar todas as refeições de cada
animal.

Figura n.º 5 – Instalações de testagens.

Figura n.º 6 – Alimentador automático.
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Os animais são reconhecidos por uma coleira magnética que possui um código individual que
corresponde ao número do animal, que é reconhecido por meio de uma antena anelar montada
debaixo do comedouro. Esta informação é captada e processada por um computador a partir
do qual é doseada a distribuição da ração numa porção média da velocidade de alimentação
do animal, correspondente a uma frequência de 6 gramas por segundos.
O teste realizado durante o período de estágio teve a duração de 126 dias, testaram-se 15
animais pertencentes a 6 criadores (tabela nº 2) registados no Livro Genealógico da raça.
Tabela 2 – Listagem das explorações que participaram
nos testes de performances.
Código da exploração

Proprietário

001

ACBRA

006

Vale da Raiz

011

Francisco de Moura

086

Herdade do Paço

143

Herdade dos pinheiros

185

João Comenda

Os animais deram entrada nas instalações de testagem com aproximadamente, nove meses de
idade e tiveram um período de adaptação de 30 dias, durante o qual se observou o
comportamento individual e sociológico do grupo.
Durante o período de testes, a alimentação base dos animais foi palha à descrição e alimento
concentrado para novilhos em testes de “performances” (com composição própria,
encomendada pelo agrupamento de produtores, no quadro do seu caderno de especificações)
distribuída de forma gradual nas três estações de alimentação.
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Neste mesmo período realizaram-se 10 controlos de peso (figura nº 7) espaçados por 14 dias,
sendo a percentagem de alimento concentrado fornecido diariamente, de 2,0% em função do
peso vivo médio do animal, tendo em consideração para o cálculo o resultado da última
pesagem. A quantidade de palha fornecida foi de 2Kg/dia/cabeça e água a descrição.

Figura n.º 7 – Pesagens de futuros
reprodutores em testes de “performances”.

No final do teste, foi realizada uma sessão de aprovação dos animais que se encontravam
acima da média dos parâmetros em estudo (ganho médio diário e índice de conversão) e cujas
características morfológicas correspondiam aos padrões da raça (anexo nº 1).
A sessão de aprovação foi presidida pela equipa da direção da ACBRA designadamente o
Presidente da Associação, o Director e o Secretário Técnico do livro genealógico (figura nº 8)
durante a qual foram aprovados 4 animais (figura nº 9) cujas pontuações variaram entre 80 a
83,5 pontos, e reprovados 2 animais.

Figura n.º 8 – Equipa de direção da ACBRA
na aprovação de reprodutores.

Figura n.º 9 – Animal aprovado no teste.
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Estiveram na causa da reprovação dos animais, a manifestação de características fenotípicas e
morfológicas consideradas fora do padrão da raça tais como: mancha branca no abdómen
(figura nº 10) e dorso enselado (figura nº 11).

Figura n.º 10 – Animal reprovado por
características fenotípicas.

Figura n.º 11 – Animal reprovado por
características morfológicas.

De seguida, os animais aprovados foram submetidos a exames andrológicos com vista a sua
aprovação como futuros reprodutores.
ii. Exames andrológicos.
Denomina-se exame andrológico ao conjunto de métodos que conduzem à obtenção de
informação precisa sobre a capacidade de salto e sobre a capacidade de produção de
espermatozóides férteis em número suficiente e, com isso, estimar o potencial desempenho
dos machos como reprodutores (Silva, 2011). De acordo com o mesmo autor, o exame
andrológico do touro deve ser rigoroso, de forma a evitar que animais com problemas de
fertilidade sejam comprados, vendidos ou utilizados na reprodução. Por outro lado, deve
restringir-se às observações relevantes de forma a evitar que o custo desmotive o criador.
Segundo Cortes (2010), o exame andrológico deve incluir as seguintes componentes: história
pregressa (maneio alimentar, medidas profiláticas, etc.); exame clínico (estado geral e
condição corporal, visão, dentição e sistema locomotor); avaliação do tracto reprodutivo e
recolha e avaliação da amostra de sémen.
Durante a realização do estágio, o exame andrológico foi realizado apenas nos animais
aprovados nos testes de performances e consistiu na avaliação do estado clínico, do perímetro
escrotal, escroto, epidídimos e na recolha de sémen e respectiva avaliação do espermograma.
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De acordo com Notter (1995) citado por Bergmann (2008), o perímetro escrotal é uma
característica facilmente mensurável e a sua utilização em programas de melhoramento
animal visa determinar para além da quantidade e qualidade espermática, a precocidade
sexual, uma vez que, o perímetro escrotal está diretamente relacionado ao desenvolvimento
testicular, e os fatores hormonais que promovem o desenvolvimento dos testículos nos
machos também promovem o desenvolvimento dos ovários nas fêmeas. Dessa forma, o seu
conhecimento permite prever o potencial reprodutivo de touros jovens.
Para a raça Nelore, no Brasil, Quirino (1999) citado por Bergmann (2008), encontrou
correlações genéticas favoráveis entre o perímetro escrotal e as seguintes características
espermáticas: motilidade (0,13), vigor (0,89), defeitos maiores (-0,50), defeitos menores (0,86) e defeitos totais (-0,52). Além disso, a correlação genética entre perímetro escrotal e a
libido foi também favorável (-0,43).
De acordo com o Médico Veterinário responsável pela realização de exames andrológicos dos
machos aprovados, nos testes de performances, Dr. Canas Simões (comunicação pessoal) a
medição do perímetro escrotal esta relacionada com a quantidade e qualidade de
espermatozoides pois que, quanto maior for o volume dos epidídimos maior será a quantidade
de esperma produzido “maior fábrica = maior produção, sic”.
Na tabela nº 3 apresentam-se os valores mínimos aceitáveis do perímetro escrotal em função
da idade do touro.
Tabela 3 – valores da avaliação do perímetro escrotal em função da idade.
Idade (meses)

Mínimo aceitável (cm)

<15

30

15-18

31

18-21

32

21-24

33

>24

34

Fonte: adaptado de Simões (2008) citado por Silva (2011).
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Para além da medição do perímetro escrotal (figura nº 12), avaliamos também o escroto
(figura 13) que de acordo com o Dr. Canas Simões (comunicação pessoal) este deve ser macio
ao tacto, ter temperatura inferior à zona inguinal e permitir o livre deslizamento dos testículos
em toda a sua extensão interior. De acordo com o mesmo médico veterinário, os testículos
devem ser simétricos, ter consistência firme e elástica e ser lisos e uniformes (sem
irregularidades) em toda a sua extensão.

Figura n.º 12 – Medição do perímetro
escrotal.

Figura n.º 13 – Avaliação do escroto.

A cauda do epidídimo é facilmente apalpada no pólo inferior dos testículos. São duas
formações arredondadas que devem ser simétricas e macias ao tacto. Assimetria, temperatura
diferenciada, tumefacção ou presença de nódulos podem sinais de patologias do fórum
reprodutivo.
Na tabela nº 4 constam os valores obtidos na medição do perímetro escrotal, durante a
realização do estágio.
Tabela 4 – Valores observados na medição do perímetro escrotal.
Identificação do Animal

Idade meses

Valor observado (cm)

PT016086999

16

38

PT216086993

17

37

PT016938762

16

35

PT216963916

15

33
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De seguida fizemos a recolha de sémen e a respectiva avaliação do espermograma, sendo esta
ultima, uma etapa muito importante do exame que permite distinguir touros férteis de
inférteis.
Os métodos de colheita de sémen mais utilizados são a recolha por vagina artificial e a
electroejaculação. O método de utilização de vagina artificial exige adaptação dos animais e
instalações adequadas e está limitado a machos com temperamento dócil. As vantagens de
utilização deste método prendem-se com uma melhor representatividade da amostra e menor
contaminação com urina dos animais (Simões, 2008 citado por Silva, 2011).
A colheita de sémen por electroejaculação permite obter amostras de forma mais fácil e
rápida, maior segurança na recolha e uma maior variabilidade entre amostras. A técnica
consiste em induzir a passagem de uma corrente alternada pela medula ao nível da quarta
vértebra lombar, com a qual se produz ejaculação. No touro, utiliza-se um aparelho inserido
no reto, com eletródos em forma de anéis ou longitudinais para promover a estimulação
eléctrica, por meio de ondas elétricas sinoidais (Berber, 2012).
A electroejaculação tem sido um método eficaz de recolha de ejaculados em touros não
habituados à vagina artificial. Contudo, este método está associado a indução de desconforto e
de dor nos animais, o que tem motivado reservas sobre a sua utilização.
De acordo com o Dr. Canas Simões (comunicação pessoal) existem outros métodos de
recolha de sémen, tais como a recolha no tracto vaginal feminino, e a massagem das ampolas
e das glândulas vesiculares. Porem, os animais respondem de diferentes maneiras aos
estímulos gerados por estes métodos, sendo por isso menos utilizados. Deste modo, enquanto
não surgirem métodos alternativos e eficazes a electroejaculação continuará sendo
considerada um método de recolha aceitável desde que a estimulação eléctrica seja efectuada
com a máxima suavidade.
Com efeito, a estimulação deve ser feita com períodos rítmicos repetidos e alternados com
intervalos de descanso curto. Na prática os estímulos devem ser rápidos de 3 a 5 segundos
com uma frequência de 20 a 60 Hz e uma voltagem de 2 a 26 volts em intervalos de descanso
iguais (Hafez, 2004 citado por Schermack, 2006). De acordo com o mesmo autor o volume de
sémen recolhido por este método varia de 7 a 10 ml e com 1,0 a 1,5 bilhões de
espermatozóides/ml.
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Foi com este método que durante a realização do estágio fizemos a recolha de sémen; o
procedimento teve início com a limpeza da ampola rectal, introdução da sonda (figura nº 14),
activação do electroejaculador (que libertava uma corrente elétrica descontinua de 10 a 15
Volts dependentemente do peso vivo do animal), recolha de esperma e análise do
espermograma no microscópio (figura nº 15).

Figura n.º 14 – Introdução da sonda na
ampola rectal.

Figura n.º 15 – Análise do Espermograma.

Na análise do espermograma observamos os seguintes aspectos macroscópicos: volume e
viscosidade, ao passo que, para os aspectos microscópicos avaliamos a concentração, a
mobilidade massal (percentagem de spz móveis), mobilidade individual (percentagem de spz
com movimentos progressivos) e a morfologia (percentagem de formas anormais).
No final do exame andrológico elabora-se o relatório do exame de cada animal (anexo nº 2)
que é anexo a ficha individual, que atesta o seu potencial reprodutivo que será tido em
consideração pelos criadores das explorações de origem, se decidirem pela introdução destes
reprodutores nas suas vacadas, ou pelos compradores durante a realização do leilão.
iii. Leilão de Machos Reprodutores.
O leilão de machos reprodutores realiza-se no final de cada teste de “performance” e visa,
essencialmente, a permuta programada de animais entre explorações. Deste modo, conseguese alcançar um reduzido grau de parentesco entre animais de diferentes explorações, o que
permite manter a consanguinidade das vacadas em níveis aceitáveis, sem perdas consideráveis
de variabilidade genética.
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Durante a realização do estágio foram submetidos a leilão sete (7) machos reprodutores
(Figura nº 16) dos quais cinco (5) foram adquiridos e 2 rejeitados (Figura nº 17). As
modalidades e os respectivos custos constam no anexo nº 3.

Figura n.º 16 – Machos reprodutores
submetidos a leilão.

Figura n.º 17 – Animal rejeitado durante o
leilão.

iv. Testes de tuberculinização.
A tuberculose bovina é uma importante zoonose que pode ser transmitidas aos seres humanos
por meio da inalação de aerossóis ou pela ingestão de leite não pasteurizado e/ou produtos
cárneos crus contaminados (Thoen et al., 2006 citados por Russi et al. 2009).
Em Portugal a tuberculose bovina é uma doença de declaração obrigatória desde 1953, pelo
que faz parte do quadro nosológico anexo ao Decreto-lei n.º 39 209 de 14 de aio de 1953
sendo esta obrigatoriedade reforçada pelo Decreto-lei 272/2000 de 8 de Novembro (DGV,
2005).
A detenção precoce do agente causal em animais de produção é importante para a eliminação
dos animais infectados do rebanho e adoptar medidas adequadas que visem reduzir o risco
imposto pelos produtos animais que podem ser fontes de infecção para humanos (Kaser et al.,
2009 citados por Russi et al. 2009). De acordo com os mesmos autores, o diagnóstico pelo
exame físico é difícil, uma vez que os sintomas ocorrem apenas em estágios avançados da
doença e podem ser confundidos com outras doenças.
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Deste modo, a tuberculinização é o método frequentemente usado fornecendo uma medida da
resposta celular através de reações de hipersensibilidade tardia desencadeadas frente à injeção
de tuberculinas, um extrato bruto obtido a partir de culturas de micobactéria.
Geralmente, são utilizadas dois tipos de tuberculinas: A tuberculina bovina, que corresponde
ao extrato antigênico de proteínas purificadas, derivadas da amostra AN5 de M. bovis, e a
tuberculina aviaria, sintetizada a partir da amostra D4 de M. avium (Salazar et al., 2006
citados por Russi et al. 2009).
De acordo com o Médico Veterinário, responsável pelos testes de tuberculinização da
ACBRA, Dr. Luís Miguel (comunicação pessoal) o teste tuberculínico é um teste cutâneo em
que o antigénio (tuberculina) induz localmente um processo inflamatório de tipo retardado em
animais infectados sendo no entanto um bom método para a detecção da tuberculose infecção
e não para detecção de doença.
Segundo a DGV (2005) este teste exige uma só inoculação de tuberculina bovina e uma só
inoculação de tuberculina aviária, administradas simultaneamente e obrigatoriamente por via
intradérmica, na dose de 2000 UCT, no mínimo, de tuberculina bovina e, 2000 UI, no
mínimo, de tuberculina aviária e, no volume de 0,1 ml em cada dose. De acordo com a mesma
fonte, o ponto de inoculação da tuberculina aviária deve situar-se a cerca de 10 cm da linha
superior do pescoço e o ponto de inoculação da tuberculina bovina deve situar-se 12,5 cm
abaixo, (o que corresponde a cerca de uma mão travessa, numa linha mais ou menos paralela
à linha da espádua).
A interpretação das reacções baseia-se na observação clínica e no aumento ou aumentos
registados na espessura da prega da pele nos pontos de inoculação, cerca de 72 horas depois
da inoculação das tuberculinas, sendo considerada; Reação negativa – se apenas se observar
um edema limitado, com um aumento máximo de 2 mm de espessura da prega da pele, sem
sinais clínicos, tais como edema difuso ou extenso, exsudado, necrose, dor ou reacção
inflamatória dos canais linfáticos da região ou dos gânglios; Ou reacção positiva – se se
observarem os sinas clínicos indicados na reacção negativa ou um aumento de espessura da
prega da pele de 4 mm ou mais no sítio de injecção (DGV, 2005).
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Durante a realização do estágio os testes de tuberculinização tiveram início com o corte de
pêlos das duas zona de inoculação (figura nº 18), de seguida segurou-se uma prega da pele de
cada zona em que os pêlos foram cortados e com o cutímetro (figura nº 19), mediu-se, e
anotou-se o resultado em mm. Posteriormente, utilizando duas seringas graduadas, uma para
cada uma das tuberculinas, o Medico Veterinário inoculou as doses de tuberculinas
obliquamente, nas camadas mais profundas da pele (figura nº 20). Passadas 72 horas
verificamos a reação que foi negativa. Para além da tuberculinização efectuamos também
colheita de sangue (figura nº 21) para despistar a brucelose, outra zoonose para a qual o teste
foi igualmente negativo.

Figura n.º 18 – Corte de pelos na zona de
inoculação.

Figura n.º 19 – Medição da zona de
inoculação com o cutímetro.

Figura n.º 20 – Inoculação de tuberculinas.

Figura n.º 21 – Colheita de sangue.
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Os testes realizados visaram atestar a condição sanitária de 4 vacas, 4 novilhas, 6 novilhos e 3
touros selecionados para participarem nas exposições de feiras agropecuárias em Extremoz
(figura nº 22) de 25 a 29 de Abril e, em Beja (Figura nº 23) de 27 de abril a 01 de maio.

Figura n.º 22 – Feira agropecuária em
Extremoz.

Figura n.º 23 – Feira agropecuária em Beja
(Ovibeja).

v. Identificação.
A identificação animal é uma prática corrente e necessária na pecuária, feita desde há muito,
quer com intuitos patrimoniais, quer sanitários, quer ainda zootécnicos, utilizando diversos
sistemas: marcas auriculares, colares, tatuagens, tinta, fogo, frio, entre outros.
Um dos principais objectivos consiste no acompanhamento dos animais para fins veterinários,
principalmente para o controlo de doenças transmissíveis. È possível também através da
identificação animal, registar vários dados de produção, como ganhos de peso e índices de
conversão alimentar, produção de leite, índices de fertilidade, etc, e relaciona-los aos animais
individualmente. Estes dados podem também ser importantes indicadores de saúde animal e
contribuir para a segurança dos alimentos.
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Actualmente a identificação animal na raça bovina Alentejana é feita mediante identificação
electrónica, através da utilização de cápsulas ou bolos de cerâmica (66mm/21mm e 75,5gr)
que envolvem um transponder passivo de 32mm (Figura nº 24) previamente programado com
um número de identificação, encapsulado em cristal para evitar a entrada de humidade, capaz
de ser lido à distância mediante o emprego de uma unidade de leitura (Figura nº 25) de tipo
activo.

Fonte: www.servercibfarma.altervista.org

Figura n.º 24 – Bolos de cerâmica com
transponder do tipo passivo.

Figura n.º 25 – Unidade de Leitura do tipo
activo.

Na prática, o sistema funciona quando a unidade de leitura emite um fluxo de energia
electromagnética (onda de rádio) que se faz chegar ao dispositivo identificador por meio de
uma antena que capta a informação, armazena-a, analisa-a e responde, emitindo um novo
fluxo de energia electromagnética que é, por sua vez, captado e analisado pela unidade de
leitura. A resposta final é a tradução do sinal recebido na unidade de leitura e a visualização
de um número de identificação.
O sistema de identificação electrónica, permite a leitura à distância e num curto espaço de
tempo. Estas características são da maior importância porque por exemplo, em determinadas
situações onde pode ser necessária a leitura colectiva de animais num curto espaço de tempo,
com o objectivo de procurar determinados animais, contabilizar perdas, fazer lotes ou
verificar a real existência de animais sujeitos a prémios comunitários, este sistema garante a
leitura individualizada de forma rápida e com o mínimo de esforço.
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De acordo com a AJAP (2009) o sistema de identificação electronica traz vantagens a vários
níveis tais como:
 Administração: Sistema fiável de controlo (uma vez que permanece dentro do animal
toda a sua vida reprodutiva, inviabilizando possíveis tentativas de alteração e/ou
duplicação da identificação) que garante melhorias a nível do controlo de prémios, dos
controlos sanitários, das movimentações;
 Autoridades sanitárias: Facilita a identificação e controlo de situações problemáticas,
garantindo a automatização das intervenções sanitárias e de rastreabilidade entre e
intra fronteiras (fronteiras e controlo de movimentação de animais);
 Produtores: Contribui para a automatização das explorações melhorando a sua gestão
técnica; permite saber a qualquer momento quantos animais existem na exploração;
maior eficiência do sistema de controlo e da transferência de informação (as entradas e
saídas de animais das explorações são actualizadas automaticamente o que facilita um
controlo exaustivo do movimento dos animais); as genealogias são estabelecidas com
segurança, (facilitando as decisões de substituição de animais e, consequentemente, o
aumento do progresso genético); automatização do registo das pesagens, controlo
leiteiro, controlo individual da alimentação, e outros.
 Organização de Agricultores: Facilita a gestão dos Livros genealógicos, bem como o
controlo de produções e certificação dos produtos com denominação de origem;
 Matadouros: Registo e controlo automático da proveniência dos animais; controlo do
animal para além do abate (permanência do identificador na carcaça com fácil
recuperação no final da linha de abate), gestão de processamentos e controlo de
qualidade;
 Consumidores: cuja principal preocupação é a “segurança alimentar”, poderá ser
aumentada a sua confiança na altura da compra, uma vez que poderá ter acesso a toda
a “História” do produto que está a adquirir “on-line”.
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Os bolos reticulares são aplicados através de um dispositivo mecânico, em forma de “pistola”
na extremidade do qual se coloca a cápsula cerâmica (figura nº 26). A extremidade cumprida
do aplicador é introduzida na boca do animal e de seguida pressiona-se o êmbolo que deposita
o bolo reticular no início do tubo digestivo. Depois da deglutição pelo ruminante a cápsula
cerâmica aloja-se no retículo-rúmen por gravidade onde permanecerá de forma indolor,
inalterável e inócua durante o resto da vida do animal.

Figura n.º 26 – Aplicador e respectiva
cápsula cerâmica.

Durante a realização do estágio, esta operação foi antecedida pela gravação do número de
identificação no dispositivo de leitura e, de seguida o bolo reticular foi introduzido por via
oral (figura nº 27). Posteriormente foram feitas colheitas de sangue para identificação da
paternidade (figura nº 28) e, no final foi descarregada a informação no Livro genealógico,
onde se associou o número do SIA do animal ao novo número de identificação.

Figura n.º 27 – Aplicação de bolos
reticulares.

Figura n.º 28 – Colheita de sangue.
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Outra prática de identificação não obrigatória mas muito utilizada pelos criadores da raça
bovina Alentejana e que ainda continua a ser o símbolo da propriedade, é a marcação a fogo,
localmente, designada por “ferra”.
Durante a realização do estágio esta identificação foi feita através de uma cauterização com
um ferro previamente aquecido (figura nº 29) que continha os números de registos e o
símbolo respectivo da propriedade. Na região do braço esquerdo marcou-se o número
correspondente ao ano do nascimento do animal, ao passo que na região da coxa do mesmo
lado registou-se o número de serie e na mesma região do lado direito a marca da propriedade
(figura nº 30). Posteriormente, foi pulverizada uma mistura de cal vivo e óleo alimentar ou
simplesmente óleo usado para reduzir os efeitos da queimadura e melhorar a cicatrização.

Figura n.º 29 – Marcação a fogo.

Figura n.º 30 – Animais identificados a fogo.

vi. Pesagens.
O programa de melhoramento da raça bovina Alentejana para além da avaliação genética dos
reprodutores, entre outros pressupostos, inclui a determinação dos crescimentos durante a fase
de aleitamento dos vitelos com vista a avaliar a capacidade leiteira das progenitoras.
Tendo em conta os interesses dos associados em determinar os custos da engorda e
acabamento dos animais, também se realizam pesagens no início e no final deste período.
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Estas pesagens forma feitas com recurso a uma balança digital (figura nº 31) conectada à um
estrado que é transportado numa carrinha equipada para o efeito.

Figura n.º 31 – Pesagens de novilhos.

Os pesos foram registados, sendo os valores fornecidos logo no momento aos produtores e,
posteriormente, validados no gabinete (confirmados os dados de identificação e do registo do
parto) e utilizados para cálculo do peso vivo ao desmame e ao final da engorda.
Durante o período de estágio tive também a oportunidade de integrar nas actividades de um
projecto que esta a ser executado por uma equipa de investigadores da Escola Superior
Agrária de Elvas em parceria com a Universidade de Évora e ACBRA, que visa estabelecer
uma correlação entre a condição corporal e a produção leiteira, no ganho médio diário dos
vitelos pós desmame.Para tal efectuamos pesagens de três vacadas Alentejanas sendo vacas
(figura nº 32) e respectivas crias (figura 33) em 3 momentos; no início, meio e fim da lactação
espaçadas em intervalos de 30 dias.

Figura n.º 32 – Vacas selecionadas para o
estudo.

Figura n.º 33 – Bezerros selecionados para o
estudo.
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Posteriormente aplicamos uma dosagem de 1 ml de oxitocina via endovenosa (figura nº 34)
para colheita de amostras de leite (figura nº 35) que foram enviadas para a avaliação em
laboratório do teor proteico e butiroso, para de seguida serem determinados em cada momento
a média de pesos, desvio padrão e coeficiente de variação de cada efectivo, bem como ganhos
médios diários e constatar a corelação existente entre os valores observados. Em virtude das
actividades do referido projecto ainda se encontrarem em execução não é possível de
momento fornecer dados sobre as conclusões.

Figura n.º 34 – Aplicação de oxitocina via
endovenosa.

Figura n.º 35 – Colheita de amostras de leite.

vii. Suplementação.
Em condições normais, na Península Ibérica, o pastoreio, baseado essencialmente em
pastagens Mediterrânicas, cobre apenas 40% das necessidades nutricionais totais dos
efectivos, pelo que a suplementação alimentar assume grande importância (Vinatea, 2009
citado por Ribeiro 2010).
Está-se assim, perante um sistema natural de alimentação descontínuo, em que a
disponibilidade de energia e de proteína não são constantes ao longo do ano, havendo
períodos de abundância, em que todos os nutrientes são fornecidos pela pastagem, seguidos
por períodos de deficiência.
De acordo com Lemos (2010) citado por Ribeiro (2010) a escolha do suplemento deve
suceder-se à identificação da carência nutricional, e ter em conta o custo do próprio
suplemento.
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Deste modo, refere o mesmo autor que na estação de inverno a suplementação deve ser feita
com base em suplementos energéticos (mistura de bom feno de Gramíneas com grãos de
aveia, cevada ou triticale ou mesmo silagem de milho), enquanto no Verão se devem fornecer
suplementos proteicos (pastos de proteaginosas; ervilha, fava, grão, bagaço de soja ou
girassol; luzerna desidratada ou fenada, casca de soja ou semente de algodão integral), que
podem ser complementados com suplementos energéticos.
Porem, considera-se suplemento ideal aquele que para além de poder ser distribuído
facilmente e em pequenas quantidades consiga promover a estabilização/melhoria da
condição corporal, uma melhor utilização da pastagem, dos recursos disponíveis e uma
melhor eficiência económica de utilização (Abreu, 2010).
Durante a realização do estágio, participei em várias actividades de suplementação da vacada
da herdade da coutada real (ACBRA) cuja composição foi a base de feno-silagem de avex
(uma mistura de aveia, azevém e ervilhaca), e feno de ervas espontâneas triturados e
misturados pelo unifeed (figura 36) e de seguida distribuído aos animais (figura 37).

Figura n.º 36 – Carregamento do Unifeed com
feno-silagem.

Figura n.º 37 – Distribuição do suplemento.
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5. A Raça bovina Alentejana. Origem e historial da Raça.
A origem das raças bovinas Portuguesas sempre foi um tema debatido com algum interesse
por diversos autores (Lima, 1871; Nogueira, 1900; Vale,1949 e Andrade 1952 citados por
Carolino 2006), por historiadores e arqueólogos, embora não haja muita documentação
disponível sobre este assunto. Todavia, recentemente, têm-se realizado diversos estudos de
caracterização genética incluindo raças bovinas nacionais e estrangeiras, o que tem
contribuído de algum modo, para mais esclarecimentos sobre este tema (Carolino, 2006).
Segundo Andrade (1952), os bovinos Alentejanos são uma raça primitiva, comprovada
através de fósseis existentes no Museu dos Serviços Geológicos pelas semelhanças que
apresentam as peças correspondentes aos actuais bovinos. De acordo com o mesmo autor o
gado bovino Alentejano é oriundo do Bos primigenius, que se terá desenvolvido na Península
Ibérica e que terá imigrado para África, tendo voltado à Península depois da última glaciação.
Fellius (1985) citado por Carolino (2006) classificou a raça bovina Alentejana como
pertencente ao grupo das raças da Europa Ocidental de Cornos Longos, descendentes do Bos
taurus turdetanus, uma subespécie do Bos primigenius que terá habitado o Sudoeste da
Península Ibérica (Alentejo e Andaluzia) e que também terá estado na origem dos bovinos
Crioulos existentes na América Latina. Segundo o mesmo autor, esta teoria tem sido
comprovada em diversos estudos realizados mais recentemente, com recurso a marcadores
genéticos e envolvendo populações bovinas Crioulas de diversos países (Brasil, Argentina,
Uruguai e Bolívia).
De acordo com Vale (1949) a raça bovina Alentejana terá sido levada por navegadores para o
Brasil, estando na origem da raça Caracu. Rocha (1993) citado por Carolino (2006) também
refere a possibilidade da raça alentejana ter influenciado nalgumas populações Africanas (e.g
Africânder e alguns tipos de bovinos N’Dama).
A raça bovina Alentejana foi inicialmente denominada por Transtagana em 1900 pelo
Professor Paulo Nogueira que utilizou este termo para designar os animais explorados a sul do
Tejo (Vale, 1949). Refere o mesmo autor que dentro da raça bovina Transtagana admitiam-se
três sub-raças: sub-raça Alentejana, sub-raça Mertolenga e sub-raça Algarvia que
correspondia a raça Algarvia actualmente extinta sem que as suas potencialidades tivessem
sido conhecidas. O termo Transtagano caiu em desuso, utilizando-se actualmente as
designações de raça Alentejana e raça Mertolenga.
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Até meados dos anos 50, a principal vocação dos animais desta raça foi a produção de tracção
sendo todo o efectivo utilizado na lavoura (figura nº 38) e só no fim da vida eram
aproveitados para carne, sendo esta apenas considerada como um sub-produto de baixa
qualidade (Almeida, 1986; Barata, 1990 e ACBRA, 1991).

Figura n.º 38 – Produção de tração
em Lavouras.

Porém, a revolução industrial e consequentemente, o aparecimento da mecanização fez com
que nesta raça bovina a função trabalho deixa-se de ter interesse enquanto a carne e o leite
ganhavam importância dominante.
Perante esta modificação, os bovinos desta raça até então criados para serem empregues na
função trabalho, não tinham as características necessárias para fornecerem a carne que o
mercado exigia, dada as más condições nutricionais e de maneio a que estavam sujeitos.
Houve que optar entre a introdução de raças exóticas, ou investir no melhoramento genético
desta raça autóctone para fornecer a carne com as qualidades que o consumidor pretendia.
Para tal seria necessário em ambos os casos, modificar as condições ambientais para se lograr
que as características desejáveis se evidenciassem ao máximo.
De acordo com Rosado et al. (1981) citados por Carolino (2006) o bovino Alentejano era
considerado um animal corpulento, de regular musculatura e harmónico, mas que apresentava
como principais defeitos o fraco desenvolvimento da garupa, coxa e nádegas e o predomínio
do terço anterior sobre o posterior. Estas características coincidiam com as descritas por
Andrade (1952) que afirmava que os bovinos Alentejanos eram resultado duma clara
adaptação às condições climatéricas do local onde são explorados e ao sistema de produção
em que eram criados.
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Deste modo, o ajustamento do bovino Alentejano para a produção de carne com qualidade,
era para muitos tarefa difícil e para outros pressionados pelas regras do mercado, impossível
em tempo útil.
Todavia, um grupo de criadores, mais confiantes no potencial genético dos seus animais,
conhecedores dos recursos alimentares de que dispunham, adoptando adequados sistemas de
exploração e através de selecções de características produtivas, transformaram nas últimas
décadas, o bovino Alentejano (um animal adaptado aos recursos disponíveis) num produtor de
carne com qualidade (Figura nº 39).

Figura n.º 39 – Evolução morfológica do bovino alentejano.
Fonte Adaptado de Carolino (2006).

Manteve-se no entanto a forma tradicional de maneio, a sua rusticidade e a excelente
capacidade de adaptação as condições naturais que o regime extensivo do sequeiro Alentejano
proporciona, conferindo a carne características organolépticas diferenciadas, que lhe
permitiram adquirir o estatuto de Denominação de Origem (DO) e consequentemente maior
valor acrescentado do produto (Varelas, 2002).
De acordo com o secretário técnico do livro genealógico Eng. Pedro Espadinha (comunicação
pessoal), a nível internacional esta raça é oficialmente conhecida pela União Europeia, pela
Food and Agriculture organization (FAO) e pela European Association of Animal Production,
encontrando-se descrita na lista dos Recursos Genéticos Animais a nível mundial na world
wacth List for domestic Animal Diversity.
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5.1.

Localização e Solar da Raça.

O Alentejo é o solar de origem desta raça, tal como sugere o seu nome e a sua
representatividade é bastante grande nesta zona do país. Refere o Secretário Técnico do livro
genealógico Eng. Pedro Espadinha (comunicação pessoal) que o bovino Alentejano é
explorado nos distritos de Portalegre, Évora, Beja e Setúbal.
Existem também algumas explorações nos distritos de Santarém, Castelo Branco e Guarda,
ainda que, o número de criadores nestes distritos seja reduzido e com pouca
representatividade em relação ao número total de animais.

5.2.

Caracterização do Efectivo.

A raça bovina Alentejana é uma das principais raças exploradas no sul de Portugal.
Actualmente existem cerca de 231 machos e 17.000 fêmeas inscritas no Livro Genealógico
(LG) das quais 10.000 são exploradas em linha pura, distribuídas por 174 explorações
dispersas em todo o Alentejo com maior concentração nos distritos de Portalegre e Évora.
O número médio de animais por exploração é de cerca de 70 havendo casos de explorações
com 300 animais e de outras com apenas 10 a 12 fêmeas, sendo os efectivos de entre 80 e 100
animais os mais frequente.

5.3.

Características Morfológicas.

A raça bovina Alentejana manifesta características condizentes com o regime alimentar
imposto pela Natureza e pelo Homem e um tipo de conformação que muito se identifica com
o meio onde vive e com a aptidão em que foi explorada. O tipo de regime alimentar, muito
desequilibrado, favoreceu o aparecimento de características morfológicas peculiares: Um
grande desenvolvimento dos cornos, da região abdominal e de toda a sua estrutura óssea
(Varelas, 2002).
Segundo Andrade (1952) diversos factores ambientais estiveram na origem da morfologia dos
bovinos da raça Alentejana, apesar de alguns terem uma contribuição mais directa para o tipo
de animal que existe actualmente, como é o caso do clima.
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O clima Alentejano com um longo período seco, em que os animais se alimentavam
exclusivamente de pastagens de má qualidade, proporcionou-lhes um aumento da capacidade
de ingestão e do volume de parte do aparelho digestivo, permitindo-lhes sobreviver nestas
épocas de carência alimentar (Varelas, 2002). O mesmo autor refere ainda como resultado da
influência das altas temperaturas da região, o aumento da caixa torácica favorecendo uma
respiração mais lenta e profunda bem como, o desenvolvimento da tão característica barbela
que aumenta a área de circulação periférica dos animais permitindo-lhes, assim, suportar com
melhor eficiência as amplitudes térmicas sem comprometer a sua capacidade de ingestão.
Segundo ACBRA (1991) o clima e a utilização dos bovinos de raça Alentejana na produção
de trabalho contribuíram para o maior desenvolvimento do terço anterior a custa do tamanho
das apófises espinhosas das vértebras dorsais, sobretudo na região da cernelha, e do aumento
da altura to tórax e do achatamento deste.
De acordo com Rosado et al., (1981) os bovinos da raça Alentejana apresentam as seguintes
características morfológicas:
 Corpulência e conjunto de formas: Animais de grande formato e proporções médias,
de regular musculatura, constituindo no seu todo um conjunto harmónico;
 Pelagem: Vermelha, com tons que vão desde o claro (trigueiro) até ao retinto (cor de
mogno); bola da cauda ligeiramente interpolada. A cor das aberturas naturais vai
desde o vermelho-tijolo até ao âmbar levemente rosado. Pele solta e elástica,
 Andamentos: Fáceis, correctos, sem vacilação das ancas;
 Temperamento: Animais rústicos, enérgicos e dóceis.
 Cabeça: De regular desenvolvimento, de perfil convexo ou subconvexo, com
acentuado dimorfismo sexual; coberta de pêlos lisos. A sua maior largura situa-se por
cima dos olhos, enquanto que, em relação ao comprimento, a região frontal é mais
curta que a face;
 Cornos: De tamanho regular, branco-sujo, com as pontas de tonalidade que vai do
âmbar-claro até ao afogueado, simétricos e de secção elíptica. Saem do crânio no
prolongamento da marrafa, dirigem-se para trás e para baixo e recurvam-se depois,
para a frente e para cima;
 Marrafa: Pouco saliente e arredondada, coberta de pêlos compridos e lisos ou, por
vezes, encaracolados (nos machos);
 Fronte: Ligeiramente convexa, sobretudo no sentido transversal;
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 Orelhas: Bem inseridas, horizontais e revestidas de pêlos compridos na face interna;
 Olhos: À flor das faces;
 Chanfro: Ligeiramente convexo, ou mesmo recto e bem delimitado;
 Faces: Secas, deixando o focinho destacado;
 Focinho: Desenvolvido, com espelho de coloração idêntica á das restantes mucosas ou
ligeiramente pigmentado;
 Pescoço: Nos machos é espesso, curto e horizontal, provido de barbela bem
desenvolvida. Nas fêmeas, é muito menos espesso, de bordo superior estreito e barbela
menos desenvolvida;
 Cernelha: De largura média e pouco saliente;
 Dorso: Comprido e medianamente largo;
 Lombo ou rim: Relativamente largo;


Garupa: Comprida, com boa largura anterior e regularmente musculada,

 Cauda: Fina, caindo regularmente em curva suave a partir da sua inserção e
terminando numa borla bem encabelada;
 Peito: Relativamente destacado;
 Costado: Alto, pouco convexo, mas alargando e arredondando gradualmente à medida
que se aproxima da região abdominal;
 Flanco: Curto;
 Úbere: Relativamente, desenvolvida e regularmente, implantada;
 Forro: Comprido e desenvolvido;
 Membros: De tamanho e grossura médios, bem musculados e regularmente
aprumados;
 Espádua: Comprida e larga;
 Braço e antebraço: Fortes;
 Coxa: Larga e comprida, mas de massas musculares pouco profundas;
 Nádega: Relativamente, descida e tendendo para convexilínea;
 Unhas: Bem conformadas, sólidas e lisas, cuja cor vai do âmbar ao afogueado.
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Na tabela nº 5 constam alguns elementos biométricos mais relevantes da raça bovina
Alentejana.
Tabela 5 – Características morfofuncionais da raça bovina Alentejana - Elementos biométricos
de animais adultos.

Elemento Biométrico

Macho

Fêmea

Altura ao garrote (m)

1,50± 0,02

1,34±0,60

Altura no meio do dorso (m)

1,44 ±0,01

1,32±0,50

Altura à entrada da garupa (m)

1,50± 0,02

1,37±0,59

Altura na base da cauda (m)

1,47± 0,02

1,33±0,67

Comprimento do tronco (m)

1,77± 0,02

1,617±0,900

Altura do tórax (m)

0,867± 0,02

0,750±0,007

Largura anterior da garupa (m)

0,734± 0,059

0,557±0,004

Largura bicoxo-femural (m)

0,548± 0,014

0,492±0,060

Comprimento da garupa (m)

0,626± 0,009

0,558±0,430

Perímetro torácico (m)

2,373± 0,046

2,057±0,900

Peso vivo (kg)

1010,5 ± 46,7

704±9,0
Fonte: ACBRA,2003
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Porem, segundo Rosado et al. (1981), existem defeitos e correções a fazer relativamente ao
padrão da raça que a seguir se enumeram:
 Principais Defeitos:
 Deficiente desenvolvimento da garupa, coxa e da nádega;
 Membros desaprumados, sobretudo os posteriores;
 Predomínio do terço anterior sobre o posterior;
 Estrangulamento e achatamento do costado na sua união com a espádua;
 Inclinação lateral do lombo e ligação defeituosa com o dorso e a garupa;
 Cabeça e cornos grandes;
 Barbela exageradamente desenvolvida.
 Principais correções a fazer:
 Aumento da largura posterior da garupa e redução das suas inclinações lateral e
ântero-posterior;
 Desenvolvimento da nádega, tornando-a convexa e fazendo-a descer mais, até
ao curvilhão;
 Aumento das massas musculares das coxas;
 Melhoramento dos aprumos;
 Aumento da largura e espessura do rim;
 Correcção da linha dorso-lombar com o objectivo de a tornar horizontal;
 Diminuição do achatamento e do estrangulamento do costado, sobretudo na
zona de ligação com a espádua;
 Aumento da largura da cernelha;
 Desenvolvimento e melhoria da conformação do úbere;
 Redução do tamanho da cabeça, dos cornos e da barbela.
Algumas destas sugestões foram alvo de correcção ou minoradas ao longo dos anos, fruto do
melhoramento das condições ambientais e da pressão de selecção praticada pelos criadores
para as características produtivas.
Segundo o secretário técnico do Livro Genealógico Eng. Pedro Espadinha (comunicação
pessoal) em termos morfológicos, os aprumos e o desenvolvimento da garupa e do dorso são
aspectos que têm merecido especial atenção dos criadores, em termos de selecção, ao longo
das duas ultimas décadas.
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Este facto é confirmado por Varelas (2002), referindo que actualmente, assiste-se á uma
redução da região abdominal e do desenvolvimento dos cornos; o terço anterior apresenta
melhor proporção com o posterior por redução da altura da caixa torácica e pelo maior
arqueamento das costelas; o terço posterior evoluiu na sua conformação, através da melhoria
acentuada da garupa e coxa, com maior desenvolvimento da massa muscular (figura nº40).

Figura n.º 40 – Características morfológicas
do actual bovino Alentejano.

5.5.

Sistemas de Maneio.

Os bovinos da raça Alentejana são explorados, fundamentalmente em sistemas de produção
extensivos mercê das características edafoclimáticas e geográficas do Alentejo, que permitem
a exploração de bovinos neste regime.
Os animais estão perfeitamente adaptados as condições naturais do meio, suportando muito
bem as grandes diferenças de temperatura vivendo sempre ao ar livre e em pastoreio continuo
(Almeida, 1986).

5.5.1. Maneio Alimentar.
O maneio alimentar é influenciado pelas disponibilidades alimentares locais, que variam ao
longo do ano assim como, pelas necessidades nutritivas dos animais que, consoante o estado
fisiológico em que se encontrem, serão maiores ou menores. Tendo em conta estas
condicionantes, todas as explorações possuem uma estratégia alimentar mais ou menos
sofisticada composta por pastoreio e suplementação com forragens conservadas.
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Na Primavera os animais alimentam-se exclusivamente de pastagens naturais ou semeadas; no
Verão a alimentação é feita à base de pasto seco excedente da Primavera e recorre-se a
utilização de palhas e restolhos provenientes da produção cerealífera; a partir do final do
Outono e durante o Inverno são suplementados com palhas de cereais, fenos, silagens e
alimentos compostos.
São também utilizados na alimentação os recursos complementares do montado, como a
bolota, a lande, a rama dos sobreiros e azinheiras.

5.5.2. Maneio Reprodutivo.
Tradicionalmente e á excepção de algumas tentativas (raras) do uso da inseminação artificial,
a reprodução ocorre por monta natural. As épocas de reprodução fazem-se com a entrada dos
touros para as vacadas a partir de Setembro ou Outubro, com a retirada em Abril ou maio. De
acordo com Bettencourt et al., (1987) citado por Galvão (2010) e Silva (2011) este sistema
proporciona fertilidades anuais da ordem dos 75% para vacas Alentejanas e 90% para vacas
Mertolengas.
Como época de partos são consideradas duas: a tradicional de verão que ocorre normalmente
nos meses de Julho a Outubro e a de inverno/início da primavera que ocorre normalmente
entre Novembro a Fevereiro. A concentração dos partos numa ou noutra época, depende do
que se pretende privilegiar: se a capacidade leiteira da mãe e consecutivamente o crescimento
das crias até ao desmame (partos de Inverno/Inicio da Primavera), ou se o crescimento das
crias pós-desmame (partos de verão).
Qualquer que seja a época escolhida, o objectivo é obter partos concentrados que permitam
fazer lotes de vitelos homogéneos com a máxima redução do intervalo entre o parto e a nova
gestação e dos custos alimentares.
Segundo Carolino (2006) nos últimos anos, devido à necessidade do agrupamento de
produtores ter animais disponíveis para comercialização durante todo o ano, evitando assim
uma produção sazonal, diversos criadores optaram em manter os touros nas vacadas e
consequentemente, há fêmeas a parirem em todas as estações do ano. De acordo com
Ramalho (2000) esta situação, vantajosa do ponto de vista comercial, torna-se no entanto algo
penalizadora para quem a prática, pois a fertilidade e a fecundidade baixam ligeiramente,
além de dificultar o controlo reprodutivo e tornar mais difícil a formação de lotes uniformes
de vitelos.
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As novilhas são cobertas entre dezoito e os vinte e quatro meses. No primeiro caso, tratandose de animais ainda na fase de crescimento, o maneio alimentar deverá ter em conta a
densidade energética dos alimentos para assegurar as necessidades nutritivas necessárias ao
desenvolvimento do feto e ao crescimento da mãe. Com um plano nutricional diferenciado,
sempre que necessária, esta prática é perfeitamente exequível.
A maioria dos touros são utilizados entre os 3 e os 8 anos de idade, apesar de alguns machos
permanecerem até idade mais avançada.
O intervalo médio entre partos da raça bovina Alentejana varia desde 425-480 dias existindo
grandes diferenças entre registos devido aos efeitos do tipo de exploração, ano e mês do parto,
e idade da vaca ao parto (ACBRA, 2003).

5.6.

Sistemas de Produção.

O actual sistema de produção tem como objectivo, produzir novilhos para serem
comercializados como produtos de denominação de origem (DO) e novilhas para substituição
ou serem comercializadas como futuras reprodutoras.
Segundo Ramalho (2000) há uma razoável homogeneidade nos animais abatidos através do
esquema de certificação, como aliás é pretendido pelo circuito comercial e pelo consumidor.
No entanto, a importante influência da idade ao abate indica que não existe vantagem em
prolongar os abates para além dos 22 meses, já que começa haver à partir deste ponto, uma
estabilização do rendimento em carne e um aumento de peso da carcaça obtido, sobretudo, a
custa de peças de menor valorização.
Os animais são abatidos com dois tipos de idades e pesos, entre 18 e 24 meses pesando entre
260 e 380 kg de carcaça respectivamente. Os primeiros são oriundos de explorações mais
pequenas, com menor área disponível para a recria/crescimento de vitelos. Estes passam
apenas uma primavera no campo. Os segundos, passam duas primaveras no campo, sendo
recolhidos quando a erva já escasseia, e acabados durante o verão.
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5.6.1. Sistema de Produção de Novilhos com 18 meses.
Este tipo de sistema está associado aos vitelos nascidos no inverno e desmamados no final da
primavera. O desmame coincide assim com um dos períodos mais críticos do ano. Os animais
começam a sofrer com as elevadas temperaturas e a pastagem apresenta baixo valor nutritivo
e escasseia, não existindo alimento em quantidade e qualidade suficiente para os animais,
necessitando estes de serem suplementados.
Assim, a primeira fase de produção vai ser a fase de pastoreio e suplementação. Na primavera
seguinte, entram na fase de pastoreio a que se segue o acabamento. O abate vai decorrer com
cerca de 18 meses.
Neste sistema de produção distinguem-se assim três fases de produção:
 Fase de pastoreio e suplementação – desde o fim da Primavera (altura do desmame)
até ao inicio da primavera seguinte, havendo necessidade de suplementar os animais
devido a escassez de alimento disponível. Nesta fase procura-se obter crescimentos
moderados dos animais, já que na fase de pastoreio seguinte se tirará partido do
conhecido crescimento compensatório.
 Fase de pastoreio – na primavera onde a produção de erva é suficiente para as
necessidades de crescimento do animal.
 Fase de acabamento – ocorre nos últimos 2 a 3 meses de vida. De acordo com Bagulho
(1999) o que se pretende com esta fase é tornar a carne mais tenra e garantir a
deposição de gordura intramuscular. Esta como se sabe é a ultima a depositar-se,
sendo fundamental para a suculência e sabor da carne.

5.6.2. Sistema de Produção de Novilhos com 24 meses.
Neste sistema de produção, utilizam-se vitelos nascidos no verão que serão desmamados no
início da Primavera. São animais beneficiados pela abundância de pastagem neste período,
não sendo necessário suplementação. A sua primeira fase de produção é a fase de pastoreio.
Quando as pastagens se tornam mais pobres, passam então a fase de pastoreio e
suplementação, a que se segue outra primavera, ou seja, a segunda fase de pastoreio e um
acabamento final. O abate destes animais ocorre com cerca de 24 meses.
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Distinguem-se assim quatro fases de produção:
 Primeira fase de pastoreio – O desmame dos animais com 6 meses no início da
Primavera, permite-lhes aproveitar a grande disponibilidade de erva. Esta fase termina
quando as pastagens começam a ficar mais pobres, ou seja, no final da Primavera.
 Fase de pastoreio e suplementação – Com o fim da Primavera e a redução da erva
disponível na pastagem, torna-se necessário suplementar os animais para fazer face as
suas necessidades de crescimento. Este suplemento baseia-se geralmente numa
forragem conservada sob a forma de feno ou silagem. Esta fase dura ate ao início da
Primavera seguinte.
 Segunda fase de pastoreio – durante a segunda Primavera.
 Fase de acabamento – após a segunda Primavera, terminando aos 24 meses de idade
do animal. A duração e o tipo de maneio são semelhantes à fase de acabamento do
sistema de produção de 18 meses.

6. Factores Ambientais que Afectam o Intervalo Entre Partos.
A rentabilidade económica de uma exploração de bovinos de carne depende em grande parte
da capacidade da produção a menor custo, do maior número de vitelos por vaca e por ano
(Costa 2008 citado por Silva 2011).
De acordo com Pietro et al., (2012) o maior número de vitelos desmamados por ano, de um
efectivo de bovinos de carne depende directamente, da percentagem de vacas capazes de obter
um intervalo entre partos em torno dos 365 dias, o que implica a necessidade da gestação
acontecer no máximo ate o 85º dia pós-parto.
O intervalo entre partos representa uma forma simples e eficaz de medir a eficiência
reprodutiva em bovinos, ao combinar num único valor, o intervalo entre o parto e o primeiro
cio, o número e duração dos vários ciclos estricos até a concepção e o tempo de gestação
(Carolino, 2006). Refere o mesmo autor que o maior ou menor valor do intervalo médio entre
partos de uma vacada é determinante para o maior ou menor número total de vitelos
desmamados e, consequentemente, vendidos anualmente.
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A título de exemplo, Gama et al., (2005) referem que uma vacada com 100 fêmeas
reprodutoras e com um intervalo médio entre partos de 430 dias, produz anualmente, cerca de
85 vitelos. Se nesta mesma vacada se reduzir o intervalo médio entre partos para os 400 dias,
a produção anual passaria para cerca de 91 vitelos.
Deste modo, a alteração do intervalo médio entre partos de um efectivo bovino tem um
impacto acentuado no número de vitelos produzidos anualmente, e no rendimento da
exploração.
Porem, sendo a gestação a fase do ciclo produtivo da vaca, que tem uma duração mais ou
menos fixa, em média, 280 dias; o período que vai do parto até à nova gestação é aquele que
pode e deve ser encurtado, representando este, o ponto de acção que deve ser tido em
consideração na gestão técnica do maneio reprodutivo das vacadas de carne (Reis, 2010).
De acordo com Martim (1985) e Gama et al., (2005) as diferenças de IEP entre animais
devem-se não só a factores genéticos mas também a factores ambientais como:
i.

Nutrição e suplementação;
i.i. Nutrição e suplementação energética;
i.ii. Nutrição e suplementação proteica;
i.iii. Nutrição e suplementação mineral;
i.iv. Nutrição e suplementação vitamínica.

ii.

Peso e condição corporal da fêmea;

iii.

Época do ano;

iv.

Idade ou número de partos da fêmea;

v.

Presença do touro;

vi.

Sexo do vitelo;

vii.

Genótipo;

viii.

Amamentação.

i.

Nutrição e suplementação

Dunn e Kaltenbach (1980), Short e Adams (1988) e Randel (1990) citados por Carolino
(2006) fizeram revisões detalhadas sobre o efeito da nutrição na actividade reprodutiva dos
bovinos, confirmando que, entre outros factores, individualmente ou em conjunto, diversos
componentes da dieta influenciam o potencial reprodutivo dos animais.
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De acordo com Lotthammer, (1991) citado por Pietro et al., (2012) estima-se que
aproximadamente 80% da variação na fertilidade em vacadas de carne são devidos aos fatores
ambientais, dos quais mais de 50% são explicados pela nutrição.
Os efeitos de uma insuficiente ingestão de nutrientes através de uma dieta inadequada quanti e
qualitativamente, são evidentes no desempenho reprodutivo, manifestando-se através do
prolongamento do intervalo entre o parto e o primeiro ciclo estrico, do aumento da incidência
de estros silenciosos, que pela sua menor intensidade dificulta a sua identificação (Ferreira
1993 e Tervit et al., 1977 citados por Peixoto 2004).
Para Boland (1999) citado por Ribeiro (2010) a infertilidade por causas nutricionais se devem
a alterações de mecanismos neuro-endócrinos e metabólico que incluem:
 Atraso no restabelecimento da actividade ovárica no pós-parto;
 Mudanças na secreção de gonadotrofinas hipofisárias e na produção de progesterona,
com diminuição da sensibilidade do eixo hipotálamo-hipofisário às hormonas
esteroides que influencia a actividade ovárica;
 Diminuição da intensidade e duração do estro;
 Interrupção do desenvolvimento folicular;
 Aumento das perdas embrionárias precoces anteriores à implantação uterina.
De acordo McCluere (1994) a infertilidade por causas nutricionais, pode ocorrer em vacas
aleitantes devido a restrição alimentar no final da gestação (pré-parto) e no período que
compreende o pós-parto e se estende até ao final da época de cobrição. Short et al., (1990)
citados por Reis (2010) referem que a distribuição de nutrientes pelo organismo animal é um
mecanismo pelo qual, em condições de restrição alimentar, o organismo determina uma
ordem de prioridade no uso dos nutrientes disponíveis para as seguintes funções orgânicas:
 Metabolismo basal;
 Actividade;
 Crescimento;
 Reservas de energia básicas;
 Gestação;
 Lactação;
 Reservas energéticas adicionais;
 Ciclos estricos e início da gestação;
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 Reservas energéticas em excesso.
Nesta hierarquia de distribuição de nutrientes, a apresentação de ciclos estricos e início da
gestação são funções de baixa prioridade, logo, se os animais forem sujeitos a carências
nutricionais no último terço da gestação, será de esperar um baixo desempenho reprodutivo
do efectivo no pós-parto (Moraes et al., 2007).
i.i. Nutrição e suplementação energética
O nutriente que mais afecta o desempenho reprodutivo em fêmeas bovinas é a energia,
embora outros nutrientes como a água, proteína, minerais e vitaminas, poderem também
afectar a reprodução (Amaral, 2011). De acordo com Santos (2000) citado por Peixoto (2004)
uma ingestão energética insuficiente esta correlacionada com baixo desempenho reprodutivo,
atraso na idade a puberdade, atraso no intervalo da primeira ovulação e cio pós-parto, bem
como a redução das taxas de gestação em vacadas de carne.
De facto, o balanço energético é, provavelmente, o factor com mais impacto na reprodução de
bovinos, já que quando aquele parâmetro é negativo, as vacas podem apresentar-se com a
génese folicular muito diminuída ou mesmo ausente (Saunders 2005; e Boland 1999; citados
por Ribeiro, 2010).
Uma dieta deficiente em energia pode inibir a actividade reprodutiva visto que existem
corelações entre a ingestão de energia e as performances reprodutivas. (Butler et al., 2000
citados por Ptaszynka, 2012). No início da lactação, os mecanismos de partição dos nutrientes
dão prioridade a produção de leite em detrimento das funções reprodutivas, e por isso, as
vacas mobilizam reservas corporais, principalmente do tecido adiposo e entram em balanço
energético negativo (Rice 1991, citado por Peixoto, 2004). A excessiva perda de peso,
decorrente da subnutrição, pode levar ao anestro, condição em que os ovários se apresentam
inativos ou afuncionais, sendo caracterizado pela palpação retal como pequenos, duros e lisos
(Ferreira, 2003).
De acordo com Jolly et.al., (1995); citados por Ptaszynka (2012) no pós-parto, o balanço
energético negativo pode prolongar o intervalo entre o parto e a primeira ovulação, na
sequência de uma redução da resposta do ovário à estimulação da LH provocada pela baixa
disponibilidade energética.
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Torres et al., (1992) citados por Peixoto (2004) referem que a função cerebral depende de
glicose como fonte energética, logo, uma hipoglicemia pode suprimir a função hipotalâmica e
como consequência, reduzir a actividade dos ovários.
De facto, na sequência da hipoglicémia e da diminuição da entrada de glucose para as células,
iniciam-se os seguintes eventos (Ribeiro, 2010):
 Inibição da síntese e/ou libertação hipotalâmica de GnRH devida à insuficiência de
ATP ou à estimulação de neurónios secretores de opióides endógenos que,
dependendo da magnitude do défice energético, pode induzir infertilidade por anestro
ou por retornos sucessivos ao estro (repeat breeders). A hipoglicémia resultante, em
ruminantes, conduz à utilização alternativa de corpos cetónicos pelos tecidos nervosos
o que diminui a sua actividade, com redução da secreção hipotalâmica de GnRH (a
glicólise é fundamental para a síntese das hormonas peptídicas), e da supressão da
síntese pulsátil de LH, com subsequente redução da actividade ovárica. (McClure,
1994).
 Inibição da síntese e/ou libertação adenohipofisária de FSH e de LH, devido a energia
insuficiente para o metabolismo celular, e à não estimulação pela GnRH.
 Inibição do desenvolvimento folicular e da secreção de estradiol, progesterona e
inibina, com atrofia ovárica, devido a energia insuficiente, diminuição da sensibilidade
ovárica às gonadotrofinas.
 Aumento da incidência de perdas do embrião ou feto, devido a níveis insuficientes de
glucose ou produtos da glicólise e de hormonas esteróides ováricas.
Gelman et al., (1976) citados por Peixoto (2004) verificaram a existência de correlações
positivas entre a glicose sanguínea com o peso corporal e a fertilidade. Ao fornecerem três
níveis de energia na dieta, foi verificado que a medida que a glicemia aumentava, melhorava a
fertilidade, enquanto baixos níveis de glicose levavam a infertilidade.
Um estudo realizado por Randel em 1990, referido por Vinatea (2009) e citado por Ribeiro
(2010) permitiu concluir que o acesso, no pós-parto, a planos alimentares com deficiências
energéticas conduziu a taxas de fertilidade da ordem dos 50 a 76%, enquanto que vacas bem
alimentadas atingiram taxas de 87 a 95%.
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i.ii. Nutrição e suplementação proteica
Relactivamente à proteína, apesar de não estarem bem definidos os efeitos da sua deficiência
sabe-se que a ingestão de baixas quantidades com diferentes proporções de energia no período
de pós-parto provoca baixos índices de fertilidade (Ptaszynka, 2012).
Sasser et al., (1988) e Randel (1990) citados por Peixoto (2004) referem que uma inadequada
ingestão de proteína durante os períodos de pré e pós-parto resultaram em uma taxa de
gestação de 32%, em vacas com baixa ingestão proteica, comparada com 74%, em vacas com
alta ingestão proteica e que receberam dietas isocalóricas.
De acordo com McClure (1994) uma quantidade baixa de azoto não proteico e de proteína
degradável no rúmen reduzem a digestibilidade dos alimentos ingeridos. Em consequência
surgirá uma situação de défice energético e de redução do fluxo de proteína microbiana que se
manifesta através do crescimento lento das novilhas, do atraso ou inibição da puberdade, do
retorno ao estro no pós-parto e da redução da taxa de fertilidade do efectivo. O mesmo autor
refere ainda que estes regimes quando fornecidos entre o final de gestação e a fase da lactação
conduzem a uma diminuição do apetite e, por conseguinte, da ingestão, tendo efeitos
reprodutivos semelhantes aos evidenciados por situações de subalimentação: atraso no retorno
ao estro no pós-parto, inibição da ovulação, redução da taxa de fertilidade e aumento do
intervalo entre o parto e a nova concepção.
Porem, ainda em relação à proteína, é importante salientar que não só a deficiência, mas
também o excesso pode prejudicar o desempenho reprodutivo. Segundo Santos et al., (1998)
citado por Ferreira (2003) quando a proteína é ingerida em excesso (condição mais rara) pode
ocorrer uma alteração da actividade endometrial e uma possível supressão do sistema
imunológico.
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i.iii. Nutrição e suplementação mineral
As deficiências de minerais também originam problemas de fertilidade, fundamentalmente a
carência de fósforo. De acordo com Filho (1987) a carência deste mineral afecta a função
ovárica podendo registar-se atrasos no aparecimento do primeiro cio nas novilhas,
irregularidades de ciclos estricos e anestros nas vacas, enquanto que nos touros pode provocar
transtornos na motilidade espermática e diminuição da líbido. Relactivamente ao cálcio a sua
influência ocorre de uma forma indirecta através da relação Ca:P, que influência na
disponibilidade de alguns microelementos. De acordo com o mesmo autor os limites desta
relação devem estar contidos entre 1:2 e 2:1 para a sua máxima eficácia.
Também é considerado importante o papel do iodo, uma vez que actua através da tiroide,
provocando a sensibilização do ovário às gonadotrofinas hipofisárias ao passo que nos
machos favorece a espermatogénese, a motilidade espermática e a libido. A falta de ardor
sexual tem sido tratada com suplementação de proteína iodada (Filho, 1987).
i.iv. Nutrição e suplementação vitaminica
De entre as deficiências vitamínicas, a mais importante em quase todas as espécies animais é
sem dúvidas a vitamina A (Filho, 1987). O mesmo autor refere que os efeitos da carência de
vitamina A nos machos novos se manifesta através da degeneração do epitélio germinativo e
azoospermia, enquanto que nos adultos o principal reflexo é a incapacidade do animal
efectuar a cobrição devido a uma descoordenação muscular que se instala. Nas fêmeas novas
as deficiências de vitamina A promovem a ocorrência de infantilismo genital, transtornos da
maturação folicular e da ovulação, ao passo que nas fêmeas adultas gestantes, ocorrem
abortos, reabsorção fetal, nascimento de crias fracas e retenção da placenta.
ii.

Peso e condição corporal da fêmea

A avaliação da condição corporal foi uma ferramenta inicialmente utilizada para monitorar o
estado nutricional em vacas leiteiras, cuja escala varia de 1 a 5. Posteriormente, a tecnologia
passou a ser adoptada como ferramenta de avaliação das reservas energéticas, principalmente,
de tecido adiposo em vacadas de carne (Oliveira et al.,. 2006).
Segundo o mesmo autor a utilização desta ferramenta é mais eficiente que a avaliação do peso
vivo pelo facto de levar em consideração o acúmulo de reservas energéticas de que a fêmea
dispõem para mobilizar durante a fase de lactação.
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De acordo com Rossi e Wilson (2006); Santos et al., (2009) e Vinatea (2009) citados por
Ribeiro (2010) a avaliação da condição corporal, apesar de subjectiva, assume-se como uma
alternativa rápida, eficaz e económica para as explorações em que não é possível proceder-se
à pesagem dos animais, podendo mesmo fornecer uma melhor avaliação que o próprio peso
corporal, uma vez que a condição corporal se deteriora mais rapidamente que o peso.
A utilização desta avaliação em situações estratégicas, permite efetuar a tempo correcções no
maneio nutricional de modo a que os animais apresentem as condições esperadas no momento
desejado (Vale et al., 2000 citados por Silva, 2011).
Segundo Vizcarra et al., (1998) a avaliação da condição corporal é obtida com base na
observação visual e/ou palpação de determinadas áreas do corpo (costelas, região dorsal, anca,
inserção da cauda, etc) onde são avaliados subjectivamente os depósitos de gordura
subcutânea e massa muscular.
Em rebanhos leiteiros, de acordo com Fox (1991) a escala de avaliação da condição corporal
mais usada varia de 1 a 5 (anexo nº 4) ao passo que em vacadas de carne, a escala de
observação é mais detalhada variando de 1 a 9 (anexo nº 5) devido a diferenças de
angulosidades, entre vacas leiteiras e de carne (Oliveira et al., 2006).
A escala pode ser aperfeiçoada adicionando-se (+) ou (-) para cada unidade, em casos de
dúvidas. Para raças europeias de aptidão creatopoiética, a mudança de 1 unidade na escala de
1 a 9 corresponde a uma mudança no peso corporal de 30 a 40 Kg ao passo que, para vacas
leiteiras, uma unidade de mudanças na escala de 1 a 5 representa uma variação de 50 a 60 Kg
do peso corporal (Swecker, 1997).
A performance reprodutiva em vacadas de carne é altamente influenciada pela condição
corporal ao parto. A nutrição no período pré-parto reflete-se na condição corporal ao parto
sendo a principal causa da variação do intervalo entre o parto e o primeiro cio/ovulação
afectando assim, o intervalo entre partos (Sonohata et. al., 2009; Osoro e Wright, 1992
citados por Ferreira, 2003).
De acordo com McClure (1994) cada vaca apresenta uma massa corporal ideal para uma
optimização da fertilidade, sendo o peso corporal um reflexo do plano nutricional a que o
animal está sujeito.
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Vinatea (2009) citado por Ribeiro (2010) refere que o peso e a condição corporal que a fêmea
apresenta ao parto, têm grande influência na reactivação da actividade ovárica no pós-parto,
devido a influência que as reservas energéticas da fêmea exercem sobre os mecanismos de
controlo do eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal na altura do parto e pós-parto.
Segundo Oliver e Richardson (1976) e Topps (1977) citados por Ferreira, (2003) a perda de
peso reduz a taxa de gestação e, em casos extremos, conduz o animal à condição de anestro.
De acordo com o mesmo autor, existe um peso mínimo abaixo do qual a vaca é incapaz de
ficar gestante ou cessa a sua actividade ovárica, o que ocorre quando a fêmea bovina
independentemente do seu genótipo, perde de 20 a 30% de seu peso adulto.
Bond et al. (1958) trabalhando com novilhas de carne pesando 305 Kg em média, observaram
que a perda de 59,5 Kg (19,5%) em 136 dias provocou anestro nos referidos animais, que
voltaram a ciclar após ganharem 41,1% (101 Kg) do peso vivo apresentado quando em
anestro (245,5 Kg).
Vacas da raça Hereford com peso médio de 390 Kg foram submetidas à restrição alimentar e
apresentaram anestro após perderem 18% do peso vivo (70 Kg), ao atingirem 320 Kg. A
recuperação da actividade cíclica ovárica desses animais ocorreu após os mesmos serem
alimentados adequadamente e ganharem 24,0 % do peso vivo (Hale, 1975 citado por Ferreira
2003).
Utilizando vacas da mesma raça com peso vivo médio de 420 Kg, Richards et al. (1986)
citados por Ferreira (2003) observaram a indução do anestro após a perda de 24% do peso
vivo, com a recuperação posterior ocorrendo após o ganho de 12% de peso vivo apresentado
quando em anestro.
Diversos trabalhos de investigação demonstraram que existe alta correlação entre a condição
corporal ao parto e o desempenho reprodutivo no pós-parto nas vacas aleitantes a qual
condiciona a possibilidade de obtenção de ciclos anuais (Rabassa et al., 2007; Costa, 2008
citados por, Oliveira, 2006 e Reis 2010). De acordo com estes autores, vacas com boas
condições corporais ao parto retornam ao cio mais cedo e apresentam maiores taxas de
gestação.
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Wiltbank (1994) citado por Oliveira (2006) demonstrou que 91% das vacas que pariram em
condição corporal boa (5-7) na escala de (1-9) apresentaram o primeiro cio em até dois meses
pós-parto (tabela nº 6).
Tabela nº 6 - Percentagem de vacas em cio aos 40, 50 e 60 dias após o parto,
de acordo com a condição corporal ao parto.
Percentagem

de

Cio

Condição Corporal

40 dias

50 dias

60 dias

Magra (1 a 2)

19

34

46

Moderada (3 a 4)

21

45

61

Boa (5 a7)

31

42

91

Fonte: adaptado de Wiltibank(1994) citado por (Oliveira 2006)

Segundo Rodrigues (2002) citado por Oliveira (2006) os efeitos sobre a fertilidade são mais
acentuados quando se realiza a suplementação pós-parto. Refere o mesmo autor que tem sido
observado que animais bem alimentados antes do parto apresentam menor intervalo do parto
ao primeiro cio, comparativamente àqueles submetidos a um plano nutricional baixo no
período pré-parto independentemente do nível nutricional pós-parto (tabela nº 7).
Tabela nº 7 - Efeito do nível de alimentação pré-parto e pós-parto sobre a actividade
reprodutiva de bovinos.
Nível de
alimentação

Nível de alimentação Condição corporal Vacas com cio até
Pós-parto

ao parto*

Pré-parto

Intervalo

90 dias Pós-parto

parto-1º cio

(%)

(dias) **

Alto

Alto

6,8

96

48

Alto

Baixo

6,5

86

43

Baixo

Alto

4,4

85

65

Baixo

Baixo

4,5

22

53

*Com base na escala de 1 (vaca muito magra) a 9 (vaca muito gorda).
**Aplica-se somente a vacas que apresentaram cio até os 90 dias pós-parto.
Fonte: adaptado de Rodrigues (2002) citado por Oliveira (2006).

53

O nível de alimentação pós-parto tem pouco efeito na actividade reprodutiva das vacas com
boa condição corporal ao parto, mas tem influência marcante quando o nível nutricional préparto é baixo, particularmente na percentagem de vacas que manifestam cio até 90 dias pósparto (Oliveira, 2006). Assim, de acordo com o mesmo autor a condição corporal ao parto é
relativamente mais importante do que o nível de nutrição pós-parto.
Vaz et al. (1995) referem que fêmeas com boa condição corporal ao parto têm, normalmente,
anestros pós-partos de curta duração, pelo que são cobertas e tendem a ficar gestantes cedo
após a parição. Em contrapartida, fêmeas com má condição corporal ao parto desenvolvem
anestros pós-parto prolongados e, se a alimentação nessa fase for insuficiente, há um
agravamento da situação e as vacas tendem a ficar alfeiras. Quando há subnutrição severa, no
pós-parto, instala-se uma situação de anestro profundo, as fêmeas não entram em cio, nem
respondem ou respondem mal a tratamentos hormonais.
Genericamente, considera-se que a CC ao parto deve ser média-alta, e que a nutrição no préparto controla primariamente a duração do intervalo entre o parto e a concepção, ao passo que
a nutrição no pós-parto afecta primariamente a fertilidade (Bellows e Short, 1978; Houghton
et al., 1990; Silva, 1999 e Costa, 2008, citados por Reis, 2010).
Para Kilkenny (1978) citado por Almeida et al. (1987) o intervalo entre partos diminui cerca
de 50 dias quando a classificação aumenta de 1 para 2, mas este intervalo não diminui mais
que 3 dias quando a classificação aumenta de 2,5 para 4, sugerindo deste modo, uma
classificação superior a 2,5 para se obterem altas fertilidades.
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A tabela nº 8 apresenta as recomendações de valores de condição corporal para diferentes
fases do ciclo produtivo de vacadas de carne, de acordo com o sistema adoptado por Vinatea
(2009) citado por Ribeiro (2010).
Tabela nº 8 - Recomendações para valores de condição corporal adequados
nas diferentes fases do ciclo produtivo para vacas de carne.

Fase Produtiva

Objectivo*

CC Mínima**

CC Máxima

Pré-parto

3,00

2,50

3,50

Lactação (45 dias)

2,50

2,00

2,75

Època de cobrição

2,75

2,00

3,25

Desmame

2,50

2,00

2,75

*Escala de 1-5 , ** Condição corporal .

Torna-se importante definir quando se deve proceder à avaliação deste parâmetro. Rossi et al.
(2006) preconizam um mínimo de 3 momentos de avaliação ao longo do ciclo produtivo:
desmame, pré-parto e época de cobrição. Referem ainda que avaliação na altura do parto
fornece a melhor previsão relativamente à rapidez de retorno ao estro no pós-parto; e que a
avaliação 90 dias antes do mesmo disponibiliza tempo suficiente para o ajustamento do
regime alimentar a fim de se garantir condições corporais adequadas no parto, evitando-se
deste modo anestros prolongados.
iii.

Época do ano

O efeito da época do parto sobre o IEP esta directamente relacionado com o fotoperíodo e a
disponibilidade alimentar originada pelas diferentes condições climáticas verificadas em cada
ano e que influenciam a duração do anestro pós-parto (Reis, 2010). De acordo com o mesmo
autor, vacas que parem desde o fim da Primavera até ao início do Outono têm anestros pósparto mais curtos do que as que parem desde o fim do Outono até ao fim da Primavera.
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Isto parece dever-se a verdadeiros efeitos sazonais que provocam alterações na luz
(fotoperíodo), associados a outros factores como a nutrição, amamentação, produção leiteira,
involução uterina e retenção placentária que influenciam, directa ou indirectamente, o início
da actividade ovárica pós-parto na vaca (Horta et al, 1990).
Os mesmos autores, analisaram o reinício da actividade ovárica pós-parto em vacas da raça
Alentejana em duas épocas de cobrição, e verificaram que, nas parições de inverno, o anestro
pós-parto era significativamente maior (74 dias) quando comparado com as parições de verão
(33,1 dias). Este facto seria devido a menor actividade ovárica registada durante a estação de
inverno, sendo este efeito mais notório nas vacas primíparas em relação às multíparas, uma
vez que estas necessitam de mais tempo para recuperarem a actividade ovárica pós-parto.
Todavia, podemos considerar que a estação do ano influencia o reinício da actividade ovárica
pós-parto, mesmo quando se fornece um nível nutritivo elevado, embora os efeitos da época
se exprimam melhor em condições de nutrição deficiente.

iv.

Idade ou número de partos da fêmea

A idade da vaca ao parto tem influência no período de anestro pós-parto, principalmente nas
vacas primíparas que para alem dos nutrientes necessários para a manutenção e lactação
necessitam também de nutrientes suficientes para continuarem com o seu crescimento
(Peixoto, 2004). Por outro lado, sabe-se também que vacas primíparas têm mais problemas de
distocias e isso pode ser um dos agravantes no prolongamento do período de anestro pós parto
(Souza, 2010).
As fêmeas jovens e de menor peso têm períodos de anestros pós-partos aproximadamente 15
dias superiores ao das vacas adultas (Diskyn, 1997 citado por Souza, 2010). Estas diferenças
vão-se esbatendo à medida que aumenta o número de partos e que as vacas envelhecem
(Bettencourt et al., 1986; Robalo Silva, 1991; Carolino et al., 2000 citados por Reis 2010).
Segundo Vieira et al., (2005) citados por Oliveira et al., (2006) a ordem de parto influencia a
taxa de gestação e o intervalo entre partos, sendo os melhores índices obtidos entre o 3º e 8º
partos.
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De acordo com Werth et al., (1996) citados por Peixoto (2004), o intervalo entre partos tende
a diminuir em vacas de idade média e a aumentar em vacas primíparas e em vacas com mais
de sete anos. Da mesma forma, Restle et al., citados por Peixoto (2004) verificaram um
melhor desempenho reprodutivo em vacas adultas (5 a 7 anos) quando comparadas a vacas
jovens (3 a 4 anos) e velhas (com mais de 8 anos).
Segundo Eduvie (1985) a primeira ovulação pós-parto ocorre mais cedo nas vacas que têm
mais de dois partos ou mais de cinco anos do que nas de primeiro ou segundo parto ou com
idade compreendida entre 3 e 5 anos.
v.

Presença do touro

A presença do macho diminui o período de anestro pós-parto e o intervalo entre partos tanto
em primíparas quanto em multíparas. Sabe-se que o sentido visual, olfativo e auditivo atuam
neste processo. Porém nem todos os mecanismos envolvidos na maior rapidez do retorno da
atividade ovárica são ainda bem conhecidos. (Beloso et al., 1997 citados por Souza, 2010).
De acordo com Silva et al., (1993); Zalesky, (1984) e Alberio, (1987), citados por Short et al.,
(1990); Silva, (1999); e Reis (2010) a presença do touro é um factor que ajuda à diminuição
do anestro pós-parto devido ao efeito bioestimulatório mediado por ferômonas que são
libertadas para o ambiente nos produtos de excreção do touro.
Um estudo efectuado por Tauck et al., (2009) mostrou que o número de ciclos de exposição
ao estímulo ferômonal influencia o número de dias necessários para que as vacas respondam
ao efeito bioestimulatório do touro e reiniciem a actividade ovárica, sendo que, o ciclo de
exposição de 12 horas foi o que levou à obtenção de resultados mais rápidos.
Segundo Robertson et al., (1991) citado por Souza (2010) a presença do macho diminui a
idade à puberdade de novilhas. Referem, ainda, os mesmos autores que vacas com baixa
condição corporal, em contacto constante com touros, apresentaram diminuição de 14 dias no
anestro pós-parto. Já as vacas com boa condição corporal, a diminuição é de apenas 6 dias.

57

vi.

Sexo do vitelo

De acordo com Souza (2010) o sexo dos bezerros altera o peso ao nascimento, o número de
casos de distócicas e o período de anestro pós-parto. Segundo mesmo autor bezerros machos
nascem mais pesados, causam mais distocia e consomem mais leite fazendo com que as mães
tenham anestros pós-partos muito mais prolongados, aumentando, assim o intervalo entre o
parto e o primeiro cio.
vii.

Genótipo

Os efeitos do genótipo no intervalo entre partos são importantes e devem ser tomados em
consideração no maneio reprodutivo pós-parto e, resultam de diferenças fisiológicas
verdadeiras respeitantes à fertilidade das raças consideradas maternais, em relação a outras.
(Short et al., 1990).
Muitos autores têm tentado estudar a influência do genótipo da vaca sobre o IEP, ou sobre
outros parâmetros que medem a fertilidade da mesma, comparando diversas raças no mesmo
meio (Entwistle, 1983). De acordo com o mesmo autor vacas Hereford x Shortorn cruzadas
com Brahman apresentam maior IEPs do que quando crusadas com touros Hereford ou
Shortorn.
Lopes et al., (1984) verificaram que as vacas Alentejanas têm intervalos entre partos maiores
(439 dias) que as vacas Charolês x Alentejana (394). Deste modo, parece haver um certo
efeito de heterose para a fertilidade, uma vez que o intervalo entre partos é menor nas vacas
F1.
Em trabalhos efectuados por outros autores (Salerno, 1956; Brandano et al. 1968; Rosado et
al., 1981) constata-se que as raças rústicas como é o caso da Alentejana apresentma intervalos
entre partos superiores aos das raças melhoradas como Abardeen-Angus, Charolês e Hereford.

viii.

Amamentação

A amamentação é o principal estímulo externo que interfere na actividade cíclica ovárica das
fêmeas mamíferas, tendo importantes reflexos biológicos e económicos (Peixoto, 2004).
Segundo Rossato (2000) citado por Peixoto (2004), o início da lactação impõe severas
mudanças no metabolismo da vaca recém-parida que constituem um verdadeiro desafio para
manter o equilíbrio homeostático, de forma a compensar o grande consumo de nutrientes que
a lactogenese exige, retardando deste modo, o início da actividade sexual pós-parto.
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De acordo com Souza (2010), a diminuição da actividade cíclica ovárica observada no pósparto em vacas que não tenham sofrido restrições alimentares está relacionada com o estímulo
da glândula mamária promovido pelo bezerro e com as interações mãe-cria. Refere o mesmo
autor que os efeitos provocados pela intensidade, frequência e duração da amamentação
exercem um estímulo inibitório sobre a libertação de gonadotrofinas, desenvolvimento
folicular e ovulação, prolongando deste modo, a duração do período de anestro pós-parto.
A importância da presença do bezerro, dos estímulos visual e olfatório na inibição da secreção
de LH durante a fase de lactação, foi verificada por Griffith et al., (1996) citados Souza
(2010) que afirmam que os efeitos sensoriais (visual, olfativo e auditivo) complementados
pelo estímulo tátil na região inguinal, prolongam o período de anestro pós-parto. Este
conceito está baseado na hipótese da presença de receptores sensoriais nos tetos e na glândula
mamária, com ramificações capazes de modular as funções da hipófise e hipotálamo.
De acordo com Short et al., (1990) os efeitos da amamentação sobre o anestro pós-parto
podem ser diminuídos através de:
1. Desmame completo;
2. Desmame por período curto de 48 a 72horas;
3. Desmame parcial, através da restrição dos períodos de amamentação por dia.
1. Desmame completo
Segundo Graves, (1968) citado por Reis (2010) as vacas cujos bezerros são desmamados logo
após o nascimento têm anestros pós-partos mais curtos do que as que amamentam o bezerro
por períodos mais longos.
2. Desmame por período curto de 48 a 72horas
A adopção do desmame temporário é uma prática fácil e de baixo custo, utilizada para
melhorar a fertilidade das vacas, através da separação entre a cria e a mãe de 48 a72 horas, a
partir do 40º dia após o nascimento (Oliveira 2006). De acordo com o mesmo autor o
desmame temporário pode aumentar a taxa de concepção das fêmeas ate 30%, mas a
eficiência deste processo depende da condição corporal da fêmea. Vacas com baixa condição
corporal não terão boas respostas ao método (pois necessitam estar em regime de ganho de
peso) sendo recomendável neste caso o desmame precoce.
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Por outro lado, deve-se ter em atenção a época do ano em que se realiza, ja que, outros
factores ambientais como a presença da luz podem suprimir o efeito benéfico. Num estudo
realizado por Horta et al., (1990) utilizando a vaca Alentejana, e em que se separaram os
bezerros das mães por 72 horas, verificou-se que só existia um efeito benéfico desta separação
na diminuição do período de aciclia, no Verão e em vacas multíparas, sendo que no Inverno
não se verificou qualquer efeito. Isto sugere que os efeitos sazonais que provocam um
alongamento do anestro na época de Inverno anulam o estímulo positivo do desmame
temporário dos vitelos sobre a ciclicidade.

3. Desmame parcial, através da restrição dos períodos de amamentação por
dia
Segundo Oliveira (2006) o desmame parcial consiste na permanência do bezerro com a mãe
durante períodos curtos a partir do 30º dia de vida o que permite uma redução do desgaste
nutricional da vaca com consequente aumento dos índices de manifestação de cio e de
gestação.
Num estudo efectuado por Diskyn (1997) citado por Souza (2010) em que analisou o efeito da
amamentação na duração do anestro pós-parto, verificou-se que a restrição da amamentação a
uma única vez ao dia, durante 30 (trinta) minutos, levou a redução de 17 dias no período de
anestro. Verificou-se também que as vacas que permaneciam totalmente isoladas de suas
crias, sem contato visual nem auditivo, apresentaram uma redução ainda maior (28 dias) no
intervalo do parto até o primeiro cio.
Porém, o desmame durante um período curto não tem efeito em primíparas de dois anos que
estejam em anestro (Geary et al., 2001, citados Reis 2010), Todavia, o desmame precoce mas
permanente (aos 60 dias de idade) é muito mais promissor para o melhoramento da eficiência
reprodutiva em primíparas, uma vez que elimina as necessidades energéticas para manter a
lactação, podendo redirecioná-las para a reprodução.
Contudo, a restrição do estímulo da amamentação só deve ser considerada como ultimo
recurso na impossibilidade de se recorrer a suplementação alimentar para diminuição do
anestro pós-parto, uma vez que pode contribuir para um potencial aumento de doenças nos
bezerros e a diminuição dos pesos ao desmame (Short et al., 1990).
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7. Material e Métodos.
Fez-se uso de uma base de dados já existente com registos acumulados durante 11 anos, num
total de 16.817, e com as seguintes variáveis:
 CRIADOR (identificação da exploração);
 TIPO (ou sistema de controle reprodutivo: reprodução contínua vs sazonal);
 MAELG (identificação da progenitora no Livro Genealógico);
 LGNUM (identificação da cria no Livro Genealógico);
 SIANUM (identificação da cria no SIA);
 MAESIA (identificação da progenitora no SIA);
 DATNASC (data de nascimento da cria), posteriormente transformada para melhor
apreciação do efeito da sazonalidade em:
o DIA
o MÊS ou ESTACÃO (Primavera, Verão, Outono e Inverno)
o ANO
 IEP (registo de origem, em dias);
 GENOT (da cria nascida: ou 1 ou 2, i.e., ou “puro” [n=14.979] ou “cruzado” [1.838]);
 SEXO (da cria nascida: macho ou fêmea);
 RACA da cria nascida. Nota: este dado não mereceu qualquer tratamento por força do
enorme desequilíbrio apresentado: entre os 16817 registos, só 1.838 eram cruzados
com as seguintes identificações de raça e respectiva quantidade: “01”(n=14.979),
“12”(n=2), “01”(n=14.979), “16”(n=1), “20”(n=1.440), “30”(n=26), “32”(n=287),
“33”(n=35) e “34”(n=47);
 DTNASMAE (registo de origem);
 IDPARTO (processada em resultado da diferença em dias entre a data do parto e a
data de nascimento da mãe, múltiplos de 365 dias com uma casa decimal);
 MESCOBR (Mês de cobrição, processada em resultado da subtracção de 270 dias à
data de nascimento).
Numa primeira abordagem submeteram-se os dados a análise descritiva com determinação de
médias e de valores de correlação.
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Avaliou-se ainda o grau de associação entre o IEP e a IDPARTO e também entre o IEP e o
GRPETARIO (variável transformada, resultante da reclassificação e junção da IDPARTO em
4 classes: GRPETARIO=1 se IDPARTO <3; GRPETARIO=2 se 3≥ IDPARTO <5;
GRPETARIO=3 se 5≥ IDPARTO <8 e GRPETARIO=4 se IDPARTO >8) com recurso a uma
regressão linear simples:

Posteriormente, os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) de acordo com o
modelo linearizado (glm) fixo e hierarquizado abaixo:

Em que:
Yijklmn = variável dependente, no caso IEP;
= média global de IEP;
Ti

= efeito do tipo de controle reprodutivo (i=1 a 2; “Continuo” vs
“Sazonal”)

Cj(i)

= efeito do jésimo Criador dentro de cada Tipo (hierarquizado)

Ek

= efeito da Estação do parto (k=1 a 4)

Il

= efeito do Grupo Etário (l=1 a 4, respectivamente: I<3; 5≥I>3;
8≥I>5; I>8;)

Gm

= efeito do Genótipo da cria (m=1 a 2; “Puro” vs “Cruzado”)

Sn

= efeito do Sexo da cria (n=1 a 2; “Macho” vs “Fêmea”)

ijklmn

= erro de observação

As decisões assentaram nas SQ tipo III em virtude do marcado desequilíbrio dos dados. Para
comparação das médias dos efeitos, recorreu-se às médias dos quadrados-mínimos (lsm =
least-square means).
Numa fase final, os dados foram submetidos a análise de covariância (ANCOVA) de acordo
com o modelo linearizado (glm) fixo e hierarquizado abaixo:
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Em que:
Yijklm = variável dependente, no caso IEP;
= média global de IEP;
b1

= factor regressivo da covariável IDPARTO sobre IEP
(ANCOVA);

Ti

= efeito do tipo de controle reprodutivo (i=1 a 2; “Continuo” vs
“Sazonal”);

Cj(i)

= efeito do jésimo Criador dentro de cada Tipo (hierarquizado);

Ek

= efeito do Grupo Etário (k=1 a 4, respectivamente: I<3; 5≥I>3;
8≥I>5; I>8;);

Gl

= efeito do Genótipo da cria (m=1 a 2; “Puro” vs “Cruzado”);

Sm

= efeito do Sexo da cria (n=1 a 2; “Macho” vs “Fêmea”);

ijklm

= erro de observação

Também aqui as decisões assentaram nas SQ tipo III em virtude do marcado desequilíbrio dos
dados. Para comparação das médias dos efeitos, recorreu-se às médias dos quadradosmínimos (lsm = least-square means).

7.1.

Resultados e Discussão.

Médias e parâmetros de dispersão:
Numa fase exploratória foram calculados os valores descritivos do IEP (Intervalo-entrePartos) gerais e, posteriormente, para cada um dos tipos de maneio em função do (1) ano, do
(2) mes, da (3) estação do ano, do (4) genótipo da cria e do (5) sexo da cria.
Na figura nº 41, constata-se a inexistência de diferenças notórias do IEP para os dois sistemas.
Porem, verificam-se grandes diferenças nas médias (anexo nº6) dos intervalos entre partos ao
longo dos anos, devidas ao efeito do ano do parto, o que traduz as diferentes condições
ambientais a que os animais estão sujeitos em diferentes anos especialmente em sistemas de
produção em que a alimentação é à base de pastagens as quais estão fortemente dependentes
das condições climatéricas.
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Ainda de acordo com a figura nº 41, o ano de 2005 foi um ano mau para as performances
reprodutivas das fêmeas, já que em média as vacas apresentaram o maior intervalo entre parto
do total dos anos em estudo independentemente do sistema.

Figura n.º 41 – IEP efeito sistema e do ano.

No que diz respeito ao efeito do sistema e do mês (figura 42), não se verifica a existência de
diferenças significativas do sistema no IEP. Constata-se a influência significativa do mês em
que a fêmea pariu, registando-se uma distribuição de partos ao longo do ano com valores mais
baixos de IEP em animais que pariram no verão. Verifica-se assim que o reinício da
actividade cíclica é mais precoce em vacas paridas entre Julho e Outubro e bastante mais
tardio nas vacas paridas no inverno.

Figura n.º 42 – IEP efeito do sistema e do mês.

Da análise sumária das figuras (43, 44, 45 e 46), percebe-se a não existência de diferenças
notórias do IEP para os dois sistemas, quer no que respeita ao genótipo, como no que respeita
ao Sexo da cria.
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Verificam-se apenas variações nas médias do IEP causadas por diferentes condições
ambientais existentes nas explorações abrangidas pelo estudo.

Figura n.º 43 – IEP efeito sistema e do
genótipo 1.

Figura n.º 44 – IEP efeito do sistema e do
genótipo2.

Figura n.º 45 – IEP efeitos do sistema e do
sexo feminino.

Figura n.º 46 – IEP efeitos do sistema e do
sexo masculino.

Efeito da Idade ao Parto sobre o Intervalo-entre-Partos
Fisiologicamente era expectável que a idade da progenitora se reflectisse negativamente no
seu comportamento reprodutivo e que o IEP apresentasse tendência a alongar-se com a idade.
Na tentativa de se perceber o comportamento procedeu-se a análise regressiva, linear (figura
nº 47) que apresentou um valor de correlação absolutamente negligenciável (r=0,063) mas
com tendência negativa (Y = 478,93 − 2,745 × Anos). O mesmo comportamento foi
observado quando se agruparam as idades em 4 estratos etários (Y = 498,65 – 13,10 × Anos;
r=0,098).

65

Estes resultados contrariam o esperado mas podem justificar-se como resultado do maneio
que tende a conservar no efectivo as boas reprodutoras, independentemente da idade. Este
aspecto acaba por se reflectir no IEP e, até, na densidade de registos que é maior nas idades
mais baixas.

Figura n.º 47 – análise regressiva linear.

Anova dos vários factores em estudo sobre o Intervalo-entre-Partos
Da ANOVA realizada (Tabela nº 9) verificam-se evidências do efeito altamente significativo
de todos os factores em análise, à excepção do Tipo ou sistema de maneio reprodutivo (i.e.,
partos contínuos ou sazonais).
Tabela nº 9 – ANOVA: estudo do efeito do Tipo de maneio reprodutivo, do Criador, da
Estação do parto, do Grupo etário da progenitora, do Genótipo da cria
e do Sexo da cria sobre o IEP.
Fonte
Tipo

gl

SS

QM

F

P

1

31.094,12

31.094,12

2,24

17

30.947.466,42

1.820.439,20

130,94

<,0001 ***

Estação

3

1.672.422,11

557.474,04

40,10

<,0001 ***

Grupo Etário

3

4.615.311,25

1.538.437,08

110,66

<,0001 ***

Genot

1

387.352,54

387.352,54

27,86

<,0001 ***

Sexo

1

187.847,83

187.847,83

13,51

0,0002 ***

Erro

16781

233.297.505,70

Total

16807

271.918.271,60

Criador (Tipo)

0,1348 Ns

13.902,5

Nota: Ns = não significativo; *** = altamente significativo
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Quando se comparam as médias dos quadrados mínimos do IEP cabe referir:
 O tipo ou sistema contínuo (476,7) não difere do sistema sazonal (479,7).
De acordo com ACBRA (2003) o intervalo médio entre partos da raça bovina Alentejana
varia desde 425-480 dias. Deste modo, os valores observados estão dentro dos valores
referidos para a raça.
Porém, Espadinha et al., (2008) num estudo sobre o efeito do tipo de cobrição “Época fixa”
vs “Época continua” nas performances produtivas de bovinos da raça, com dados recolhidos
entre 1990 e 2006, apontaram um IEP médio de 479,6 dias para o maneio com cobrição
continua e 438,5 para o maneio com época fixa. Entretanto, nos dois trabalhos verifica-se uma
diferença de 41,2 dias no sistema sazonal e que pode ser justificada através do mérito genético
que expressam os animais de diferentes explorações e o efeito do ano do parto que causa
grandes variações das disponibilidades alimentares, determinadas pelas diferentes condições
climatéricas registadas em cada ano.
De acordo com Barradas (2009) citado por Galvão (2010) Os sistemas extensivos sofrem a
influência directa das condições climatéricas, principalmente a precipitação, que determinam
a quantidade e a qualidade da pastagem e dessa maneira a condição corporal das vacas no
momento da cobrição.
Outro factor que pode ter contribuído para a referida diferença, nos IEP determinados é o
efeito da exploração em que a fêmea é criada a qual engloba as características da exploração,
o sistema de produção em que os animais são explorados, as culturas praticadas, os percursos
da vacada e todo um conjunto e práticas que definem o maneio da exploração, como por
exemplo à possível existência de partos não registados, o que pode acontecer por morte neonatal ou eventual desaparecimento do vitelo, factores a considerar nestes sistemas de
produção.
E finalmente há que se ter em conta que, o número das explorações e o conjunto dos anos
selecionados são diferentes nos dois estudos.
 A estação de ocorrência do parto faz diferença significativa porque os partos de Verão
(464,2) são os que geram intervalos mais curtos, seguindo-se-lhes os de Outono
(473,3), e os da Primavera (484,1). Os de Inverno são os que estão associados aos IEP
mais alongados (491,1), diferindo dos de Outono e de Verão (P<0,001) e dos de
primavera (P<0,05).
67

Estes resultados estão de acordo com outros trabalhos realizados com bovinos da raça
Alentejana por diferentes autores (Afonso et al. 1993., Marques et al. 1999., Carolino R.N.P
2006 e Espadinha et al.2008) e da raça Mertolenga (Gama et al. 2005). De acordo com estes
autores os dias curtos de inverno associados a nutrição deficiente durante a fase final da
gestação interagem de modo a prejudicarem o desencadeamento da actividade ovárica depois
do parto.
Segundo Revilla (1993), citado por Costa (1995) as fêmeas com parições de inverno, como
consequência da perda peso desde o final do período de pastoreio de erva verde, apresentam
uma condição corporal ao parto inferior à de fêmeas com parição no Verão, o que resulta no
alongamento do anestro pós-parto.
Estes resultados demonstram que a estação de partos de inverno atrasa o início da actividade
ovárica subsequente, na raça Alentejana, relacionando-se este fenómeno com as condições
nutritivas dos animais sob influência pluviométrica.
 A grupo etário também faz diferença (P<0,001) porque os partos de fêmeas com
idade entre os 5 e os 8 anos de idade (453,3) são os que geram intervalos mais curtos,
seguindo-se-lhes os das fêmeas com mais de 8 anos (466,7) e os das fêmeas com
idades entre os 3 e os 5 anos (477,4). Os IEPs das fêmeas com menos de 3 anos são os
mais alongados (515,2).
Estes resultados estão de acordo com muitos trabalhos realizados sobre esta matéria (Martim,
B.M 1985; Cruz, V.M.F 1992; Afonso et al. 1993; Gama et al. 2005; Carolino, R.N.P 2006 e
Espadinha et al. 2008) onde se constata que fêmeas com idades intermédias têm valores de
IEP mais reduzidos do que fêmeas mais novas ou do que fêmeas que parem com idades mais
avançadas. Em média, o IEP tende a diminuir até que as vacas atinjam os 102 meses de idade,
verificando-se a partir dessa idade uma tendência para aumentar devido a idade avançada e o
estado de esgotamento da fêmea que se encontra próximo do fim da sua vida produtiva.
Verifica-se também, que o IEP das vacas primíparas é superior das multíparas devido ao facto
de as fêmeas nestas condições se encontrarem ainda em fase de crescimento e atendendo as
despesas nutritivas verificadas na fase de lactação chegam no pós-parto com baixa condição
corporal o que prolonga o reinício da actividade ovárica.
 O genótipo da cria quando puro (469,6) gera um IEP mais curto (P<0,001) do que um
genótipo cruzado (486,7).
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Esta diferença de intervalos também foi verificada nos resultados de um estudo sobre os
efeitos genéticos e ambientais no intervalo entre partos num efectivo de bovinos Mertolengo
realizado por Gama et al. (2005) que se justifica pelo facto de os bezerros de genótipo
cruzado apresentarem maior peso ao nascimento e por conseguinte mais exigentes em termos
alimentares o que se reflete negativamente no reinicio da actividade cíclica das vacas no pósparto.
 O sexo da cria quando fêmea (474,8,6) gera um Intervalo entre Partos mais curto
(P<0,001) do que quando macho (481,5).
Este resultado vai de encontro a observação feita por Espadinha et al. (2008), num estudo
realizado com a raça Alentejana onde concluíram que o efeito do sexo do bezerro, tem alguma
influência na média do intervalo entre partos uma vez que os machos nascem mais pesados e
por conseguinte consomem maior quantidade de leite do que as fêmeas.
Ancova dos vários factores em estudo sobre o Intervalo-entre-Partos
Apesar dos resultados apresentados serem categóricos no que respeita à ausência de
influências do sistema sobre o IEP e porque se verifica evidências do efeito da idade da
progenitora sobre o mesmo parâmetro, considerou-se conveniente submeter os mesmos dados
a uma análise de covariância, usando como covariavel a idade da fêmea ao parto.
Da ANCOVA realizada (Tabela nº 10) volta a verificar-se evidências do efeito altamente
significativo de todos os factores em análise, à excepção do Tipo ou sistema de maneio
reprodutivo (i.e., partos contínuos ou sazonais).
Tabela nº 10 – ANCOVA: estudo do efeito da Idade da progenitora à data do parto,
do Tipo de maneio reprodutivo, do Criador, da Estação do parto,
do Genótipo da cria e do Sexo da cria sobre o IEP.
Fonte

gl

SS

Idade ao Parto

F

P

630.991,58

630.991,58

44,64

<,0001 ***

1

14.962,81

14.962,81

1,06

0,3035 ns

17

31.415.800,26

1.847.988,25

130,75

<,0001 ***

Estação

3

1.650.162,15

550.054,05

38,92

<,0001 ***

Genot

1

269.107,00

269.107,00

19,04

<,0001 ***

Sexo

1

198.047,68

198.047,68

14,01

0,0002 ***

Erro

16792

237.337.666,50

Total

16816

271.977.109,40

Tipo
Criador (Tipo)

1

QM

14.134,00

Nota: Ns = não significativo; *** = altamente significativo
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Da comparação das médias dos quadrados mínimos do IEP cabe referir:
 O tipo ou sistema contínuo (466,9) não difere do sistema sazonal (469,0);
 A estação de ocorrência do parto faz diferença (P<0,01 a P<0,001) porque os partos
de Verão (454,3) são os que geram intervalos mais curtos, seguindo-se-lhes os de
Outono (462,9), e os da Primavera (473,6). Os de Inverno são os que estão associados
aos IEPs mais alongados (481,0);
 O genótipo da cria quando puro (460,9) gera um IEP mais curto (P<0,001) do que um
genótipo cruzado (475,0);
 O sexo da cria quando fêmea (464,5) gera um IEP mais curto (P<0,001) do que
quando macho (471,4).
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8. Conclusão e considerações finais.
Apesar das alterações profundas por que tem passado nos últimos anos a bovinicultura
Portuguesa esta, ainda continua a ser de um modo geral, uma actividade rentável. Nas últimas
décadas devido a diversos factores, verificou-se uma tendência clara para a diminuição dos
efectivos das raças autóctones. Contudo, mais recentemente, essa tendência alterou-se nos
bovinos de carne, sendo agora superior a valorização das fêmeas de raças autóctones para usar
em reprodução, o que em conjunto com alguns apoios financeiros para sua exploração em
linha pura, aumentou o interesse dos agricultores em utilizar estas raças.
Para além do reconhecimento da importância dos sistemas de produção tradicionais das raças
bovinas autóctones no equilíbrio do meio rural, contribuindo para a sua preservação e para a
fixação das populações, estas raças estão na base de diversos produtos de denominação
reconhecida e protegida, o que lhes permite ser mais valorizadas.
A implementação dos Livros Genealógicos e dos programas de melhoramento das diversas
raças bovinas nacionais tem sido fundamental para a sua preservação, permitindo ainda às
Associações de Criadores realizar outras actividades de carácter técnico e administrativo de
apoio aos criadores associados o que permite actualmente, analisar um volume de informação,
considerável, sobre estas raças.
A execução de diversos tipos de acções relacionadas com os programas de melhoramento das
raças autóctones tem vindo a ser apoiada técnica e financeiramente pelos serviços do
Ministério da Agricultura e, nos anos mais recentes, tem sido frequentemente referida a
intenção e necessidade de reestruturar aqueles programas de melhoramento.
No caso concreto da raça bovina Alentejana, foi reconhecida a necessidade e manifestada a
vontade por parte da ACBRA de serem aperfeiçoadas diversas acções relacionadas com o
actual programa de melhoramento, adaptando-o às condições actuais vigentes de produção e
comercialização nomeadamente na redefinição de alguns aspectos relacionados com os
objectivos de melhoramento e com a metodologia de selecção até agora seguida.
Estes factores proporcionaram uma conjuntura favorável para a realização deste trabalho que
visou a análise da influência que os factores ambientais exercem nas performances
reprodutivas dos bovinos da raça Alentejana, com base nos registos de partos ocorridos entre
2000 e 2010, em 19 explorações com épocas de cobrição continua e sazonal.
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Quando se pretende fazer uma avaliação genética com vista a escolher de forma objectiva os
animais de substituição e as fêmeas a refugar, é importante que se remova parte desta variação
não genética, visto que, pode perturbar a estimativa do valor genético dos animais. Por
exemplo, ao comparar os intervalos entre partos de dois animais que pariram em anos
diferentes, parte das possíveis diferenças entre estes animais, será devida às diferentes
condições a que os animais foram sujeitos e não as diferenças de mérito genético entre os
animais.
Os resultados deste trabalho sugerem a existência de grandes diferenças em termos de valores
de IEPs, devido as condições ambientais das explorações e ao efeito ambiental do ano do
parto que nas explorações que praticam um sistema de produção extensivo, influenciam
significativamente na variação das disponibilidades alimentares sendo este o principal factor
que associado ao conjunto de normas que definem o maneio da exploração determinam a
duração do anestro puerpal e consequentemente, a variabilidade do intervalo entre o parto e o
primeiro cio, nas vacas aleitantes. Como em cada exploração existe um maneio único, que
depende das escolhas e crenças de cada produtor, é portanto, natural que para cada uma exista
um grau de intensificação diferente gerando deste modo diferenças significativas de IEP.
No que diz respeito ao tipo ou sistema de cobrição verificou-se que as explorações que
mantêm os touros o ano inteiro com as vacas têm um valor de IEP médio inferior em cerca de
3 dias relativamente às explorações que têm uma época de cobrição/partos sazonal sendo esta
diferença considerada estatisticamente, não significativa. Porem, é importante sobre o ponto
de vista de eficiência bioeconómica das explorações, tendo em conta que, geralmente, as
explorações que praticam o maneio reprodutivo sazonal aplicam ao sistema de produção
alguma intensificação que, lhes permite obter melhores controlos reprodutivos e
consequentemente, IEP mais curtos, comparativamente, as explorações onde os touros
permanecem todo ano na vacada.
Logo, estes resultados sugerem que os factores de intensificação não estão a ser
acompanhados por opções de maneio mais básicas (como o maneio alimentar), e quando isto
acontece geram-se incongruências que levam à ineficácia da intensificação, para alem de
aumentar os custos e gerar um retorno negativo que não compensa o investimento.
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No que respeita ao efeito da estação, registaram-se valores de IEPs mais baixos em animais
que pariram no Verão e no Outono, o que sugere uma recuperação do anestro pós-parto mais
rápida, em vacas paridas entre Agosto e Outubro, provavelmente devido à boa condição
corporal que as vacas adquirem na primavera.
Relativamente ao grupo etário, as fêmeas novas têm IEPs elevados, porém à medida que a
idade aumenta o IEP tende a diminuir, apresentando valores mínimos quando atingem os 7-8
anos de idade. A partir desta idade ao parto, o IEP tende aumenta a medida que as fêmeas
parem a idades mais avançadas.
Os resultados da observação do genótipo da cria permitem concluir que quando o genótipo da
cria é puro o IEP é menor comparativamente ao genótipo cruzado, enquanto que para o sexo,
quando fêmea o IEP é mais curto do que, quando macho.
Os resultados deste trabalho indicam um IEP médio de 478,2 dias nos dois sistemas de
maneio. Contudo, apesar deste valor estar dentro do intervalo considerado normal para as
fêmeas desta raça, esta muito longe do pretendido em termos de eficiência biológica e
económica das explorações, se atendermos, que no âmbito desta eficiência, pretende-se a
obtenção de um vitelo por vaca e por ano.
Para uma exploração, ter um valor de IEP médio superior a 365 dias significa uma perda na
fertilidade, pois se o número de vacas nessa situação for grande, isso reflecte-se no número de
fêmeas que parem em cada ano, não sendo possível alcançar os 100% de fertilidade, que
significariam que todas as vacas postas à cobrição ficaram gestantes e pariram.
Quando um animal tem um IEP médio longo não podemos esperar que ele tenha a mesma
produtividade que um animal com IEP médio mais curto, pois a longo prazo e comparando
um número igual de anos, aquele que tem menor IEP médio irá produzir mais vitelos.
Os baixos índices reprodutivos verificados são indicadores (de entre outros factores), de um
maneio alimentar deficiente, baseado numa ingestão insuficiente de energia, sendo este o
principal nutriente que em défice se correlaciona, com as baixas performances reprodutivas
verificadas no pós-parto.
Estes resultados sugerem a necessidade dos criadores desta raça definirem novas opções de
maneio reprodutivo, designadamente, na escolha de épocas de reprodução mais convenientes
e na adopção de planos nutricionais mais adequados para alturas estratégicas tais como os
períodos pré e pós-parto.
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Tais planos resultariam num aumento do peso corporal e na ascensão da condição corporal,
premissa fundamental para uma recuperação rápida do anestro pós-parto, permitindo deste
modo um aumento significativo nas taxas de gestação durante a época de cobrição.
A estimulação hormonal da ciclicidade no pós-parto também é uma possibilidade a ter em
conta no melhoramento das performances reprodutivas desta raça. Contudo, esta opção
necessita de um estudo mais aprofundado que, na nossa modesta opinião, a ACBRA devia ter
em consideração em futuros trabalhos de investigação.

74

9. Referencias Bibliográficas

ACBRA. Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Alentejana (1991). Projeto de
experimentação. Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Alentejana, Assumar,
Portugal.
ACBRA. Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Alentejana (2003). Avaliação
genética da raça bovina Alentejana – Catálogo de reprodutores. Associação dos
Criadores de Bovinos da Raça Alentejana, Assumar, Portugal.
Afonso F.P., Carolino R.N e Gama L.T, (1993). Analise dos factores que influenciam o
intervalo entre partos em bovinos da raça Alentejana, 5º Simpósio de reprodução
Animal, Sociedade Portuguesa de Reprodução animal.
Almeida J.M (1986). Alentejana, a raça autoctene do sequeiro Português. Ed. Direcção Geral
da Pecuária. Lisboa.
Almeida J.M., Cortes L.M. e Claudio D. (1987). Production systems of Alentejana cattle
breed. Proceedings do 38th Annual Meeting of The European Association For Animal
Production. EAAP. Vol II. Lisbon. P.714.
Andrade S. (1952). A raça bovina Transtagana-sub-raça Alentejana. Ed. Sá da Costa, Lisboa.
Bagulho S.L.M (1999). Estratégia para a defesa da qualidade dos produtos do gado bovino
no montado. Simpósio internacional sobre caracterização de produtos de origem
animal produzidos no montado. Mérida.
Barata G.L.S.N (1990). Plano de selecção da raça bovina Alentejana. Faculdade de Medicina
veterinária. Universidade Técnica de Lisboa.
Brandano P., Rossi, G. (1968). La raza Modicano-Sarda II. Le statistiche vitali. Anuali della
Facoltá di Agraria dell Universitá di Simari, vol. 15.
Bond J., Wiltbank J.N., Cook A.C. (1958). Cessation of estrus and ovarian activity in a group
of beef heifers on extremely low levels of energy and protein. Journal Animal Science,
v.17, p. 1211, abstr.192.
75

Carolino R. N. P. (2006). Estratégia de seleção na raça bovina Alentejana. Tese de
Doutoramento apresentada a Faculdade de Medicina veterinária. Universidade técnica
de Lisboa.
Costa L.F.L (1995). Estudo sobre a utilização das raças bovinas autoctenes Portuguesas
Alentejana e Mertolenga como dadoras e receptoras de embriões. Tese submetida
para a obtenção de grau de Mestre. Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de
Medicina veterinária.
Cruz V.M.F (1992). Factores que influenciam o intervalo entre partos em bovinos de carne,
Centro Internacional de Altos Estudos Agronomicos Mediterraneos – Instituto
Agronomico Mediterraneo de Zaragoza.
Eduvie L.O (1985). Factors affecting post-partum ovarian activity and uterine involution in
beef cattle indigenous to Nigeria. Na. Rep. Sci., 8:123-128.
Entwistle K. W., (1983). Factors influencing reproduction in beef cattle in Australia. Aust.
Meat. Res com Nº43.
Espadinha, P., Carolino N., e Semedo, G. (2008). Estudos do efeito do tipo de cobrição
“Época fixa” vs “Época continua” nas performances produtivas de bovinos da raça
Alentejana, Assumar, Portugal.
Filho A.M., (1987). Reprodução dos animais. 6ª edição. Ed sulina. Porto Alegre. Brasil.
Fox, D.G.(1991) Predicting body condition score changes in cows from calculated energy
balance. Proceeding Cornell Nutrition Conference for feed manufacturers. Cornell
University, Ithaca-NY, 144p.
INMG (Instituto Nacional de Metereologia e Geofísica) 1991 – O Clima de Portugal.
Fascículo XLIX volume 4--4ª Região. ISSN 0870-4767.
Laster, D.B., Glimp, H.A., Gregory, K.E (1973). Effects of early weaning on postpartum
reproduction of cows. J. Anim. Sci. 36:734.
Lopes, T., Barreto, G.L.J., (1984) – Los caracteres produtivos de la raza Retinta. Caja de
Ahorros de Badajoz.
Marques, C.C., Irena, M.V. e Horta, A.E.M, (1999) – Efeito da amamentação gemelar e da
retenção placentária no reinicio da actividade ovárica pos-parto em vacas
76

Alentejanas. 5º Simpósio de reprodução Animal, Sociedade Portuguesa de Reprodução
animal.
McClure, T. J. (Ed.), (1994). Nutritional and metabolic infertility in the cow. U. K.: CAB
International. 128 pp.
Martim B.M. (1985). Influencia de ciertos factores ambientales sobre productividad del gado
vacuno retinto em la dehesa. Tesis Doctoral Presentada en la Escuela Técnica
Superior de Inginieros Agronomos, Universidade Politécnica de Madrid.
Ramalho, S. (2000). Caracterização da Carcaça de Bovinos da Raça Alentejana. Relatório do
Trabalho de Fim do Curso de Engenharia Agronómica. Universidade técnica de
Lisboa. Instituto Superior de Agronomia. Lisboa.
Rosado J., Sobral. M., Almeida J. M., Gouveia J.M.S. (1981). Bovinos em Portugal. Ed.
Direcção Geral dos serviços veterinários – Direcção Geral de serviços de fomento e
melhoramento Animal Lisboa.
Salerno A. (1956). Concepimento 1º parto e período de inter parto delle bovine Marchigiane.
Bruno-alpine, Olandesi, P.N Frieslane. Annali della Facolta di Agraria. University di
Bari, X.
Short, R. E., Bellows, R. A., Staigmiller, R. B., Berardinelli, J. G. & Custer, E. E. (1990).
Physiological mechanisms controlling anestrus and infertility in postpartum beef
cattle. Journal of Animal Science , 68, 799-816.
Swecker W. S. (1997) Effects of nutrition on reproductive performance of beef cattle. In: R. S.
Youngquist. Current Therapy in Large Animal, Theriogenology.p. 423-428.
Tauck S.A., Olsen J.R., Wilkinson, J.R.C.,

Berardinelli J.G. (2009). Duration of daily

exposure on resumption of ovulatory activity in postpartum, primiparous, suckled,
beef cows. Animal Reproduction Science , 118, 13-18.
Vale J. M., (1949). Gado Bissulco. Colecção agrícola “A Terra e o Homem”. Livraria Sá da
Costa, Lisboa,Portugal.
Van Vleck D. S. L., Miler J. I. (1977). Expected phenotypic response in weaning weight of
beef calves from selection for direct and maternal genetic effects. J. Anim. Sci.,
44:360.
77

Vaz I. M., Robalo .S. J. (1995). Maneio reprodutivo em bovinos - Ajustamento entre sistemas
de maneio reprodutivo e alimentar. A Terra e o Futuro, 1, 22-25.
Viscarra J. A.; Wettemann, R. P.; Spitzer, J. C.; Morrisson D. G. (1998) Condition at
parturition and post-partum weight gain influence luteal activity and concentration of
glucose, insulin and no esterefied fatty acids in plasma of primiparous beef cows.
Journal Animal Science, n.76, p. 927-936.

9.1.

Referencias Electrónicas

Abreu C. M. (2010). Suplementação em bovinos e ovinos em extensivo. II Jornadas Hospital
Veterinário Muralha de Évora, Évora, Portugal, 05 Março 2010. disponível em:
http://www.hvetmuralha.pt/uploads/cms/
AJAP. Associação de Jovens Agricultores de Portugal (2009). Sistema de Identificação
electrónica. Disponível em www.zooprecisao.agrinovo.wikispaces.net.
Amaral T. B. (2011). Desempenho reprodutivo de vacas Nelore suplementadas ou não após o
parto,

com

ou

sem

restrição

da

amamentação.

Disponível

em:

www.cnpgc.embrapa.br.
Berber

R.

C.

A.

(2012).

Coleta e processamento

de sémen.

Disponível em

www.ramses.ffalm.br.
Bergman, J.A.G. (2008). Índices zootécnicos para a produção de bovinos de carne.
Disponível em: www.pt.scribd.com.
Camara Municipal de Portalegre (2005). Diagnostico para sustentabilidade de Portalegre.
Disponível em: www.cm-portalegre.pt.
Carvalho. K (2006). O clima da Vossa terra. Disponível em: www.meteopt.com.
Coba (2003). Proposta de plano de ordenamento do parque natural da serra de S. Mamede.
Relatório síntese. Disponível em: www.icn.pt.
Cortes, A.J.C.E. (2010). Maneio Reprodutivo em Bovinos de Carne. Disponível em:
www.clinicavetstoonofre.com.

78

DGV Direção Geral de Veterinária (2005). Manual de procedimentos para a realização da
prova

de

intradermotuberculinização

de

comparação.

Disponível

em:

www.adsbaixoalentejo.com.
Ferreira A.M. (2003). Interação Nutrição e Reprodução: Manejo Reprodutivo de fêmeas nos
Trópicos. Disponível em: www.simcorte.com.
Galvão A.J.L.T. (2010). Caracterização de um efectivo de bovinos de Raça Mirandesa
Explorados em regime extensivo. Disponível em: www.repositorio.ipcb.pt.
Gama L., Carolino N. e Carolino R. (2005). Efeitos genéticos e ambientais no intervalo entre
partos num efectivo Mertolengo. Disponível em: www.fepabo.pt.
Horta A.E.M., Silva J.R., Vasques M.I., Leitão R.M. (1990). Início da actividade ovárica pósparto na vaca Alentejana: Influência de épocas de parição e de anos diferentes.
Disponível em: www.horta.0cath.com.
Luísa S., Margarida N. (2004). Caracterização socioeconómica dos Concelhos. Disponível
em: www.especial.imgs.sapo.pt.
Moraes J. C. F., Jaume, C. M., Souza, C. J. H. (2007) Body condition score to predict the
post-partum fertility of crossbred beef cows. Pesquisa Agropecuária Brasileira., vol 42,
nº 5, pp 741-746.Disponível em http://www.scielo.br/ pdf/pab/v42n5/18.pdf
Oliveira R.L., Barbosa M.A.A.F., Ladeira M.M., Silva M.M.P. e Ziviani A.C. (2006).
Nutrição e manejo de bovinos de corte na fase de cria. Disponível em:
www.rbspa.ufba.br.
Peixoto L.A.O. (2004). Desempenho produtivo, reprodutivo e perfil metabólico proteico de
vacas de corte suplementadas no pós-parto. Disponível em: www.ufsm.br.
Pietro S. B. H.A., Alexandre H. S. e Claudiney M. M. (2012). Impacto da IATF na eficiência
reprodutiva em bovinos de corte. Disponível em: www.sheepenbryo.com.br.
Ptaszynska

M

(2012).

Compêndio

de

Reprodução

Animal.

Disponível

em:

www.abspecplam.com.br.
Reis, M.I.P.PC (2010). Avaliação de Índices Reprodutivos em vacadas de carne em Extensivo
no Alentejo. Disponível em www.repository.utl.pt.
79

Ribeiro, I.C.L.H (2010). Rinotraqueite Infecciosa num Efectivo de Bovinos de Carne: Uma
Analise Multifactorial na Perspectiva de Medicina de Grupo. Disponível em:
www.repository.utl.pt.
Rossi J., Wilson, T. W. (2006). Body condition scoring beef cows. Bulletin 1308 of the
University of Georgia College of Agricultural and Environmental Sciences. ,
disponível em http://pubs.caes.uga.edu/caespubs/pubs/PDF/B1308.pdf
Russi L.S., Araújo F.R., Osório A.L.A.R., Jorge K.S., Ramos C.A.N., Rosinha, G.M.S.,
Soares C.O. (2009). Actualização em tuberculose bovina. Disponível em:
www.infoteca.cnptia.embrapa.br.
Silva A.L.M. (2011). Optimização do maneio reprodutivo de uma exploração de bovinos em
regime extensivo. Disponível em: www.recil.grupolusofona.pt.
Souza A.A. (2010). Anestro pós-parto em vacas de corte – interações mãe-cria. Disponível
em: www.embryosys.com.br.
Suzana S., Dias A., ferreira G., Ana C. (2008). Definição de zonas de aptidão para espécies
florestais

com

base

em

características

edafoclimaticas.

Disponível

em:

www.scielo.oces.mctes.pt.
Schermack R. (2006). Exame andrológicos em bovinos. Disponível em: www.upis.br.
Varelas C. (2002). Gestão de uma raça autoctene. O Bovino Alentejano. Disponível em:
www.porbase.bnportugal.pt.
Veraki (2012). Portugal. Disponível em: www.portugal.veraki.pt.

80

10.

Anexos

10.1. Anexo nº 1 – Testes de Performances
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10.2. Anexo nº 2 – Exame Andrológico.
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10.3. Anexo nº 3 – Leilão de Reprodutores.

LEILÃO DE REPRODUTORES

Herdade da Coutada Real
Assumar, 27 de Abril de 2012
91

Cartão

Criador

39

José Francisco Beja Costa

47

Fundação Eugénio de Almeida

48

Torre das Figueiras, Soc. Agrícola

53

Herdade do Almarjão

55

João José de Carvalho Nunes Comenda
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LEILÃO DE REPRODUTORES

MACHO

NOVILHO/ TESTADO

GRUPO I

NÚMERO

IDADE

AVALIAÇÃO (LOTE)

10056/001

16 Meses

€ 2.100,00

VALOR DA VENDA

IVA DE 6%

CARTÃO

2.610,00 €

156,60 €

47

2.766,60 €
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10.4. Anexo nº 4 – Tabela de CC de 1 a 5.
CC

Classificação

Aparência

1

Extremamente magra

2

Magra

3

Condição moderada

4

Gorda

5

Muito Gorda

Com perda de massa muscular
acentuada, pode parecer corcunda se
aproximar as extremidades podais;
normalmente estão fracas; processos
espinhoso e transversos das vértebras
da coluna, escápulas e costelas
extremamente
proeminentes;
semelhante à pontuação
1 e 2 na escala de 1 a 9.
Com perda ligeira ou sem perda de
massa muscular; com vigor; sem
gordura ou com muito pouca gordura
na garupa, costelas ou peito; processos
espinhoso e transversos das vértebras
da coluna e costelas proeminentes mas
com estrutura muscular normal.
Semelhante à pontuação 3 na escala de
1 a 9.
Harmoniosa com estrutura muscular
normal;
alguma
evidência
de
deposição de gordura nas costelas,
peito e ancas mas limitada na inserção
da cauda; alguma homogeneidade em
redor dos ombros, costelas, processos
espinhosos das vértebras, escápulas e
ancas. Semelhante à pontuação 5 na
escala de 1 a 9.
Gorda mas ainda firme; vigorosa;
depósitos de gordura consideráveis nas
costelas; peito proeminente; inserção
da cauda abaulada; coluna vertebral
plana, sem estruturas ósseas visíveis
excepto nas escápulas. Semelhante à
pontuação 7 na escala de 1 a 9.
Com aplanamento considerável; muita
gordura nas costelas e ombros; peito
largo e proeminente; linha superior
ampla e plana; grandes depósitos de
gordura em torno da inserção da
cauda; a silhueta corporal torna-se
quadrada. Semelhante à pontuação 8 e
9 da escala de 1 a 9.

*Este sistema foi alargado para maior precisão, pelo uso de um sinal menos (-) e mais (+) junto a cada classificação para
representar pequenos desvios dentro de cada ponto.
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Fonte: Houghton et al., 1990 citados por Reis 2010.

10.5. Anexo nº 5 – Tabela de Classificação de CC de 1 a 9 e aparência do
animal para cada pontuação.
CC

Classificação

Aparência

1

Emaciada

2

Muito magra

3

Magra

Ombros, costelas e coluna vertebral
são visíveis
Algum músculo, sem depósitos de
gordura
Alguns depósitos de gordura,
costelas visíveis

4

Limite intermédio

Costelas não notáveis

5

Moderada

12ª e 13ª costelas não visíveis

6

Boa

7

Muito boa

8

Gorda

Costelas cobertas, inserção da cauda
com alguns depósitos de gordura
Gordura abundante na inserção da
cauda
Cobertura espessa de tecido adiposo

9

Obesa

Grande quantidade de gordura em
todo o corpo
Fonte; adaptado de Lamb (2000) citado por Reis (2010).
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10.6. Anexo nº 6 – Valores médios, máximos e mínimos do IEP de acordo com o
sistema de maneio, ano, mês, idade, genótipo e sexo.

Intervalos entre Partos por Ano
Ano

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Intervalos entre Partos Numero de Casos
Sazonal Continuo Sazonal
Continuo

465,57
447,76
429,93
441,31
466,32
520,90
442,91
443,72
493,68
486,87
423,12

451,25
483,41
425,03
436,78
436,65
509,06
443,79
454,64
476,79
485,34
432,46

713
746
942
935
934
787
755
992
974
718
440

511
633
729
736
769
823
805
901
816
736
422

Desvio Padrão
Erro Padrão da Md Valores Minimos
Sazonal
Continuo Sazonal Continuo Sazonal
Continuo

117,552635
113,038691
111,281611
111,476
149,900024
133,426479
121,005817
117,398132
132,861794
107,577345
80,3077136

133,677
163,43
107,392
123,924
123,572
145,744
121,018
125,917
128,057
127,35
82,9395

4,40238
4,13864
3,62575
3,64566
4,90488
4,75614
4,40385
3,72739
4,25717
4,01475
3,82852

5,91351
6,49576
3,97749
4,56789
4,45613
5,08032
4,26531
4,19491
4,4829
4,69417
4,03743

289
280
282
303
289
294
281
284
281
305
283

280
285
282
283
283
286
280
280
283
281
280

Valores maximos
Sazonal
Continuo

863
902
897
895
910
899
900
881
902
901
623

898
907
873
908
902
910
896
905
894
908
624

Intervalos entre Partos por Mês
Interv. entre Partos
Meses Sazonal Continuo

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

464,040
470,026
465,187
487,356
479,510
479,997
445,578
443,946
438,361
454,269
441,503
443,703

481,309
465,450
469,525
452,867
458,417
476,402
457,220
451,993
447,299
447,589
468,409
472,342

Numero de Casos
Sazonal
Continuo

720
846
873
749
551
332
232
629
972
683
588
706

842
1008
754
542
326
298
548
794
1204
1111
787
722

Desvio Padrão
Erro Padrão da Md
Valores Minimos
Sazonal
Continuo Sazonal Continuo Sazonal
Continuo

133,953
137,065
136,955
150,398
136,491
151,282
128,803
111,498
108,136
126,177
121,839
118,423

130,241
124,965
120,993
118,736
125,388
131,220
119,660
116,908
111,724
127,902
132,067
128,776

4,992
4,712
4,635
5,495
5,815
8,303
8,456
4,446
3,468
4,828
5,025
4,457

4,488
3,936
4,406
5,100
6,945
7,601
5,112
4,149
3,220
3,837
4,708
4,793

283
285
281
283
284
283
283
292
282
281
280
280

281
281
283
289
287
282
281
299
297
294
285
280

Valores maximos
Sazonal
Continuo

907
908
910
902
908
863
847
883
905
907
908
887

96

902
895
893
896
892
910
903
897
897
899
902
874

IEP Efeitos da Idade ao Parto por Ano
Ano

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Idade ao Parto/Ano
Sazonal Continuo

6,61
6,83
6,59
6,80
6,95
7,12
7,05
7,02
7,18
7,36
7,30

6,42
6,46
6,38
6,55
6,56
6,63
6,52
6,76
7,06
6,92
7,55

Numero de Casos
Sazonal
Continuo

713
746
942
935
934
787
755
992
974
718
440

511
633
729
736
769
823
805
901
816
736
422

Desvio Padrão
Erro Padrão da Md Valores Minimos
Sazonal
Continuo Sazonal Continuo Sazonal
Continuo

3,1728209
3,1493223
2,831324
2,909864
2,8596878
2,9266135
3,0243489
3,009291
3,0485269
2,9055516
2,8207817

3,08579
3,0863
2,91814
2,71602
2,76996
2,8255
2,8245
2,81397
2,92022
3,11808
2,81637

0,11882
0,1153
0,09225
0,09516
0,09357
0,10432
0,11007
0,09555
0,09768
0,10843
0,13448

0,13651
0,12267
0,10808
0,10011
0,09989
0,09849
0,09955
0,09375
0,10223
0,11493
0,1371

1,70
1,96
1,86
2,07
2,24
2,14
2,07
1,78
1,82
2,17
1,78

2,10
1,89
2,20
1,80
1,81
2,26
1,93
1,72
1,87
1,95
2,15

Valores maximos
Sazonal
Continuo

19,92
15,54
16,12
17,01
15,97
14,73
15,02
14,47
15,49
14,97
15,19

19,29
18,29
19,42
15,27
17,24
15,29
15,72
14,79
13,87
14,87
14,50

IEP Efeitos da Idade ao Parto por Mês
Mês

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Idade ao Parto/Mês
Sazonal
Continuo

6,99
6,73
6,83
7,29
6,89
7,29
6,87
7,07
6,94
7,03
6,99
6,95

6,60
6,58
6,67
6,38
6,47
6,64
7,07
7,05
7,04
6,89
6,76
6,28

Numero de Casos
Sazonal
Continuo

842
1008
754
542
326
298
548
794
1204
1111
787
722

720
846
873
749
551
332
232
629
972
683
588
706

Desvio Padrão
Erro Padrão da Md Valores Minimos
Sazonal
Continuo Sazonal Continuo Sazonal
Continuo

2,930759
2,884553
2,9425155
3,0664913
2,8782892
3,1301247
2,9040312
2,8407806
3,0983277
2,9585902
3,1237733
2,9755571

2,98853
2,90115
3,08804
2,86768
2,88236
3,12286
2,90386
2,89764
2,76361
2,70214
2,86796
2,87991

0,101
0,09085
0,10716
0,13172
0,15941
0,18132
0,12405
0,10082
0,08929
0,08876
0,11135
0,11074

0,11138
0,09974
0,10451
0,10478
0,12279
0,17139
0,19065
0,11554
0,08864
0,10339
0,11827
0,10839

1,86
1,93
1,94
1,88
2,16
1,70
1,96
1,78
1,78
2,07
2,02
1,82

1,89
1,95
1,80
1,93
2,03
1,81
2,03
1,72
2,10
2,24
2,00
1,84

Valores maximos
Sazonal
Continuo

15,41
15,97
15,01
15,19
14,55
14,21
15,02
14,42
17,01
16,12
19,92
15,72

14,79
14,17
18,29
15,32
19,42
17,20
15,29
14,65
14,02
14,59
15,90
15,72

IEP Efeitos do Genotipo 1
Ano

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Genótipo 1
Sazonal Continuo

464,5914
446,507
431,9122
445,798
471,0941
516,9304
440,6617
438,5528
492,2262
480,1769
419,5117

449,60081
484,29519
425,05324
434,52101
435,00665
508,8532
443,52405
452,74885
472,16809
487,86195
434,4212

Numero de Casos
Sazonal
Continuo

629
639
831
807
765
647
674
852
831
588
385

496
603
695
714
752
797
790
868
702
565
349

Desvio Padrão
Erro Padrão da Md Valores Minimos
Sazonal
Continuo Sazonal Continuo Sazonal
Continuo

119,435602
113,415842
112,823567
112,563895
153,75067
133,809311
122,347208
116,2738
135,336784
107,530065
79,706006

133,507
163,761
108,433
119,374
120,879
145,887
121,714
124,002
128,279
131,306
84,8457

4,76221
4,48666
3,91381
3,96244
5,55887
5,26059
4,71264
3,98347
4,69478
4,43447
4,06219

5,99466
6,66886
4,1131
4,46747
4,408
5,16758
4,33039
4,20889
4,84158
5,52409
4,54169

289,000
280,000
290,000
303,000
289,000
294,000
281,000
284,000
287,000
305,000
283,000

280
285
282
289
290
286
280
281
283
281
280

Valores maximos
Sazonal
Continuo

863,000
902,000
897,000
895,000
910,000
874,000
900,000
881,000
896,000
901,000
623,000

97

898
907
873
908
895
910
896
890
894
908
624

IEP Efeitos do Genotipo 2
Ano

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Genótipo 2
Sazonal Continuo

472,893
455,234
415,117
413,000
444,722
539,221
461,654
475,157
502,140
517,169
448,400

505,733
465,567
424,471
510,182
509,176
515,538
457,533
504,364
505,237
476,988
423,110

Numero de Casos
Sazonal
Continuo

84
107
111
128
169
140
81
140
143
130
55

15
30
34
22
17
26
15
33
114
171
73

Desvio Padrão
Erro Padrão da Md Valores Minimos
Sazonal
Continuo Sazonal Continuo Sazonal
Continuo

102,700
110,988
98,172
100,211
129,280
130,552
108,079
119,712
117,525
102,857
80,683

132,167
158,234
84,606
218,752
203,497
143,947
77,197
163,327
123,458
113,255
72,947

11,2054
10,7296
9,31804
8,85745
9,94464
11,0336
12,0087
10,1175
9,82797
9,02114
10,8792

34,1253
28,8894
14,5098
46,6381
49,3553
28,2304
19,9322
28,4315
11,5629
8,66083
8,53782

294,000
320,000
282,000
304,000
298,000
315,000
294,000
285,000
281,000
316,000
302,000

Valores maximos
Sazonal
Continuo

322,000
314,000
314,000
283,000
283,000
296,000
330,000
280,000
283,000
299,000
295,000

767,000
874,000
716,000
859,000
881,000
899,000
750,000
752,000
902,000
743,000
617,000

764,000
907,000
672,000
907,000
902,000
892,000
583,000
905,000
883,000
868,000
590,000

IEP Efeitos do Sexo F
Ano

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Sexo F
Sazonal

462,660
447,569
423,053
437,464
473,100
515,631
435,215
438,622
488,124
481,501
424,150

Continuo

454,447
476,042
423,818
441,947
432,339
511,658
433,616
450,770
471,868
481,033
425,880

Numero de Casos
Sazonal
Continuo

368
360
468
468
461
377
377
497
493
351
226

235
313
362
377
383
398
396
469
401
338
217

Desvio Padrão
Erro Padrão da Md Valores Minimos
Sazonal
Continuo Sazonal Continuo Sazonal
Continuo

120,122
114,385
106,470
107,755
155,791
130,475
117,654
117,378
130,647
106,449
78,742

137,362
163,746
110,902
122,139
120,167
146,642
111,343
124,447
126,857
131,290
79,458

6,26178
6,02862
4,9216
4,981
7,25591
6,71979
6,0595
5,26511
5,88405
5,68182
5,23786

8,96051
9,25546
5,82886
6,29045
6,14026
7,35048
5,59518
5,74644
6,33493
7,14124
5,39396

294,000
280,000
282,000
303,000
297,000
294,000
295,000
294,000
281,000
305,000
296,000

Valores maximos
Sazonal
Continuo

280,000
292,000
282,000
299,000
290,000
291,000
280,000
280,000
283,000
283,000
286,000

863,000
902,000
812,000
890,000
910,000
899,000
900,000
874,000
877,000
818,000
623,000

898,000
907,000
863,000
908,000
895,000
910,000
866,000
890,000
894,000
907,000
616,000

IEP Efeitos do Sexo M
Ano

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Sexo M
Sazonal

468,672
447,935
436,726
445,161
459,717
525,737
450,593
448,836
499,378
492,014
422,037

Continuo

448,525
490,613
426,218
431,359
440,920
506,635
453,631
458,840
481,542
488,990
439,434

Numero de Casos
Sazonal
Continuo

345
386
474
467
473
410
378
495
481
367
214

276
320
367
359
386
425
409
432
415
398
215

Desvio Padrão
Erro Padrão da Md Valores Minimos
Sazonal
Continuo Sazonal Continuo Sazonal
Continuo

114,842
111,917
115,547
115,071
143,785
136,063
123,938
117,314
134,992
108,542
82,099

130,646
163,054
103,953
125,713
126,872
145,030
129,074
127,505
129,181
123,953
86,118

6,18287
5,69641
5,30724
5,32484
6,61123
6,71969
6,37468
5,27289
6,15513
5,66584
5,61219

7,86395
9,11501
5,42629
6,63489
6,4576
7,03497
6,3823
6,1346
6,34126
6,21322
5,87322

289,000
281,000
306,000
305,000
289,000
296,000
281,000
284,000
289,000
305,000
283,000

282,000
285,000
282,000
283,000
283,000
286,000
280,000
281,000
283,000
281,000
280,000

Valores maximos
Sazonal
Continuo

804,000
897,000
897,000
895,000
903,000
884,000
892,000
881,000
902,000
901,000
618,000

98

854,000
907,000
873,000
907,000
902,000
899,000
896,000
905,000
868,000
908,000
624,000

99

